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winasityvaoba
Tanamedrove, demokratiuli saxelmwifoebis ganviTarebisa da warmatebis erTerTi mTavari safuZveli am qveynebSi arsebuli damoukidebeli da miukerZoebeli sasamarTlo sistemebia. sasamarTlo sistemisa da TiToeuli mosamarTlis
damoukideblobis xarisxis erT-erTi ganmsazRvreli faqtori ki dasabuTebuli
gadawyvetilebebia.
sasamarTlo gadawyvetilebis dasabuTebis xarisxis gaumjobeseba erT-erT prioritetul mimarTulebad iqca sasamarTlo reformis dawyebisTanave. reformis
ganmavlobaSi araerTi nabiji gadaidga am mimarTulebiT _ moZiebul iqna ucxo
qveynebis Sesabamisi gadawyvetilebebi, ganzogadda Cvens sistemaSi arsebuli
praqtika, Tumca sasurveli, maRali standartis misaRwevad aucilebeli gaxda
sakiTxis sistemuri damuSaveba da yvela resursis gamoyenebiT Sesabamisi saxelmZRvanelo winadadebebis (rekomendaciebis) momzadeba, rac gacilebiT efeqturad Seuwyobda xels gadawyvetilebaTa dasabuTebis xarisxis gaumjobesebas.
swored am mizniT saqarTvelos uzenaes sasamarTloSi 2014 wlis 24 ianvars Seiqmna
sisxlis samarTlis saqmeze ganaCenis formis, misi dasabuTebulobisa da teqstis
stilistikuri gamarTulobis Taobaze saerTo sasamarTloebis mosamarTleebisaTvis saxelmZRvanelo winadadebebis ganmsazRvreli komisia.
komisiis SemadgenlobaSi gaerTiandnen saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos moqmedi da yofili mosamarTleebi, saapelacio da pirveli instanciis sasamarTloTa mosamarTleebi, uzenaesi sasamarTlosa da iusticiis umaRlesi sabWos
TanamSromlebi, samecniero wreebis TvalsaCino warmomadgenlebi da saerTaSoriso organizaciebidan mowveuli specialistebi.
komisiis farglebSi gaimarTa Svidi sxdoma da samuSao jgufebis Sexvedrebi, ris
Sedegadac momzadda Sesabamisi winadadebebi ganaCenis formis, dasabuTebulobisa
da teqstis stilistikuri gamarTulobis Taobaze. TiToeuli es dokumenti ganxilul iqna komisiis Sexvedrebze, ramac qarTveli da saerTaSoriso eqspertebis
rekomendaciebis safuZvelze kidev ufro praqtikuli xasiaTi SeiZina da Tanamedrove standartebis Sesabamisi gaxda. saxelmZRvanelo winadadebebis (rekomendaciebis) Sedgenisas gaziarebul da gaTvaliswinebul iqna saerTaSoriso gamocdileba, ganaCenis dasabuTebis rogorc sazRvargareT, aseve saqarTveloSi
arsebuli dadebiTi da uaryofiTi magaliTebi, Sida kanonmdeblobis moTxovnebi.
garda amisa, winadadebebSi aisaxa adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos
standartebi ganaCenis dasabuTebis sakiTxebze.
miuxedavad imisa, rom komisiis funqciaSi ar Sedioda iuridiul teqstSi miTiTebebisa da aRniSvnebis standartis Camoyalibeba, sakiTxis mniSvnelobidan gamomdinare komisiam am mimarTulebiTac moiZia saukeTeso modeli, romelic daviT
batoniSvilis samarTlis institutis mieraa damuSavebuli da romelic Sesulia
winamdebare saxelmZRvaneloSi.
saerTo jamSi komisiis mier warmarTuli saqmianoba Zalian masStaburi iyo da
saxelmZRvanelo winadadebebma (rekomendaciebma) moicva TiTqmis yvela mimarTuleba, rac ukavSirdeba sisxlis samarTlis saqmeze ganaCenis dasabuTebas.



yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, sasamarTlo xelisuflebis saxeliT didi
madloba minda vuTxra komisiis TiToeul wevrsa da mowveul adgilobriv Tu
saerTaSoriso eqspertebs, mecnierebs, iuristebs, romelTa gamocdileba da inteleqtualuri resursi komisiis muSaobis safuZveli gaxda. garda amisa, Sexvedrebis maRal doneze organizebisa da finansuri mxardaWerisaTvis gansakuTrebuli madloba ekuTvniT saerTaSoriso organizaciebs _ aSS-is iusticiis departaments, evrokavSirisa da evropis sabWos warmomadgenlobebs saqarTveloSi
da saerTaSoriso samarTlebrivi TanamSromlobis germanul fonds, romlebic
yovelTvis uWeren mxars saqarTvelos sasamarTlo xelisuflebas.
vfiqrob, komisiis mier SemuSavebuli saxelmZRvanelo winadadebebi mniSvnelovan
daxmarebas gauwevs saqarTvelos saerTo sasamarTloebis mosamarTleebs
dasabuTebuli ganaCenis Sedgenisas. maTTvis iusticiis umaRles skolaSi
gaimarTeba specialuri treningebi am winadadebebis Sesaxeb. bunebrivia,
komisiis mier SemuSavebuli rekomendaciebi savaldebulo ar aris, magram
vimedovneb yvela mosamarTle gaacnobierebs, Tu ramdenad mniSvnelovania maTi
gaTvaliswineba, raTa sasamarTlos yoveli ganaCeni iyos kargad dasabuTebuli,
yvelasaTvis gasagebi da samarTliani.

konstantine kublaSvili
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomare,
komisiis Tavmjdomare


brZaneba #2s,
24 ianvari, 2014w.
sisxlis samarTlis saqmeze ganaCenis dasabuTebulobis gaumjobesebisa da
formis unificirebis Taobaze saerTo sasamarTloebis mosamarTleebisaTvis
saxelmZRvanelo winadadebebis
SemuSavebis mizniT,

v b r Z a n e b:
1. Seiqmnas sisxlis samarTlis saqmeze ganaCenis formis, misi dasabuTebulobisa
da teqstis stilistikuri gamarTulobis Taobaze saerTo sasamarTloebis
mosamarTleebisaTvis
saxelmZRvanelo
winadadebebis
ganmsazRvreli
komisia
(SemdgomSi komisia) Semdegi SemadgenlobiT:

konstantine kublaSvili
_
		

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos
Tavmjdomare – komisiis Tavmjdomare;

zaza meiSvili
_
		
		
		
		

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos
Tavmjdomaris pirveli moadgile,
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis
samarTlis saqmeTa palatis Tavmjdomare –
komisiis Tavmjdomaris moadgile;

paata silagaZe

_

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos wevri;

giorgi SavliaSvili

_

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos wevri;

levan TevzaZe
_
		
		

Tbilisis saapelacio sasamarTlos
sisxlis samarTlis saqmeTa palatis
mosamarTle;

germane dadeSqeliani
_
		
		

Tbilisis saqalaqo sasamarTlos
sisxlis samarTlis saqmeTa kolegiis
mosamarTle;

giorgi arevaZe
_
		
		

Tbilisis saqalaqo sasamarTlos
sisxlis samarTlis saqmeTa kolegiis
mosamarTle;

vaJa (moris) fuxaSvili
_
		

mcxeTis raionuli sasamarTlos
mosamarTle;

goCa mamulaSvili
_
		

saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWos
wevri;

TinaTin qoqraSvili
_
		
		

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos
sisxlis samarTlis saqmeTa palatis
specialist-redaqtori;


aleqsandre wulaZe
_
		
		

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos
sasamarTlo statistikisa da analizis
ganyofilebis ufrosis moadgile

sofio waqaZe
_
		
		

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos
sasamarTlo statistikisa da analizis
ganyofilebis mTavari konsultanti;

aleqsandre iaSvili
_
		
		

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos
sisxlis samarTlis saqmeTa
palatis mosamarTlis TanaSemwe;

badri nipariSvili
_
		
		
		

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos
sisxlis samarTlis saqmeTa
palatis samdivnos ufrosi –
komisiis mdivani.

2. komisiis saqmianobaSi monawileoba eTxovoT:
mzia lekveiSvils

_

Tsu profesor-emerituss;

guram naWyebias

_

Tsu profesor-emerituss;

daviT sulaqveliZes
_
		
		

Tbilisis Tavisufali universitetis
profesors, saqarTvelos uzenaesi
sasamarTlos yofil wevrs;

iuri tyeSelaSvils
_
		
		

kavkasiis universitetis profesors,
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos yofil
wevrs;

manana tabiZes

iusticiis umaRlesi skolis leqtors;

_

aSS-is iusticiis departamentis (DOJ) warmomadgenels;
evrokavSiris (EU) warmomadgenels;
saerTaSoriso samarTlebrivi TanamSromlobis germanuli fondis (IRZ) warmomadgenels;
evropis sabWos (COE) warmomadgenels.
3. saerTo sasamarTloebis sistemaSi arsebuli sisxlis samarTlis praqtikis Seswavlisa
da ganzogadebis, agreTve ucxo qveynebis ganaCenebisa da evropis adamianis uflebaTa
sasamarTlos precedentuli samarTlis gaanalizebis Sedegad, komisiam saerTo
sasamarTloebis mosamarTleebisaTvis 2015 wlis 1 martamde SeimuSaos saxelmZRvanelo
winadadebebi sisxlis samarTlis saqmeze ganaCenis formis, misi dasabuTebulobisa da
teqstis stilistikuri gamarTulobis Taobaze.

konstantine kublaSvili
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomare
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komisiis saqmianobaSi aqtiuri monawileobisaTvis madlobas vuxdiT:

stiven nefs

_ aSS-is iusticiis departamentis iuridiul

		

mrCevels;

nata wnoriaSvils

_ aSS-is iusticiis departamentis iurists;

zaqaria bolitos

_ aSS-is iusticiis departamentis eqsperts,
kempbelis universitetis asistent-profesors;

mosamarTle renate vinters _ evrokavSiris proeqtis “sisxlis samarTlis
sistemis reformis mxardaWera saqarTveloSi”
xelmZRvanels;
maia CoCuas

_ evrokavSiris proeqtis “sisxlis samarTlis
sistemis reformis mxardaWera saqarTveloSi”
xelmZRvanelis moadgiles;

kevin hius

_ evrokavSiris proeqtis “sisxlis samarTlis
sistemis reformis mxardaWera saqarTveloSi”
eqsperts;

sulxan gamyreliZes

_ saerTaSoriso samarTlebrivi TanamSromlobis

		

germanuli fondis proeqtis koordinators
saqarTveloSi;

ekaterine lorTqifaniZes _ evropis sabWos proeqtis – `marTlmsajulebis
		

sistemis damoukideblobisa da efeqtianobis

		

gaZliereba saqarTveloSi” – oficers;

Tea maCaiZes

_ evropis sabWos proeqtis – `marTlmsajulebis

		

sistemis damoukideblobisa da efeqtianobis

		

gaZliereba saqarTveloSi” – oficers;

mariana kikus

_ proeqtis menejers, marTlmsajulebis
instituciuri gaZlierebis ganyofileba,
adamianis uflebaTa direqtorati, adamianis
uflebaTa da kanonis uzenaesobis generaluri
direqtorati;

ana-maria telbiss

_ evropis sabWos proeqtis – `marTlmsajulebis

		

sistemis damoukideblobisa da efeqtianobis

		

gaZliereba saqarTveloSi” eqsperts.
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ganaCenis formebi
komisiis muSaobis erT-erTi mimarTuleba iyo ganaCenis formis Seqmna, vinaidan
ganaCenis struqturaze bevradaa damokidebuli misi dasabuTebis efeqtianoba da
xarisxi. formis SemuSavebisas gaTvaliswinebul iqna saqarTvelos sisxlis samarTlis
kodeqsisa da sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis moTxovnebi, Tumca im miznis
misaRwevad, rom aRniSnul formebs, garda formaluri mxarisa, unda daekmayofilebina
dasabuTebuli ganaCenis daweris kriteriumi, gaziarebul iqna rogorc saqarTvelos
iusticiis umaRles skolaSi msmenelebis, ise pirveli instanciis sasamarTloebis
mosamarTleTa mier satesto formiT aprobirebuli meTodi, agreTve saerTaSoriso
gamocdileba.
formis SemuSavebisas komisiam Tavi Seikava garkveuli frazebisa da standartuli
teqstebis SemuSavebisa da SemdgomSi am formaSi Casmisagan, rac realurad
individualurobas daukargavda ganaCens da sazogadoebis TvalSi kopirebis
STabeWdilebas Seqmnida.
yovelive zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, Seiqmna ganaCenis, erTi SexedviT, martivi,
Tumca metad struqturizebuli, dasabuTebis kriteriumebs morgebuli forma, romelic
daiyo danaSaulis Semadgenlobis niSnebis/elementebis mixedulebiT. amgvari formebis
meSveobiT ganaCenis Sedgena, erTi mxriv, martiv aRsaqmels gaxdis mis yvela nawils,
xolo, meore mxriv, mosamarTles gauadvilebs ganaCenis dasabuTebis process. formis
upiratesoba imaSi mdgomareobs, rom mosamarTles aZlevs saSualebas mtkicebulebebi
gaaanalizos cal-calke, danaSaulis Semadgenlobis calkeuli niSnebis/elementebis
Sesabamisad. aRniSnuli forma aseve iqneba sarke imisa, ramdenad sakmarisadaa
dasabuTebuli da, zogadad, ramdenad sakmarisia/arasakmarisia mtkicebulebebi piris
mimarT gamamarTlebeli/gamamatyunebeli ganaCenis gamosatanad.
ganaCenis SemoTavazebul formaSi calkea gamoyofili samarTlebrivi Sefasebis veli,
romelSic ZiriTadi Sefaseba, ZiriTadi samarTlebrivi daskvna unda daiweros da aseve
SesaZlebelia msjeloba gaiSalos garkveul samarTlebriv sakiTxebze, saerTaSoriso
Tu adgilobriv praqtikaze, aseve ganimartos normebi.
aRniSnul formaSi agreTve calkea gamoyofili sasjelis dasabuTebis komponenti,
rac kidev ufro metad gamokveTs am sakiTxis dasabuTebis aucileblobas.
dabolos, qvemoT moyvanilia ganaCenis sxvadasxva formebi da ramdenime magaliTi
SemoTavazebuli struqturiT ganaCenis SedgenisaTvis. aRniSnuli formebis yvela
danaSaulze morgeba imdenad didi moculobis resursebs moiTxovda, rom mas
calke saxelmZRvanelo dasWirdeboda, ris gamoc, sxva danaSaulebTan mimarTebiT,
mosamarTleebma, SemoTavazebuli principidan da danaSaulTa individualurobidan
gamomdinare, Tavad unda gansazRvron am elementebis raodenoba.
ZiriTadi formebis CamonaTvali:
forma #1. gamamarTlebeli ganaCeni – I instancia
forma #2. gamamtyunebeli ganaCeni – I instancia
forma #3. nawilobriv gamamarTlebeli ganaCeni - I instancia
forma #4. saproceso SeTanxmeba – I instancia
forma #5. gamamtyunebeli ganaCeni da saproceso SeTanxmeba – I instancia
forma #6. ganaCeni nafic msajulTa sasamarTlosaTvis – I instancia
forma #7. gamamarTlebeli/gamamtyunebeli ganaCeni – apelacia
forma #8. saproceso SeTanxmeba – apelacia
forma #9. gamamtyunebeli ganaCeni da saproceso SeTanxmeba – apelacia
forma #10. gamamarTlebeli/gamamatyunebeli ganaCeni – kasacia
forma #11. saproceso SeTanxmeba – kasacia
forma #12. gamamtyunebeli ganaCeni da saproceso SeTanxmeba – kasacia
ganaCenis formaSi `qmedebis samarTlebrivi aRweris” velis praqtikuli nimuSebi
nimuSi #1. ssk-is 177-e muxli
nimuSi #2. ssk-is 239-e muxli
nimuSi #3. ssk-is 273-e muxli
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ganaCenis
dasabuTeba

komisiis muSaobis erT-erTi umTavresi amocana ganaCenis dasabuTebis Taobaze
rekomendaciebis SemuSaveba iyo. am TvalsazrisiT gamoiyo eqvsi ZiriTadi
mimarTuleba: 1. zogadi xasiaTis rekomendaciebi ganaCenis dasabuTebis Taobaze,
2. mtkicebulebisa da mtkicebis wesebi, 3. braldeba da kvalifikacia, 4. sasjeli,
5. saproceso SeTanxmeba da 6. ganaCenis Sedgenisas gasaTvaliswinebeli ZiriTadi
wesebi.
ganaCenis dasabuTebis sakiTxis gansakuTrebuli mniSvnelobidan gamomdinare,
winamdebare rekomendaciebi metad moculobiTia, Tumca komisia Seecada maTgan
umTavresi nawilebis calke amokrebas da gamoyofas. TiToeul rekomendaciasTan
mimarTebiT Tqven SegiZliaT dawvrilebiT moiZioT informacia (Sesabamisi
magaliTebiT) uSualod Sesabamis naSromebSi.
rekomendaciebma
moicva
iseTi
sakiTxebi,
rogoricaa:
mtkicebulebaTa
Sefasebis principebi, mtkicebulebaTa gamoyenebis wesebi, dasabuTebis teqnika,
mtkicebulebaTa gaziareba/argaziareba, kvalifikaciis sakiTxebi, danaSaulis
Semadgenlobis niSnebis miTiTeba, sasjelis dasabuTeba, pasuxismgeblobis
Semamsubuqebeli da damamZimebeli garemoebebi, konkretuli magaliTebi sasjelis
dasabuTebis Taobaze da a.S.
vfiqrobT,
SemuSavebuli
winadadebebi
(rekomendaciebi)
xels
Seuwyobs
mosamarTleebs ganaCenis dasabuTebis procesSi da miTiTebuli magaliTebi
daexmareba maT teqstis naTlad da gasagebad CamoyalibebaSi.
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1

saxelmZRvanelo
winadadebebi

zogadi xasiaTis rekomendaciebi
ganaCenis dasabuTebis Taobaze

ganaCenma unda aCvenos, rom mosamarTlem uzrunvelyo procesis samarTlianoba,
mtkicebis standartis dacva da mtkicebis tvirTis swori gadanawileba.
ganaCeni ar unda daemsgavsos sxdomis oqms anda Sablonur, kompiuterul
programaSi damzadebul produqts. ganaCenSi unda Candes mosamarTlis
naazrevi da argumentirebuli msjeloba.
dasabuTeba unda Seicavdes sasamarTloze mtkicebulebis saxiT warmodgenili
faqtebis sistemur analizs, mtkicebulebis Sefasebis principebsa da mocemuli
saqmis Sesabamisi kanonmdeblobis gamoyenebas. sasamarTlos ganaCenSi asaxuli
nebismieri daskvna unda efuZnebodes Sesabamis msjelobas.
ganaCenSi mizanSewonilia kanonis norma mieTiTos konkretulad da ara _
zogadad. mag.: sworia: saqarTvelos konstituciis 42-e muxlis pirveli
nawilis Sesabamisad, adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa
evropuli konvenciis me-6 muxlis pirveli paragrafis Sesabamisad. arasworia:
saqarTvelos konstituciisa da saerTaSoriso xelSekrulebebis Sesabamisad.
dacvis mxaris Tundac yvelaze mwvave arguments unda gaeces pasuxi, iseve
rogorc sxva danarCens, magram mxolod iseTebs, romlebic gavlenas axdens
mosamarTlis gadawyvetilebaze.
mosamarTlem dasabuTebis procesi ar unda aqcios mxaresTan diskusiad da
dapirispirebad, piriqiT, igi dasabuTebisas rac SeiZleba obieqturi unda
iyos, rogorc miukerZoebeli da damoukidebeli arbitri.
ganaCenis dasabuTebis saukeTeso praqtikas warmoadgens danaSaulis elementebis
formulireba da msjeloba, Tu ratom miiCneva an ar miiCneva TiToeuli
maTgani damtkicebulad. TiToeuli elementis formulireba da am elementis
Sesabamisi mtkicebulebis Sefaseba qmnis ganaCenis karg struqturas.
danaSaulis Semadgeneli elementebi TiToeuli ganaCenis ConCxs warmoadgens,
xolo mosamarTle `mas xorcs Seasxams” sasamarTloze warmodgenili/gamokvleuli mtkicebulebis Zalis, sandoobis, avTenturobisa da relevanturobis
Sefasebis Sedegad. TiToeul sisxlis samarTlis danaSauls gaaCnia niSnebi,
anu elementebi, romlebic unda damtkicdes gonivrul eWvs miRma, raTa sasamarTlom damnaSaved cnos braldebuli misTvis wayenebul braldebaSi.
teqstis sxvadasxva nawilis sistemuri dakavSireba ganaCens damajereblobasa
da sandoobas matebs, xolo sakuTari dasabuTebis cxadad formulireba
azris zust gadmocemas uwyobs xels, rac ganaCenis erTgvarovan aRqmas
ganapirobebs.
rogorc
sasamarTlo
ganaCenis
dasabuTebulobis
komponentis
_
mtkicebulebebis, Sefaseba unda moxdes detalurad, zustad da SejibrebiTi
procesis principebis Sesabamisad. ar aris sakmarisi mxolod mtkicebulebebis
CamoTvla da Semdgom daskvnis gakeTeba _ mag.: mowme a-m Tqva; mowme bm Tqva, mowme g-m Tqva da amdenad, dadasturebulia d-s mier danaSaulis
Cadena. mtkicebulebis utyuaroba, sandooba da relevanturoba unda iqnas
dasabuTebuli.
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2

mtkicebulebisa da
mtkicebis wesebi

mtkicebuleba unda Sefasdes sisxlis samarTlis saqmesTan misi relevanturobis,
dasaSvebobisa da utyuarobis TvalsazrisiT, radgan arc erT mtkicebulebas
ara aqvs winaswar dadgenili Zala.

mtkicebulebis relevanturoba (saqmesTan Semxebloba)
mtkicebuleba relevanturia, Tu igi Seicavs (adasturebs an/da uaryofs)
informacias mtkicebis saganTan dakavSirebiT, kerZod:
a) mas SeuZlia saqmisaTvis samarTlebrivad mniSvnelovani garemoebis an
varaudis damtkiceba an/da uaryofa.
mag.: braldebis mxarem mtkicebulebad waradgina ganaCeni braldebulis
nasamarTlobaze, riTac braldebis mxare daadasturebs braldebulis mier
araerTgzisi danaSaulis Cadenas.
amasTan, saqmisaTvis samarTlebrivad mniSvnelovani garemoebisa Tu
varaudis arseboba an/da ararseboba logikurad unda gamomdinareobdes
mtkicebulebidan;
b) mas SeuZlia saqmis (qmedebis, mtkicebis sagnis) faqtobriv garemoebaTa
Sesaxeb mniSvnelovani raime garemoebis an/da varaudis damtkiceba an/da
uaryofa.
mag.: dacvis mxarem mtkicebulebad waradgina mowme, romlis CvenebiTac
dacvis mxare daadasturebs, rom pirvelad dazaralebulma ganaxorciela
Tavdasxma braldebulze.
mag.: piri (pirobiTad _ A) daakaves danaSaulis Cadenis faqtze da mas
bralad edeba didi odenobiT narkotikuli saSualeba `heroinis” ukanonod
SeZena-Senaxva (saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 260-e muxlis me-2
nawilis `a” qvepunqti). A-m iTanamSromla braldebis mxaresTan da daasaxela
is piri (pirobiTad _ B), visganac SeiZina aRniSnuli narkotikuli saSualeba.
B-is piradi Cxrekis Sedegad, amoRebuli iqna didi odenobiT narkotikuli
saSualeba `heroini”, Tumca B uaryofda narkotikuli saSualebis gasaRebis
faqts. A-sa da B-sgan amoRebul narkotikul saSualebebze Catarebuli
qimiuri eqspertizis Sedegad, dadginda, rom eqspertizaze wardgenil
obieqtebs gaaCndaT saerTo jgufuri kuTvnileba, isini miekuTvnebodnen
erT mTlian masas, maT hqondaT warmoSobis saerTo wyaro, damzadebis
wesi, Senaxvis saerTo pirobebi da a.S. aRniSnuli mtkicebuleba (eqspertis
daskvna) relevanturia B-s mier A-ze narkotikuli saSualeba `heroinis”
didi odenobiT gasaRebis faqtis (saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis
260-e muxlis me-2 nawilis `a” qvepunqti) dasadgenad da misi gaziareba
SesaZlebelia.
amasTan, faqtis, garemoebisa Tu varaudis arseboba an/da ararseboba
logikurad unda gamomdinareobdes mtkicebulebidan.
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amrigad, relevanturi aris nebismieri mtkicebuleba, romelic konkretuli
sisxlis samarTlis saqmisaTvis mniSvnelovani faqtis, garemoebis an varaudis
damtkicebas an/da uaryofas axdens.
amasTan, faqtis, garemoebis an varaudis arseboba an arsebobis uaryofa
logikurad unda gamomdinareobdes warmodgenili mtkicebulebidan, xolo
mxarisa da mosamarTlis logikuri msjelobis jaWvSi es kavSiri naTlad unda
Candes.
Tu mtkicebuleba relevanturia, maSin misi gaziareba SesaZlebelia.
mag.: dacvis mxarem mtkicebulebad waradgina mowme, romlis Cvenebis mixedviT,
braldebuli misTvis bralad Seracxuli qmedebis Cadenis momentSi masTan
erTad, SemTxvevis adgilidan Sors, sxva teritoriaze, imyofeboda.
aRniSnuli mowmis Cveneba SesaZlebelia gaziarebuli iqnes.
Tu mtkicebuleba ar aris relevanturi, maSin misi gaziareba ar SeiZleba.
mag.: braldebis mxarem mtkicebulebad waradgina eqsperti, romlis Cvenebisa
da daskvnis mixedviT, danaSaulis sxva SemTxvevis adgilis daTvalierebis
Sedegad mopovebuli TiTis kvali braldebulis TiTis kvalis identuria,
Tumca danaSaulis am SemTxvevis gamo piri braldebuli ar aris da, amasTan,
braldebis mxare danaSaulis am SemTxvevis gamo am pirisaTvis braldebis
wayenebas ar apirebs.
aRniSnuli mtkicebuleba gaziarebuli ar unda iqnes.
Tumca, miuxedavad imisa, rom mtkicebuleba relevanturia, igi SesaZlebelia
ar iqnas gaziarebuli, Tu igi ewinaaRmdegeba gonivrul eWvs miRma arsebul
SeTanxmebul mtkicebulebaTa erTobliobas (saqarTvelos sisxlis samarTlis
saproceso kodeqsis me-3 muxlis me-13 nawilis mixedviT, gonivrul eWvs
miRma ganmartebulia, rogorc sasamarTlos mier gamamtyunebeli ganaCenis
gamotanisaTvis saWiro mtkicebulebaTa erToblioba, romelic obieqtur pirs
daarwmunebda piris braleulobaSi).
mag.: dacvis mxarem mtkicebulebebad waradgina sami mowme, romelTa Cvenebebis
mixedviT, braldebuli misTvis bralad Seracxuli qmedebis Cadenis momentSi
maTTan erTad, SemTxvevis adgilidan Sors, sxva teritoriaze, imyofeboda.
aRniSnul mowmeTa Cvenebebi SesaZlebelia ar iqnes gaziarebuli, Tu am sisxlis
samarTlis saqmeSi arsebobs braldebis mxaris mier warmodgenili SeTanxmebuli
mtkicebulebebis erToblioba (mag.: SemTxvevis adgilis daTvalierebis oqmi,
eqspertis Cveneba da daskvna, mowmeTa Cvenebebi da a.S.), romelic obieqtur
pirs arwmunebs piris braleulobaSi.
aRsaniSnavia isic, rom am sakiTxebis gadawyvetisas mosamarTle diskreciiT
sargeblobs, romelic amasTanave ar unda iyos TviTneburi an iracionaluri.

mtkicebulebis utyuaroba
mtkicebulebaTa Sefasebisas gadamwyveti mniSvneloba eniWeba maTi utyuarobis
sakiTxis gadawyvetas, radgan saqarTvelos konstituciis me-40 muxlis me-3
punqtis Tanaxmad, gamamtyunebeli ganaCeni unda emyarebodes mxolod utyuar
mtkicebulebebs.
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mtkicebulebis utyuarobis konteqstSi mowmis Cvenebis sandooba mxarem
SeiZleba eWvqveS daayenos, mowmis aragulwrfeli xasiaTis gamo.
mag.: dacvis mxarem mowmis saxiT dakiTxa piri, romelmac ganacxada, rom
braldebuli danaSaulis Cadenis dros masTan erTad imyofeboda, Tumca
aRniSnuli faqti arafriT ar dasturdeba da, amasTan, aseve ar dgindeba
mowmis mikerZoeba an mis mier faqtis aRqmis, damaxsovrebis da/an gadmocemis
unaris nakleboba.
mtkicebulebis utyuarobis konteqstSi mowmis Cvenebis sandooba mxarem
SeiZleba eWvqveS daayenos, mowmis mikerZoebis gamo.
mikerZoeba gamoxatavs erTi mxarisa da mowmis urTierTobas, ris gamoc, mowme
am mxaris sasargeblod an sawinaaRmdegod iZleva Cvenebas.
mag.: dacvis mxarem mowmis saxiT dakiTxa piri, romelmac pirdapiri dakiTxvisas
ganacxada, rom braldebuli danaSaulis Cadenis dros masTan erTad imyofeboda
sxva adgilas da Sesabamisad veranairad ver Caidenda danaSauls. amasTan,
jvaredini dakiTxvisas mowmem ganacxada, rom igi braldebulis biZaSvilia,
rac eWvis qveS ayenebs mis miukerZoeblobas.
mag.: braldebis mxarem mowmis saxiT dakiTxa policieli, romelmac
pirdapiri dakiTxvisas ganacxada, rom is aris TviTmxilveli da man dainaxa,
rom braldebuli monawileobda jgufurad ganzrax mkvlelobis CadenaSi
(saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 109-e muxlis me-2 nawilis `e”
qvepunqti). amasTan, jvaredini dakiTxvisas dacvis mxaris kiTxvaze mowmem
ganacxada, rom manamde mas braldebuli yovelTvis problemebs uqmnida misi
samsaxurebrivi uflebamosilebebis ganxorcielebaSi da mas sxvebTan saubarSi
xSirad auRniSnavs, rom braldebuli ar moswonda da siamovnebiT ixilavda mas
cixis kars miRma. es yvelaferi eWvis qveS ayenebs mowmis miukerZoeblobas.
mag.: dacvis mxarem mowmis saxiT dakiTxa piri, romelmac pirdapiri dakiTxvisas
ganacxada, rom baTumSi danaSaulis Cadenis momentSi braldebuli TbilisSi
masTan erTad qeifobda. amasTan, jvaredini dakiTxvisas prokuroris kiTxvaze
mowmem aRniSna, rom igi braldebulis saukeTeso megobaria da isini bavSvobidan
erTad gaizardnen. es yvelaferi eWvis qveS ayenebs mis miukerZoeblobas.
mtkicebulebis utyuarobis konteqstSi mowmis Cvenebis sandooba mxarem
SeiZleba eWvqveS daayenos, mowmis mier Seusabamo gancxadebebis gakeTebis
gamo.
mag.: pirdapiri dakiTxvisas mowmem ganacxada, rom braldebulis mier
danaSaulis Cadenis TviTmxilveli iyo, Tumca jvaredini dakiTxvisas mowmem
daadastura, rom danaSaulis Cadenis dRes igi sxva qalaqSi imyofeboda.
mag.: pirdapiri dakiTxvisas mowmem ganacxada, rom man dainaxa, Tu rogor
daayaCaRes banki da oTxi piri SemTxvevis adgilidan rogor miimala Savi
feris mersedesis markis avtomanqaniT. Tumca jvaredini dakiTxvisas mowmem
ganmarta, rom sul sami piri iyo da isini SemTxvevis adgilidan “mersedesis”
markis vercxlisferi avtomanqaniT miimalnen.
mag.: pirdapiri dakiTxvisas mowmem ganacxada, rom is da braldebuli danaSaulis
Cadenis dRes, 17 saaTidan 23 saaTamde, erTad imyofebodnen. Tumca jvaredini
dakiTxvisas mowmem ganmarta, rom braldebuli masTan erTad im saRamos 17
saaTidan mxolod 20 saaTamde imyofeboda.
mtkicebulebis utyuarobis konteqstSi mowmis Cvenebis sandooba mxarem
SeiZleba eWvqveS daayenos, mowmis mier faqtis aRqmis, damaxsovrebis da/an
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gadmocemis unaris naklebobis demonstrirebis gamo.
mag.: pirdapiri dakiTxvisas xandazmulma mowmem daadastura, Tu rogor
Caidina danaSauli braldebulma, Tumca jvaredini dakiTxvisas mowmem ver
gaixsena mniSvnelovani informacia sakuTari Tavis Sesaxeb (mag.: rodis da sad
daibada, ra profesiisa da a.S.).
amasTan, aRsaniSnavia isic, rom saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis 50-e muxlis me-2 nawilis Sesabamisad, ar SeiZleba mowmed daikiTxos
piri, romelsac fizikuri an fsiqikuri naklis gamo ar SeuZlia sworad aRiqvas,
daimaxsovros da aRidginos saqmisaTvis mniSvnelobis mqone garemoebebi da
misces Cveneba.
mtkicebulebis utyuarobis konteqstSi mowmis Cvenebis sandooba mxarem
SeiZleba eWvqveS daayenos, sxva faqtebTan winaaRmdegobis gamo.
mag.: ganzrax mkvlelobis saqmeze (saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis
108-e muxli) sasamarTloSi dakiTxvisas mowmem daadastura, rom danaSaulis
Cadenis dros danaSaulis adgilze braldebuli dainaxa, scada misi SeCereba,
ris gamoc, mis tansacmels braldebulis sisxli moecxo. Tumca saqmeze
warmodgenili eqspertizis daskvnisa da mowmis saxiT eqspertis dakiTxvis
Sedegad, dadginda, rom mowmis tansacmelze arsebuli sisxli arc braldebulis
sisxlisa da arc dazaralebulis sisxlis identuri ar aris.
yovelive zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, rasakvirvelia, sasamarTlo
mtkicebulebebs afasebs sisxlis samarTlis kodeqsisa da sisxlis samarTlis
saproceso kodeqsis moTxovnaTa dacviT, Sinagani rwmenis safuZvelze, radgan
sasamarTlom unda Seafasos, Tu sisxlis samarTlis saqmeze Sekrebili yvela
mtkicebuleba cal-calke da sabolood _ erToblivad, ramdenad utyuaria
da sakmarisia piris damnaSaved cnobis Sesaxeb gadawyvetilebis misaRebad.

dauSvebeli mtkicebuleba (zogierTi sakiTxi)
ganaCenis dasabuTebisas winasasamarTlo
mtkicebulebebi ar unda iqnes naxsenebi!

sxdomaze

dauSveblad

cnobili

SesaZlebelia, romelime mtkicebulebam ise gadalaxos dasaSvebobis Semowmebis
etapebi, rom dauSveblad ar iqnes cnobili, miuxedavad imisa, rom yvela
niSani iyos gamoxatuli misi dauSveblad cnobisaTvis. mosamarTlem es
mtkicebuleba ganaCeniT ar unda cnos dauSveblad, magram swored am motiviT
ar unda gaiziaros igi da aRniSnos, rom misi mopovebisas iseTi xarisxiT
dairRva kanoni, rom masze dayrdnobiT raime faqtis dadastureba an uaryofa
aragonivruli da mizanSeuwonelia.

zepiri mtkicebulebis gamoyenebis wesi
ganaCenis dasabuTebisas mowmis Cvenebidan mniSvnelovani SeiZleba iyos
mxolod misi mcire nawili, romelic ukavSirdeba uSualod danaSaulebrivi
qmedebis Cadenis garemoebebs da ara _ yvelaferi, rac mowmem dakiTxvisas
ganacxada.
mosamarTlem unda gaarkvios, Tu ra garemoebebis dadasturebasa, Tu
daudastureblobas apirebs mowmis CvenebiT, moaxdinos danaSaulebrivi
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qmedebis garemoebebis zusti identificireba da swored amis Semdeg
gadmoitanos Cvenebis is nawili Sesabamis adgilas, romelic am garemoebas
adasturebs an uaryofs.
ar aris sakmarisi mxolod mowmeTa Cvenebebis CamoTvla da Semdeg daskvnis
gakeTeba. es ganaCenis dasabuTebis xarisxs Zalian aqveiTebs. mag.: mowme a-m
Tqva; mowme b-m Tqva, mowme g-m Tqva da amdenad,...
usargeblo informacia mowmeTa dakiTxvis oqmidan ganaCenSi ar unda iyos
moyvanili!

dokumenturi mtkicebulebis gamoyenebis wesi
dokumentur
mtkicebulebebSi
aRbeWdili
informaciis
gamoyenebisas
aucilebelia mieTiTos, Tu romel oqmze an Canawerzea saubari, rac
am mtkicebulebis mniSvnelobas kidev ufro gaaZlierebs da saTanadod
warmoaCens.
rogorc wesi, dokumenturi mtkicebulebebi didi moculobisaa, Tumca
mniSvnelovani SeiZleba iyos mxolod maTSi asaxuli informaciis mcire nawili,
romelic ukavSirdeba uSualod danaSaulebrivi qmedebis Cadenis garemoebebs
da ara yvelaferi, rac maTSi detaluradaa axsnili da aRwerili.
sasurvelia, mosamarTle moeridos eqspertizis daskvnebis daskvniTi nawilebis
pirdapir gadmotanas, rac teqnikur STabeWdilebasa da kopirebis asociacias
gamoiwvevs.
eqspertizis daskvnaSi xSiria samecniero terminologiis gamoyeneba, rac
avtomatur reJimSi ar unda aisaxos ganaCenSi, radgan igi didi albaTobiT
gaugebari darCeba mxareebisa da sxva pirTaTvis. mosamarTle unda Seecados
isini aRweros Cveulebrivi sasaubro eniT.

nivTieri mtkicebulebis gamoyenebis wesi
nivTier mtkicebulebebze saubrisas aucilebelia aRiniSnos, Tu sad, rodis
da ra viTarebaSi iqna isini aRmoCenili an amoRebuli.
ganaCenSi nivTieri mtkicebuleba unda aisaxos im moculobiT, rac konkretuli
saqmis arsidan gamomdinare aucilebeli da mniSvnelovania.

aRiareba, rogorc mtkicebuleba da misi gamoyenebis wesi
aRiareba maSin CaiTvleba gamoyenebisaTvis vargisad, Tu igi zustad aRwers
bralad wardgenili qmedebis garemoebebs.
mosamarTle unda darwmundes, rom aRiareba mtkicea da CvenebaSi ar Cans
raime saxis varaudebi an daeWveba.
sasurvelia, aRiarebiT CvenebasTan erTad saxeze iyos sxva (minimum erTi)
mtkicebuleba, garda iribi Cvenebisa, romelic, calke aRebuli, adasturebs
piris mier danaSaulis Cadenas, zustad iseve, rogorc es pirs bralad aqvs
wardgenili.
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sasurvelia, rom mosamarTle ar Semoifarglos braldebulis aRiarebis
iseTi formiT, rodesac es ukanaskneli mxolod gancxadebas akeTebs bralis
aRiarebis Taobaze da ar asaxelebs garemoebebs. aseTi aRiareba yovelTvis
tovebs garkveul eWvebs. amitom aucilebelia, jer erTi, braldebulisagan
Cvenebis miReba da Semdeg _ misi sworad gamoyeneba.

nawilobriv aRiareba, rogorc mtkicebuleba da misi gamoyenebis wesi
rodesac braldebuli axdens faqtebis interpretacias, aucilebelia misi
gamoaSkaraveba da obieqturi kuTxiT warmoCena.
Cvenebis is nawili, romelic dadgenili garemoebebisagan gansxvavdeba,
aucilebelia, reagirebis gareSe ar darCes da mas daupirispirdes utyuarobis
maRali standarti, romelsac amyarebs sxva obieqturi mtkicebulebebiT
dadasturebuli faqtebi.

dumilis ufleba
is faqti, rom braldebulma dumilis ufleba gamoiyena, aucileblad unda
mieTiTos, raTa gaurkveveli ar darCes, Tu ratom ar aisaxa braldebulis
damokidebuleba wardgenil braldebasTan mimarTebiT ama Tu im faqtis an
garemoebis dasabuTebisas.

pirdapiri mtkicebulebis gamoyenebis wesi
pirdapiri mtkicebuleba unda gaxdes mosamarTlis dasabuTebis ZiriTadi
dasayrdeni da fokusireba swored aseT mtkicebulebebze unda gakeTdes.
TavisTavad is mocemuloba, rom raime mtkicebuleba SeiZleba pirdapir kavSirSi
iyos momxdar faqtTan, ar SeiZleba gaxdes am mtkicebulebis utyuarobis
safuZveli. faqtebi SeiZleba sxvadasxvagvarad iyos aRqmuli an aRbeWdili
mtkicebulebebSi. amitom pirdapiri mtkicebulebis kargad warmoCenasTan
erTad raime faqtis dasadastureblad an uarsayofad unda dasabuTdes misi
siswore da mizanSewoniloba.

erTnairi an sxvadasxva saxis ori an meti msgavsi informaciis
Semcveli mtkicebulebis gamoyenebis wesi
arsebobs saqmeebi, romlebSic mtkicebulebebi xSirad erTsa da imave
informacias Seicavs, miuxedavad imisa, rom SesaZlebelia saxiT gansxvavdebodnen
erTmaneTisagan.
rodesac saxezea amgvari mtkicebulebebi, isini ganaCenSi gansxvavebuli wesiT
unda aisaxos, kerZod, sasurvelia, rom am SemTxvevaSi TiToeuli mowmis Cveneba
cal-calke ki ar avsaxoT ganaCenSi, aramed raime krebiT saxelSi gaerTiandes
da am e.w. „saTauris“ qveS iqnes moyvanili es informacia.
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Tu ori an meti mowmis Cveneba ZiriTadad erTmaneTs emTxveva, magram erTerTma maTganma damatebiT raime mniSvnelovan garemoebaze miuTiTa, aseT
SemTxvevaSi Cvenebebi mainc unda gaerTiandes da damatebiT aRiniSnos es
garemoeba.

mtkicebulebis `kategoriuloba”
rac ufro maRalia mtkicebulebis `kategoriuloba”, miT ufro mniSvnelovania
aseTi mtkicebulebis wina planze wamoweva da masze yuradRebis gamaxvileba.
`kategoriuli” mtkicebulebebi mosamarTlisaTvis ZiriTadi dasayrdeni unda
gaxdes ama Tu im faqtis an garemoebis dasadastureblad/uarsayofad.
dasabuTebisas naTlad unda aisaxos, rom es mtkicebuleba eWvgareSe,
utyuarobis umaRlesi xarisxiT adasturebs Sesabamis faqts an garemoebas.
rac Seexeba mowmeTa Cvenebebis kategoriulobas, isini ufro metad safrTxiloa.
SesaZlebelia mowme garkveul faqtze kategoriulad apelirebdes, Tumca
mainc scdebodes.
mosamarTlem Tvali ar unda daxuWos imaze, rom esa Tu is mtkicebuleba
ar aris zusti da kategoriuli, piriqiT, amis warmouCenlobiT ufro meti
Sesadavebeli eqneba mxares. amitom, rac ar unda mwvave iyos problema
mtkicebulebasTan mimarTebiT, misi axsna aucilebelia.
Tu mowmis Cveneba faqtebTan dakavSirebiT savaraudoa, aseTi Cvenebis raimes
dasadastureblad gamoyeneba Zalian safrTxilo da delikaturi sakiTxia.
savaraudo mtkicebulebebi, calke aRebuli, ver qmnis damajereblobis maRal
xarisxs, ris gamoc xSirad aseTi mtkicebulebebi gamosayeneblad uvargisi
xdeba, Tumca es ise ar unda iqnes aRqmuli, rom maTze ganaCenSi saerTod ar
iyos msjeloba.

mtkicebulebis `wona”/mniSvneloba
mtkicebulebis `wona” imis mixedviT matulobs, Tu braldebis dasadastureblad
an uarsayofad ramdenad mniSvnelovan sakiTxs exeba da ra sizustiTa da
damajereblobiT amtkicebs an uaryofs mas.
rac ufro metia mtkicebulebis `wona”, miT ufro metadaa saWiro masze
aqcentis gakeTeba.
mosamarTlem dasabuTebisas unda axsnas, rom ama Tu im braldebis
dasadastureblad raime mtkicebuleba Zalian mniSvnelovania da igi am saqmeze
arsebobs.
ZiriTadi koncentrireba dasabuTebisas swored `mZimewonian” _ `oqros
mtkicebulebebze” unda gakeTdes.
mtkicebulebebis dapirispireba
meti damajereblobisaTvis, sasurvelia, rom erT mtkicebulebas ZiriTad
SemTxvevaSi daupirispirdes ramdenime (mtkicebulebaTa erToblioba) da
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es ukanaskneli SemTxveva yvelaze metad sasargeblo da adekvaturi iqneba
rogorc dasabuTebuli daskvnis, aseve am daskvnisadmi ndobis Camoyalibebis
TvalsazrisiT.
rodesac erT, miT umetes, ramdenime mtkicebulebas ganaCenSi upirispirdeba
sxva mtkicebuleba/mtkicebulebaTa erToblioba, am ukanasknelTagan iseTi
pasaJebi unda moZebnos mosamarTlem, romlebic yvelaze kritikulad asaxavs
maT mcdarobas, naTlad aCvenos, rom aseT faqts an garemoebas adgili ver
eqneboda da es mxolod saqmis sxva kalapotSi gadayvanis mcdelobaa.
damZlevi mtkicebulebiT dapirispirebisas, garda imisa, rom unda aRiniSnos, Tu
ra sawinaaRmdego faqts an garemoebas adgens igi, gansakuTrebuli Zalisxmeva
unda gamoiCinos mosamarTlem, raTa naTlad gamokveTos erTi mtkicebulebis
wamyvani funqcia aRniSnuli faqtis dadgenisaTvis, misi utyuaroba da ufro
maRali xarisxiT damajerebloba, vidre amas daZleuli mtkicebuleba an
mtkicebulebebi qmnis.

motivi, romlis mixedviT sasamarTlom uaryo erTi mtkicebuleba da
miiRo sxva, misi sapirispiro mtkicebuleba
mosamarTle unda Seecados maqsimalurad CauRrmavdes im faqtobrivi
garemoebis yvelaze uwvrilmanes detalebs, romlebsac exeba Sesafasebeli
mtkicebulebebis Sinaarsi.
TiToeul saqmesTan dakavSirebiT faqtobrivi garemoebebisa da mtkicebulebebis
Sefasebisadmi midgoma unda iyos individualuri da ara _ trafaretuli.
mosamarTlem mtkicebuleba ar unda Seafasos sxva mtkicebulebebisagan
mowyvetiT, aramed mxolod maTTan erToblivad unda ganixilos, xolo misi
mtkicebulebiTi Zala, sarwmunooba da damajerebloba imis Sesabamisad
gansazRvros, ramdenad eTanxmeba misi Sinaarsi sxva mtkicebulebebs pirdapir
an arapirdapir.
rodesac saqmeze ori urTierTsapirispiro mtkicebuleba arsebobs da
amaTgan erTi iseTi Sinagani winaaRmdegobebis Semcvelia, ris gamoc misi
miReba SeuZlebelia, ar SeiZleba amis gamo meore, sapirispiro mtkicebuleba
avtomaturad miCneul iqnes utyuarad da misaRebad.
urTierTsapirispiro mtkicebulebebidan romelime maTganisaTvis mosamarTlis
mier upiratesobis miniWebaSi saqmis faqtobriv garemoebebze dasabuTebuli
daskvnis gasakeTeblad, garda utyuarobisa, arsebiT rols TamaSobs agreTve
maTi mtkicebulebiTi Zalac.
swored mtkicebulebebis utyuaroba, maTi warmoSobis wyaros sandooba da
mtkicebulebiTi Zala warmoadgenen gadamwyeti mniSvnelobis im faqtorebs,
romlebic pirdapir gavlenas axdenen piris braleulobisa Tu udanaSaulobis
Sesaxeb mosamarTlis Sinagani rwmenis Camoyalibebaze, xolo es ukanaskneli ar
SeiZleba warmoadgendes mosamarTlis TviTneburi warmosaxvisa Tu winaswar
Seumowmeblad, Tundac, erTi SexedviT, garegnulad erTob damajerebeli
versiis WeSmaritebad aRiarebis nayofs.
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mowmis Cvenebis Sefasebis subieqturi da obieqturi aspeqtebi
sasamarTlo ganmartavs, rom mowmis Cvenebis formirebam, rogorc wesi,
Semdegi sami stadia unda gaiaros: a) mowmis mier ama Tu im faqtis aRqma; b)
aRqmuli faqtis damaxsovreba da g) dakiTxvisas am faqtis kvlav warmoqmna.
mowme yovelive imas, rac dainaxa, moismina da a. S., erTnairi sizustiTa da
sisruliT rodi aRiqvams. mas SeeZlo yuradReba mieqcia raime mniSvnelovani
movlenisaTvis, rac man Tavisi TvaliT dainaxa an moismina, radgan maSin misTvis
cnobili ar iyo, rom am movlenis Sesaxeb mas SemdegSi mouxdeboda Cvenebis
micema. aseT viTarebaSi erTsa da imave faqts sxvadasxva mowme erTgvarad ki
ar aRiqvams, aramed gansaxvavebulad, imisda mixedviT, Tu am faqtis romelma
mxarem daainteresa mowme. amitom aris, rom zogjer saqmisaTvis mniSvnelovani
romelime erTi faqtis Sesaxeb misi aRmqmeli mowmeebi sruliad sawinaaRmdego
Cvenebas iZlevian, Tumca isini keTilsindisierni arian da namdvilad surT
mxolod simarTlis Cveneba. mowmis mier garkveuli SemTxvevis sworad aRqmaze
SeiZleba gavlena iqonios im mdgomareobam, romelSic imyofeba mowme am
SemTxvevis aRqmis dros. dadgenilia, rom aRelvebasa da SiSs SeuZlia mowmeSi
gazviadebuli STabeWdilebis gamowveva. mowmis mier ama Tu im SemTxvevis
aRqmaze SesaZloa gavlena moaxdinos obieqturma faqtorebma, rogorebicaa:
manZili mowmesa da im adgils Soris, saidanac man aRiqva esa Tu is SemTxveva;
dRisiT Tu RamiT dainaxa; rogor amindSi da a.S. mowmis Cvenebis Sefasebisas
mxedvelobaSia misaRebi faqtis aRqmisa da Cvenebis micemis momentebs Soris
ganvlili drois xangrZlivoba. ramdenadac xangrZlivia es dro, imdenad metia
varaudi, rom mowmem bevri ram ver SeinarCuna mexsierebaSi, daaviwyda.

alibis dadastureba an uaryofa ganaCenSi
dacvis mxaris mier alibis wardgenis SemTxvevaSi sasamarTlom unda gaiTvaliswinos ori ram: 1. alibis namdvilobisa, Tu usafuZvlobis mtkicebis tvirTi oficialurad dacvis mxares ver daekisreba; 2. Tuki dacvis mxare uTiTebs
alibis arsebobaze, es sakiTxi unda iyos saTanado argumentebiT jerovnad
dasabuTebuli, raTa SesaZlebeli iyos miseuli versiis safuZvlianobis Semowmeba da Sefaseba sxva mtkicebulebebTan erTobliobaSi.
SesaZlebelia alibis mowmeTa Cvenebebi ermaneTTan srul TanxmobaSi iyos
SinaarsiT, magram Tuki yvela maTgani mTlianobaSi upirispirdeba sayovelTaod
cnobil faqtsa da movlenas, maSin isini ver iqneba miRebuli alibis utyuar
mtkicebulebebad.
Tuki alibis mowmeebi, marTalia, braldebulis axlobeli adamianebi arian,
magram maTi Cvenebebi araTu erTmaneTTan Tanxvedrilia, aramed am Cvenebebis
siswore sxva mtkicebulebebiTac dasturdeba, Tundac arapirdapir, xolo
braldebis mxaris mier warmodgenili mtkicebulebebi maT ver abaTileben,
cxadia, aseT SemTxvevaSi isini SeiZleba miRebul iqnes da sabolood safuZvlad
daedos gamamarTlebel ganaCens.
is garemoeba, rom alibis mowmeebi braldebulisaTvis ucxo, gareSe adamianebi
arian, ar warmoadgens maTi miukerZoeblobisa, Tu saqmisadmi neitraluri
damokidebulebis garantias, amitom alibis mowmeTa Cvenebebis safuZvliani
Semowmeba da Sefaseba yovelTvis saWiroa maTi sandoobis TvalsazrisiT.
sasamarTlom alibis mowmeTa Cvenebebis Sefasebisas mxedvelobaSi unda
miiRos is garemo da viTarebac, romelTa pirobebSi yalibdeboda aRniSnuli

51
Cvenebebi. sxvagvarad rom iTqvas, mowmeebs braldebulTan dakavSirebuli
movlenis aRqma uxdebodaT mSvid da Cveulebriv viTarebaSi, Tu eqstremalur
pirobebSi, ramac, SesaZloa, garkveuli gansxvavebebi warmoqmnas maT CvenebaTa
Soris.

mtkicebis tvirTi
mtkicebis tvirTis principidan gamomdinare, braldebis mxarem
daamtkicos danaSaulis TiToeuli elementi gonivrul eWvs miRma.

unda

aRniSnuli aseve moicavs dacvis mier braldebis mtkicebulebebis gabaTilebis
mcdelobis Sefasebas, rogoricaa dacvis mier jvaredini dakiTxvis dros
dasmuli SekiTxvebi, romlebic eWvqveS ayeneben braldebis mtkicebulebaTa
sarwmunoobasa da sandoobas.
Tu braldebis mxaris mtkicebuleba sakmarisad sarwmuno da sandoa
materialuri faqtis dasadgenad, maSin dacvis mtkicebulebebi, Tuki aseTi
arsebobs, SeiZleba Sefasdes im kuTxiT, Tu ramdenad warmoqmnis gonivrul
eWvs materialuri faqtis dadgenis TvalsazrisiT.
saboloo nabiji aris inkriminirebuli faqtis damadasturebeli sarwmuno,
sando da relevanturi mtkicebulebis Sefaseba mtkicebis standartis
Sesabamisad da mtkicebulebaTa erTobliobis fonze. amis Semdeg mosamarTles
SeuZlia Camoayalibos Tavisi motivirebuli daskvna imis Sesaxeb, Tu braldebis
mxarem ramdenad daamtkica materialuri faqti gonivrul eWvs miRma.

gonivrul eWvs miRma
gonivrul eWvs miRma mtkicebis standarti zogjer aRiwereba rogorc
utyuarobis is done, romelic adamianma Tavis cxovrebaSi yvelaze
mniSvnelovani gadawyvetilebebis misaRebad unda gamoiyenos.
mxolod is faqti, rom braldebulma ver SeZlo samarTlebrivi mtkicebiTi
dacvis ganxorcieleba, yvela SemTxvevaSi ar niSnavs, rom saqmeSi braldebis
mxare gaimarjvebs, Tu TviTon saqme gonivrul eWvs miRma ar iqneba
damtkicebuli. ganaCenSi ise ar unda gamoCndes, rom mosamarTles dabneuloba
Seaqvs, aqcenti gadaaqvs, an aerTianebs mtkicebis tvirTs.
gonivrul eWvs miRma mtkicebis standarti ar gulisxmobs yvela SesaZlo
eWvs miRma mtkicebas, an mtkicebიs maTematikur utyuarobas. SesaZlo eWvi,
an eWvi, romelic efuZneba varauds, spekulacias, an winaTgrZnobas, ar aris
gonivruli eWvi. gonivruli eWvi aris sakmao eWvi, romelic efuZneba mizezs,
logikas, saR azrs, an gamocdilebas. es aris eWvi, romelic Cveulebriv
saRad moazrovne adamians gauCndeba mas Semdeg, rodesac yuradRebiT awonis
yvela mtkicebulebas da aris imgvari eWvi, romlis gamoc is Seyoymandeba
Tavis cxovrebaSi mniSvnelovani sakiTxebis mogvarebisas. amgvari eWvi
SesaZloa gaCndes mtkicebulebis arsebobis, an arasakmarisi mtkicebulebis,
an mtkicebulebis Sinaarsis safuZvelze.
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mtkicebulebaTa erToblioba
araformaluri gagebiT, mtkicebulebaTa erToblioba erTmaneTTan unda iyos
SeTanxmebuli _ anu mtkicebulebebs Soris unda arsebobdes Sinaarsobrivi
kavSiri, isini unda iyos urTierTTavsebadi, rac imas niSnavs, rom isini
erTsa da imave garemoebebze unda uTiTebdnen, erTsa da imave faqtebs unda
adasturebdnen da ara piriqiT _ gamoricxavdnen.
mtkicebulebaTa erToblioba unda iyos aSkara _ anu erTmaneTTan
SeTanxmebuli mtkicebulebebi aSkarad unda adasturebdnen raime faqts an
garemoebas da maTSi eWvis Setanis gonivruli safuZveli ar unda arsebobdes.
mtkicebulebaTa erToblioba pirdapir da calsaxad unda adgendes Sesabamis
faqtebsa da piris braleulobas, swored am piris mier qmedebis Cadenas,
motivs, mizans, ganzraxvas da a.S. da eWvis gaCenis safuZveli ar unda
aWarbebdes dasaSveb _ gonivrulobis zRvars.
mtkicebulebaTa erToblioba unda iyos damajerebeli _ anu erTmaneTTan
SeTanxmebuli, aSkara da utyuari mtkicebulebebi unda iyos damajerebeli
obieqturi, neitraluri, gonivrulad moazrovne pirisaTvis, raTa igi
darwmundes swored am piris mier danaSaulis CadenaSi. damajereblobis
xarisxi imdenad maRali unda iyos, rom raime gonivrul eWvs an varauds
ar iwvevdes braldebulis mimarT. mtkicebulebaTa erToblioba, romelic
adgens da adasturebs garkveul faqtebsa da garemoebebs, ar unda badebdes
iseT kiTxvebs, romlebic danaSaulis Cadenis arsebiT garemoebebs eWvqveS
daayenebs da gonivrul kiTxvebs gaaCens am poziciis sawinaaRmdegod.
mtkicebulebaTa erToblioba unda arsebobdes danaSaulis Semadgenlobis
yvela niSanze cal-calke da ara _ zogadad danaSaulis Cadenis Sesaxeb!
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braldeba da
kvalifikacia

wardgenili braldebis farglebi
sasamarTlom sisxlis samarTlis saqme unda ganixilos, braldebulis
damnaSaveoba\udanaSaulobaze unda imsjelos da qmedeba samarTlebrivad
Seafasos (qmedebis kvalifikacia) mxolod braldebis dadgenilebaSi
miTiTebuli formulirebis farglebSi, vinaidan piris braldeba mxolod
prokuroris uflebamosilebaa.
braldebis farglebi moicavs rogorc kvalifikacias, aseve faqtebs, romlebic
asaxulia bralis Sesaxeb dadgenilebaSi, anu im faqtebsa da garemoebebs,
romlebic braldebis mxaris SefasebiT warmoadgens konkretul danaSauls.
dauSvebelia imaze mZime kvalifikaciiT piris msjavrdeba, vidre mas bralad
hqonda wardgenili, Tundac aSkara iyos misi Cadena.
mosamarTle aseve gascdeba braldebis farglebs im SemTxvevaSi, Tu
Secvlis bralis formas _ gadava gaufrTxilebelidan ganzrax danaSaulze.
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gamonaklisis daSveba am SemTxvevaSic SesaZlebelia, Tumca gansakuTrebuli
yuradRebaa saWiro, raTa piris mdgomareoba ar gauaresdes.
rodesac bralis dadgenilebaSi gamorCenilia raime epizodi da araa aRwerili
misi garemoebebi, Tumca muxlobrivad an dispoziciurad mocemulia igi,
dauSvebelia aseT SemTxvevaSi gamamtyunebeli ganaCenis gamotana, miuxedavad
imisa, rom arsebobs mtkicebulebaTa erToblioba.
wardgenili braldebisagan gadaxvevisas, rodesac gadakvalificireba xdeba
Semsubuqebisaken, mniSvnelovania, rom piris mdgomareoba ar gauaresdes da
braldebulis qmedebam imaze meti Sinaarsi ar SeiZinos, vidre es braldebis
mxarem braldebis Sesaxeb dadgenilebaSi Camoayaliba.

qmedebis samarTlebrivi kvalifikacia
qmedebis sworad dakvalificirebisaTvis, samarTlebrivi Sefasebis meti
argumentirebulobisa da damajereblobisaTvis umjobesia, braldebulisaTvis
bralad wardgenili danaSaulis arseboba\ararseboba dadgindes da Sefasdes
sisxlis samarTlis kodeqsis kerZo nawilis konkretuli muxlis (danaSaulis)
Semadgenlobis niSnebis gamoyofiT, komisiis mier SemuSavebuli ganaCenis
formebis Sesabamisad da amis Semdeg TiToeuli danaSaulis niSnis dasadgenad,
mieTiTos mtkicebulebebi, romlebic adastureben danaSaulis Semadgenlobis
konkretul niSans.
danaSaulis dayofa Semadgenel niSnebad, romlebic erTobliobaSi qmnis
konkretuli danaSaulis Semadgenlobas, saSualebas aZlevs mosamarTles
TiToeul niSanTan mimarTebiT Seafasos mtkicebulebebis erToblioba, amasTan,
naTlad dainaxos, dgindeba Tu ara mtkicebulebebiT danaSaulis yvela niSani.
Tumca, erT-erTi niSnis ararsebobac erTmniSvnelovnad ar niSnavs imas, rom
braldebulis qmedeba ar warmoadgens danaSauls. SesaZloa, erTi romelime
niSnis ararsebobis gareSec saxeze iyos sxva danaSaulis Semadgenloba, ris
gamoc sasamarTlom am mimarTebiT aucileblad unda imsjelos.
marTlwinaaRmdegobisa da bralis gamomricxvel garemoebaze sasamarTlom
unda imsjelos mxolod im SemTxvevaSi, rodesac am garemoebaze mxare
uTiTebs, aseve _ sakuTari iniciativiT, rodesac aSkaraa aseTi garemoebis
savaraudo arseboba. sxva SemTxvevebSi umjobesi iqneba, zogadad mieTiTos,
rom braldebulis qmedeba marTlsawinaaRmdego da braleulia, vinaidan maTi
gamomricxveli garemoebebi saqmeze dadgenili ar yofila.
sasamarTlos mier gakeTebuli samarTlebrivi Sefaseba kvalifikaciis Sesaxeb
ar unda iyos bundovani da zogadi. ganaCenis aRwerilobiT-samotivacio
nawilis `samarTlebrivi Sefasebis” velidan calsaxad da erTmniSvnelovnad
unda ikiTxebodes, Tu ratom miiRo sasamarTlom konkretuli gadawyvetileba.
im SemTxvevaSi, rodesac mxare apelirebs kvalifikaciaze, sasamarTlom
yuradRebis miRma ar unda datovos es sakiTxi da ZiriTadi argumentebis
moSveliebiT, Tundac mokled, magram unda gasces dasabuTebuli pasuxi.
sasamarTlom gansakuTrebuli yuradReba unda dauTmos iseTi qmedebebis
samarTlebriv Sefasebas, romlebic TavianTi bunebidan gamomdinare, aseve
atareben administraciuli an samoqalaqo urTierTobis xasiaTs, Tumca maTgan
swored danaSaulis Semadgenlobis konkretuli niSani ganasxvavebs.
sasamarTlom mkafiod unda miuTiTos, qmedeba bralis romeli formiT
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aris Cadenili. bralis formis daudgenloba, an ganzraxi bralis nacvlad
gaufrTxilebeli bralis dadgena gamarTlebis an kvalifikaciis Secvlis
safuZvelia, amitom bralis formis dadgenisa da ganaCenSi saTanadod asaxvis
sakiTxs sasamarTlom gansakuTrebuli yuradReba unda dauTmos.
danaSaulis Cadenis motivisa da miznis miTiTeba savaldebuloa. aRniSnuli
ganpirobebulia motivisa da miznis mniSvnelobiT, isini rig SemTxvevebSi
danaSaulis Semadgenlobis an makvalificirebel niSnebs warmoadgenen. garda
aRniSnulisa, isini gavlenas axdenen sasjelis saxesa da zomaze.
danaSaulis Cadenis drois, adgilisa da xerxis dadgenasa da miTiTebas aqvs
didi praqtikuli mniSvneloba. erTi SexedviT am umniSvnelo sakiTxebis
yuradRebis miRma datoveba mtkicebulebaTa Sefasebis etapze da momavalSic
sxvadasxva sirTules aCens, ris gamoc mosamarTlis mxridan moiTxovs saTanado
yuradRebasa da ganaCenSi zustad asaxvas.
ganaCenSi unda mieTiTos danaSaulis Sedegi, vinaidan, rig SemTxvevebSi, igi
danaSaulis Semadgenlobis niSania.
mizezobrivi kavSiris dadgena da ganaCenis aRwerilobiT-samotivacio nawilSi,
`samarTlebrivi Sefasebis” velSi saTanadod asaxva savaldebuloa, vinaidan
igi materialur danaSaulebsa da safrTxis Semqmnel deliqtebSi piris
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis aucilebeli pirobaa.

gadakvalificireba
gadakvalificirebis sakiTxs Zalian didi mniSvneloba eniWeba, erTi
mxriv, imitom, rom pirs imaze met danaSaulSi ar daedos msjavri, rac
ar Caudenia da, meore mxriv, saerTod ar gamoiricxos piris braleuloba
danaSaulSi.
gadakvalificireba dasaSvebia mxolod imave xarisxis (mag.: miTvisebidan
gaflangvaze) an msubuq braldebaze (mag.: yaCaRobidan Zarcvaze).
gadakvalificirebisas swori kvalifikaciis mosaZebnad mosamarTles SeuZlia
imoqmedos Semdegi TanmimdevrobiT:
1. kidev erTxel unda Semowmdes imave muxlis dispozicia;
2. saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis imave TavSi moiZebnos msgavsi
saxis sxva danaSauli, romelic garkveulwilad, Tumca srulad ar
gansxvavdeba wardgenili braldebisagan;
3. gadakvalificirebisas mniSvnelovania aseve zogadi da specialuri normebis
konkurencia, anu, Tu braldeba wardgenilia zogadi normiT da arsebobs
specialuri norma, braldebulis qmedeba swored am ukanaskneliT unda
dakvalificirdes;
4. SesaZlebelia, mosamarTlis mier dadgenili faqtebi imdenad gansxvavdebodes
wardgenili braldebisagan, rom sisxlis samarTlis kodeqsis sxva TaviT
gaTvaliswinebul danaSaulTan gvqondes saqme. amitom es SemTxvevac ar aris
gamoricxuli, Tumca Zalian mniSvnelovania, rom mosamarTle wardgenili
braldebis Tvisebriv da arsebiT Sinaarss ar gascdes;
5. Tu mosamarTlem imgvari faqtebi daadgina, romlebic Tvisebrivad da
arsobrivad Zalian Sorsaa wardgenili braldebis arsTan, Tumca Seicavs sxva
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danaSaulis niSnebs, qmedeba ar unda gadakvalificirdes da braldebuli
unda gamarTldes;
6. SesaZlebelia, sisxlis samarTlis kodeqsis erTi muxliT wardgenili
braldeba gadakvalificirdes sxva orze. es viTareba gamonaklis
SemTxvevebSi SeiZleba arsebobdes da Tanac safrTxiloa, rom mosamarTle
ar gascdes braldebis farglebs;
7. aseve dasaSvebia ramdenime muxlidan erT muxlze gadakvalificireba.
rodesac mtkicebulebebi udavoa, es ar niSnavs, rom mosamarTles
gadakvalificirebis ufleba ar aqvs, piriqiT, Tu wardgenili braldebis arsi
imgvaradaa formulirebuli, rom igi Seicavs ara wardgenili braldebis,
aramed sxva danaSaulis niSnebs, kvalifikaciis Secvla aramarto SesaZlebeli,
aucilebelic kia.

qmedebis specialuri da zogadi normebiT dakvalificireba
rodesac erTsa da imave faqtze pirs braldeba wardgenili aqvs rogorc
specialuri, aseve zogadi normebiT, gamamtyunebeli ganaCenis gamotanisas
aucilebelia maTi daxarisxeba da Sesabamisi Sefasebis gakeTeba, raTa aseve
orive maTganiT ar moxdes piris msjavrdeba.
rodesac braldeba erTdroulad wardgenilia specialuri da zogadi normebiT,
am SemTxvevaSi qmedeba ar unda gadakvalificirdes da piri unda gamarTldes
zogadi normiT wardgenil braldebaSi, xolo specialur normasTan mimarTebiT
gamotanil unda iqnes gamamtyunebeli ganaCeni.
Tu saqmeSi aseT SemTxvevasTan gvaqvs saqme, aucilebelia samotivacio
nawilSi, samarTlebrivi Sefasebis velSi aRiniSnos es motivebi, xolo Semdeg
asaxva hpovos sarezolucio nawilSi. aRniSnulis mxolod sarezolucio
nawilSi „gasworeba“ arc ise swori da motivirebuli gamoCndeba, Tu ara _
gaurkveveli.

4

sasjeli

ZiriTadi nawili
saqarTvelos ssk-is 53-e muxlis me-3 nawilis Sesabamisad, sasjelis daniSvnis
dros sasamarTlo iTvaliswinebs damnaSavis pasuxismgeblobis Semamsubuqebel
da damamZimebel garemoebebs, kerZod, [...]. bunebrivia, mxolod am normis
mSrali miTiTeba ganaCenSi ar qmnis sasjelis dasabuTebis komponents da
sasurvelia, am garemoebebis cal-calke aRniSvna da Sefaseba.
sasamarTlos funqcias warmoadgens swored is, rom ama Tu im danaSaulisaTvis
mosamarTle sasjelis Sefardebisas ar unda Semoifarglos zogadi fraziT
 TiToeuli garemoeba praqtikuli magaliTebiT ganxilulia ZiriTad naSromebSi.
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mizanSewonilebis Sesaxeb, aramed mtkicebulebebze dayrdnobiT daasabuTos
mis mier arCeuli sasjelis zomis gamoyenebis motivacia da safuZveli.
Tu romelime Semamsubuqebeli an damamZimebeli garemoeba gaTvaliswinebulia
danaSaulis Semadgenlobis niSnad (mas iTvaliswinebs muxli, muxlis nawili,
qvepunqti), dauSvebelia imave garemoebis mxedvelobaSi miReba sasjelis
daniSvnisas (ssk-is 53-e muxlis me-4 nawili). igive wesi unda gavrceldes
im SemTxvevaSi, rodesac danaSaulTa erTobliobaa da garemoeba, romelsac
miviCnevT damamZimeblad, sxva danaSaulis SemadgenlobaSia (mas iTvaliswinebs
muxli, muxlis nawili, qvepunqti).
imis gaTvaliswinebiT, rom sisxlis samarTlis kodeqsiT amomwuravad ar aris
gansazRvruli Semamsubuqebeli an damamZimebeli garemoebebi, romlebmac
SesaZloa gavlena moaxdinos sasjelis saxesa da zomaze, aRniSnuli mosamarTlem
TiToeul saqmeSi individualurad unda gansazRvros da Seafasos.
upirveles yovlisa, sasjelis Sefardebisas mosamarTle unda efuZnebodes
sasjelis individualizaciis principis cxovrebaSi gatarebas.
damamZimebeli da Semamsubuqebeli garemoebebis xarisxobrivi Sefaseba
gansakuTrebiT rTuli sakiTxia. aRniSnuls aqtualurobas matebs is
SemTxvevebi, rodesac erTdroulad saxezea ramdenime damamZimebeli da
Semamsubuqebeli garemoeba, romelTa xarisxis dasadgenad raime `formulis”
winaswar SemuSaveba SeuZlebelia. Semsubuqebis an damZimebis xarisxi
urTierTkavSirSi unda Seafasos mosamarTlem yvela konkretul SemTxvevaSi
saqmis individualurobidan gamomdinare.
danaSaulis motivi sasjelis Semsubuqebis TvalsazrisiT _ danaSaulis Cadena
yvela im motiviT, romelic adamianuri TvalsazrisiT, kulturisa da zneobis
normebis gaTvaliswinebiT, danaSaulis Cadenis miuxedavad, ar miuTiTebs
gasakicxaobis maRal maCvenebelze sasjelis samarTlianobis konteqstSi.
mag.: dazaralebulis viqtimuroba _ viqtimuroba is sakiTxia, romelic ZiriTad
SemTxvevaSi gansazRvravs danaSaulis Cadenas. rac unda mZime iyos Cadenili
danaSauli, viqtimuroba SesaZlebelia gamoyenebul iqnes pasuxismgeblobis
Semamsubuqebel garemoebad (Tumca Semsubuqebis xarisxi damokidebulia
dazaralebulis qmedebaze). miuxedavad damdgari Sedegisa, xSir SemTxvevaSi,
didi mniSvneloba eniWeba im garemoebis Sefasebas, Tu ra roli hqonda
dazaralebulis qcevas momxdari danaSaulis provocirebisas, dazaralebulis
mxridan xom ar ganxorcielebula araerTjeradi an gangrZobadi Seuracxyofa,
an Zaladoba, aseve mZime Seuracxyofa an Zaladoba. unda Sefasdes is faqtoric,
rom dazaralebulis qcevas eTikur, moralur an kanonier CarCopirobebSi
SeeZlo realurad gamxdariyo danaSaulis maprovocirebeli, misi Cadenis
mTavari motivi, Tu ara. agreTve mniSvnelovania im garemoebis Sefaseba, xom
ar mouxdenia dazaralebuls aRmofxvrili konfliqtis xelaxla gaRviveba,
xelaxla inicireba.
danaSaulis motivi sasjelis damZimebis TvalsazrisiT _ danaSaulis Cadena
yvela im motiviT, romelic sazogadoebriv wesrigs, kulturisa da zneobis
normebs maRali xarisxiT ewinaaRmdegeba.
mag.: SurisZieba _ zogadad, SurisZieba unda daigmos da unda mieTiTos
ganaCenSi, rom igi ar aris adekvaturi pasuxi da moqmedeba garkveuli (mag:
marTlsawinaaRmdego, arazneobrivi) qmedebis sawinaaRmdegod. samarTlebrivi
saxelmwifos pirobebSi dauSvebelia calkeulma pirebma Tavis Tavze aiRon
mowinaaRmdegis dasja da masze angariSsworeba, vinaidan amisaTvis arseboben
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Sesabamisi struqturebi, samarTaldamcavi organoebi, sasamarTlo da a.S.
SurisZiebis motiviT danaSaulis Cadena gaumarTlebelia yvela SemTxvevaSi
da mas saTanado pasuxi unda gaeces, winaaRmdeg SemTxvevaSi ugulebelyofili
iqneba kanonis uzenaesoba.
danaSaulis mizani sasjelis Semsubuqebis TvalsazrisiT _ danaSaulis Cadena
yvela im mizniT, romelic ar aris araeTikurobisa da arazneobriobis maRali
xarisxiT gamoxatuli.
danaSaulis mizani sasjelis damZimebis TvalsazrisiT _ danaSaulis
Cadena yvela im xulignuri, arazneobrivi da araeTikuri mizniT, romelic
sazogadoebaSi damkvidrebul wesebs maRali xarisxiT ewinaaRmdegeba/
xelyofs.
mag.: danaSaulis Cadena sxvisTvis momsaxurebis gawevis mizniT _ es garemoeba
aseve mniSvnelovania, radgan arc erTi piris siamovneba da survilebis
dakmayofileba ar Rirs imad, rom Tundac sul mcire mniSvnelobis danaSauli
Caidino.
qmedebaSi gamovlenili marTlsawinaaRmdego neba sasjelis Semsubuqebis
TvalsazrisiT _ yvela im motiviT, mizniT, garemoebebSi da piris mimarT
Cadenili qmedeba, sadac naTlad ikveTeba dabali sazogadoebrivi saSiSroeba,
marTlwesrigis normebis mcire upativcemuloba da ugulebelyofa, nebis
aradamajerebloba, meryeoba.
qmedebaSi gamovlenili marTlsawinaaRmdego neba sasjelis damZimebis
TvalsazrisiT _ danaSaulis Cadena yvela im motiviT, mizniT, garemoebebSi
da piris mimarT Cadenili qmedeba, sadac naTlad ikveTeba mometebuli
sazogadoebrivi saSiSroeba, marTlwesrigis normebis gansakuTrebuli
upativcemuloba da ugulebelyofa, nebis simtkice, gamorCeuli cinizmi,
siZulvili, aseve iseTi pirebis mimarT, romlebic sazogadoebaSi Tavisi
gansakuTrebuli mdgomareobis gamo mometebul pativiscemas an gafrTxilebas
saWiroeben (orsuli qalis, moxucis, arasrulwlovnis mimarT da sxva).
movaleobaTa
darRvevis
xasiaTTan
mimarTebiT
mosamarTlem
unda
gaiTvaliswinos, rom rac ufro saSiSi, mwvave xasiaTi aqvs movaleobaTa
darRvevasa da ugulebelyofs mas, xolo movaleobaTa darRvevis zomasTan
mimarTebiT, rac ufro maRalia darRvevis zoma, xarisxi, miT ufro unda
damZimdes sasjelis zoma, rac am kriteriumebis miTiTebiT xazgasmiT unda
aisaxos ganaCenSi. raodenobrivi da xarisxobrivi TvalsazrisiT rac ufro
metad arRvevs piri movaleobas, miT ufro mZime unda iyos sasjeli.
Semsubuqebis konteqstSi mag.: braldebuls iaraRidan arasodes gausvria
an sxva gziT ukanonod gamouyenebia; saxezea naklebad saxifaTo iaraRi an
sabrZolo masala.
damZimebis konteqstSi mag.: danaSaulis Cadena damnaSaveze materialurad an
sxvagvarad damokidebulis mimarT _ gansakuTrebiT sayuradReboa, rodesac
piri danaSauls sCadis im piris mimarT, romelic masze raime niSniT aris
damokidebuli da amis gamo igi danaSaulis Cadenazec ki midis, radgan
hgonia, rom masTan msxverpli garkveul valSia. dauSvebelia, garkveuli
saxis valdebulebebi saboloo jamSi Tanasworuflebianobis darRvevamde
mivides.
qmedebis ganxorcielebis saxe da xerxi _ mosamarTlis saxelmZRvanelo
principi sasjelis dasabuTebis dros qmedebis ganxorcielebis saxesa da
xerxTan mimarTebiT unda mdgomareobdes SemdegSi: rac ufro saSiSia, rTulia
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da metad upirispirdeba marTlwesrigs qmedebis ganxorcielebis saxe da xerxi,
miT ufro mkacri unda iyos sasjeli da piriqiT.
Semsubuqebis konteqstSi mag.: danaSaulis Cadena piris an qonebisaTvis naklebi
saSiSroebis Semqmneli adgilidan; braldebuli iaraRs inaxavda garkveuli
sakoleqcio an aradaniSnulebisamebr gamoyenebis mizniT.
damZimebis konteqstSi mag.: motyuebiT _ motyuebiT gaiyvana saxlidan
da Semdeg Caidina danaSauli; motyuebiT Sevida binaSi, Tavi warudgina
policiis TanamSromlad an fostis TanamSromlad da a.S.; danaSaulis Cadena
samsaxurebrivi sargeblobisaTvis mindobili iaraRiT _ gansakuTrebiT
mniSvnelovania, rom saxelmwifo sargeblobisaTvis mindobili iaraRiT pirma ar
Caidinos danaSauli. am SemTxvevaSi braldebulisaTvis iaraRi xelmisawvdomi
xdeba zedmeti sirTuleebisa da dabrkolebebis gareSe, rac, zogadad, farTo
fenebisaTvis rTuli da SeuZlebelia. braldebuls es iaraRi imitom gaaCnda,
rom Tavad yofiliyo marTlwesrigisa da sazogadoebis usafrTxoebis
sadarajoze. igi am pirobebSi borotad iyenebs am privilegias, rac ormagad
ufro gasakicxi qmedebaa.
marTlsawinaaRmdego Sedegi _ marTlsawinaaRmdego Sedegi mosamarTlem
sasjelis daniSvnisas unda gaiTvaliswinos da ganaCenSi asaxos Semdegi
mimarTebiT: damZimebis TvalsazrisiT, rac ufro mZime, didi da masStaburia
marTlsawinaaRmdego Sedegi, sasjelis zoma ufro maRali unda iyos, xolo
rac ufro mcire, umniSvnelo da araarsebiTia ziani, sxva gasaTvaliswinebel
garemoebebTan urTierTkavSirSi unda Semcirdes sasjelis zoma.
msjavrdebulis pirovneba _ ganaCenSi sasjelis dasabuTebis am nawilSi
mosamarTlem unda miuTiTos da imsjelos damnaSavis warsul cxovrebaze,
pirad da ekonomikur pirobebze, yofaqcevaze qmedebis Semdeg, gansakuTrebiT
mis miswrafebaze, aanazRauros ziani da Seurigdes dazaralebuls. aseve yvela
im garemoebaze, rac warmoaCens msjavrdebulis pirovnebas, mis xasiaTs da
gavlenas moaxdens sasjelze.
mag.: damnaSavis warsuli cxovreba Semsubuqebis konteqstSi _ samxedro,
samoqalaqo, saqvelmoqmedo an sajaro seqtorSi samsaxuri, dasaqmebisas
mis mier Setanili wvlili, warsulSi keTili saqmeebis keTeba _ amgvari
faqtorebis arsebobisas SesaZloa gamoyenebul iqnes sasjelis Semcireba,
amgvari qmedebebis Sinaarsisa da masStabis gaTvaliswinebiT;
damZimebis konteqstSi: nasamarTloba _ wina nasamarTloba is sakiTxia,
romelic aucileblad unda iqnes gaTvaliswinebuli braldebulis pirovnebis,
misi miswrafebebis, cxovrebis wesis Sesafaseblad da saTanado daskvnebis
gamosatanad. rac ufro metad seriozulia braldebulis nasamarTloba,
ufro mkacri sasjeli unda ganisazRvros. garkveuli yuradReba unda
daeTmos `karieruli damnaSaveebis” klasificirebas. eseni is braldebulebi
arian, romlebic monawileobdnen danaSaulebriv saqmianobaSi, rac maTTvis
saarsebo wyaros warmoadgens da ramdenjerme arian msjavrdebulni erTi da
imave kategoriis danaSaulisaTvis. amgvari braldebulebis mimarT sasjelis
done mniSvnelovnad unda gaizardos. Tumca, gansakuTrebuli yuradReba
unda mieqces iseT SemTxvevebs, rodesac saxezea araerTgzisi danaSauli an
danaSaulis Cadena orjer an metjer nasamarTlevi piris mier.
mag.: damnaSavis piradi pirobebi Semsubuqebis konteqstSi _ avadmyofoba
_ msjavrdebuli piris mZime janmrTelobis mdgomareobas SesaZloa hqondes
garkveuli pozitiuri efeqti sasjelis Semcirebasa, Tu naklebad mkacri
sasjelis saxis gamoyenebaze. yvela SemTxvevaSi gasaTvaliswinebelia Cadenili
danaSaulis xasiaTi.
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damZimebis konteqstSi: ekonomikuri danaSaulis Cadena finansurad SeZlebuli
piris mier.

dauSvebelia Semamsubuqebel garemoebad mieTiTos:
ar aris narkotikebis momxmarebeli _ Tu pirs msjavri daedo ssk-is 260-e
muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenaSi, ar aris mizanSewonili es
faqti mieTiTos misi pasuxismgeblobis Semamsubuqebel garemoebad;
ar aris nasamarTlevi.
am konteqstSi saerTod ar aris relevanturi damnaSave piris rasobrivi,
sqesobrivi kuTvnileba, warmomavloba, rwmena, religia, socialur-ekonomikuri
statusi da sxva msgavsi niSnebi.

dauSvebelia damamZimebel garemoebad mieTiTos:
ar asaxelebs danaSaulebrivi jgufis sxva wevrebs;
ar aanazRaura ziani;
ar TanamSromlobs gamoZiebasTan;
ar aRiarebs danaSauls;
miimala.
am konteqstSi saerTod ar aris relevanturi damnaSave piris rasobrivi,
sqesobrivi kuTvnileba, warmomavloba, rwmena, religia, socialur-ekonomikuri
statusi da sxva msgavsi niSnebi.
dauSvebelia, msjavrdebulis pasuxismgeblobis damamZimeblad mieTiTos
iseTi garemoeba, romlis Sesrulebas an dakmayofilebas kanoni mas ar
avaldebulebs.

sasjelis daniSvnis dros gasaTvaliswinebeli calkeuli SemTxvevebi
sasjelis miznebi _ sasjelis dasabuTebisas mniSvnelovania gamoikveTos
sasjelis miznebi da dasabuTdes isini konkretuli sasjelis saxisa da zomis
gamoyenebasTan mimarTebiT. sasjelis mizani xorcieldeba msjavrdebulsa da
sxva pirze zemoqmedebiT, raTa isini ganimsWvalon marTlwesrigis dacvisa da
kanonis winaSe pasuxismgeblobis grZnobiT.
axali danaSaulis Tavidan acileba _ aucilebelia, dasabuTdes sasjelis
gamoyenebis prevenciuli xasiaTi. SesaZloa, arsebobdes rogorc kerZo, aseve
zogadi prevencia. orive maTgani emsaxureba sazogadoebis simSvides, axali
danaSaulebis Tavidan acilebas, kriminalis Semcirebas. kerZo prevenciis
mizani miiRweva msjavrdebulze sasjelis iseTi zemoqmedebiT, rom momavalSi
aRar Caidinos axali danaSauli. kerZo prevenciis gaanalizeba da Sefaseba
unda moxdes gansakuTrebiT im safuZvlebiT, rodesac pirs araerT danaSaulSi
edeba brali (mag. araerTgzisoba, gangrZobadoba da denadoba, drois mokle
periodSi ramdenime danaSaulis Cadena, erTgvarovani tipis danaSaulebis
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Cadena). zogadi prevencia, rogorc wesi, emsaxureba sazogadoebis farTo
masebis gafrTxilebas, rom Tu aseT danaSauls Caidenen, maT mimarTac
mkacri midgoma iqneba gamoyenebuli. zogadi prevenciis Sesafaseblad
aseve mniSvnelovania garkveuli danaSaulebis momravleba qveynis ama Tu im
regionSi.
damnaSavis resocializacia _ es faqtori erT-erTi umniSvnelovanesia. sasjelis
gamoyeneba unda iyos proporciuli, raTa msjavrdebulma gaacnobieros
Cadenili qmedeba da gamoitanos saTanado daskvnebi, moaxdinos sakuTari
Tavis reabilitacia da Rirseul wevrad daubrundes sazogadoebas.
Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebisas (Tu muxli sxva saxis sasjelebsac
iTvaliswinebs) mosamarTlem unda daasabuTos, Tu ratom aris aucilebeli
braldebulis sazogadoebisagan izolacia; aris Tu ara sasjelis esa Tu is
zoma saqmis garemoebebisa da msjavrdebulis pirovnebis proporciuli.
aucilebelia qonebis CamorTmeva dasabuTdes ganaCenSi, radgan saqme exeba
sakuTrebis uflebis SezRudvas da am sakiTxisaTvis gverdis avla yovelTvis
Seqmnis sakuTrebis uflebis Selaxvis seriozul ganwyobas.
danaSaulis recidivis dros vadiani Tavisuflebis aRkveTis daniSvnisas
mosaxdeli sasjelis vada, sul mcire, 1 wliT unda aRematebodes Cadenili
danaSaulisaTvis sisxlis samarTlis kodeqsis Sesabamisi muxliT an muxlis
nawiliT gaTvaliswinebuli sasjelis minimalur vadas. aRniSnuli moTxovna
imperatiulia da masze miTiTeba savaldebuloa, garda im SemTxvevisa, Tu
nasamarTloba arasrulwlovanebis periods ukavSirdeba, nasamarTloba
gaqarwylebuli an moxsnilia, an nasamarTloba, romelic qmnis recidivs, axali
danaSaulis Semadgenlobis niSania.
sasjelTa Sekrebisas damatebiTi sasjelebi Seikribeba calke da ZiriTadi
sasjeli ver STanTqavs mas.
jarima SesaZloa iyos dasjis sruliad marTebuli da legitimuri forma,
gansakuTrebiT im SemTxvevaSi, rodesac mas ekonomikuri zegavlena an Sedegi
aqvs. amitom maTi gamoyeneba SesaZloa, ufro adekvaturi iyos ekonomikur
danaSaulebze.
Tu mosamarTle msjavrdebulis mimarT iyenebs ssk-is 88-e muxls, calke mis
Semamsubuqebel garemoebebSi arasrulwlovanebaze miTiTeba arasworia, radgan
am garemoebas Tavad kodeqsi miiCnevs Semamsubuqeblad da awesebs sasjelis
Semcirebis zomas. xolo, Tu iniSneba Tavisuflebis aRkveTaze msubuqi saxis
sasjeli, arasrulwlovaneba, rogorc Semamsubuqebeli garemoeba, mieTiTeba
sasjelis dasabuTebisas.
rogorc wesi, damamZimebeli garemoebebis ararsebobisas ar unda iqnes
gamoyenebuli sasjelis umkacresi an masTan miaxloebuli zoma, radgan igi
ver iqneba samarTliani da adekvaturi.
rig SemTxvevaSi yuradReba unda mieqces im garemoebas, rom pirma Caidina
erTi muxlis farglebSi gaTvaliswinebuli ramdenime qmedeba, mag.: SeZena,
Senaxva, damzadeba, gasaReba da a.S.
rogorc wesi, braldebulis daxasiaTeba SesaZloa, gamoyenebul iqnes rogorc
Semamsubuqebel, ise damamZimebel garemoebad, Tumca sasamarTlom yuradReba
unda miaqcios amgvari daxasiaTebis sisrules, mis gamcem pirs, ramdenad qmnis
igi zust suraTs am piris Sesafaseblad, ramdenad realuri SeiZleba iyos igi
saqmis garemoebebisa da Tavad am daxasiaTebis Sinaarsis gaTvaliswinebiT.
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arasrulwlovnis
mimarT
sasjelis
Sefardebis
mizani
unda
iyos
reintegracia, igi unda iyos konstruqciuli da ara _ sadamsjelo xasiaTis.
reintegraciisaTvis saukeTeso saSualeba arasapatimro sasjelTa gamoyeneba
da masze garkveuli movaleobebis dakisrebaa.
sasjelis zomis gansazRvrisas gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces
damnaSavis personalur brals, samarTlebrivi sikeTis dazianebis xarisxs,
piris gamosworebis SesaZleblobas da amave dros _ sazogadoebis socialuri
dacvis aucileblobas.
sasjelis saxisa da zomis gansazRvrisas savaldebuloa dadgindes Cadenili
danaSaulis socialuri saSiSroeba, Tu raoden safrTxis Semqmneli iyo igi
sazogadoebisaTvis.
mosamarTlem sasjelis Sefardebisas unda gaiTvaliswinos pirovnebis
subieqturi maxasiaTeblebi. sasamarTlom ar unda ganixilos damnaSave,
rogorc abstraqtuli danaSaulis subieqti, romelic yvela formaluri
pirobis gaTvaliswinebiT, pasuxs agebs sisxlis samarTlis wesiT; man damnaSave
unda ganixilos rogorc adamiani Tavisi individualuri niSnebiT; adamiani,
romelic moqmedebs gansazRvrul sazogadoebriv garemoSi, aqvs warsuli
cxovreba da a.S.

sasjelis calkeuli komponentis dasabuTebis zogierTi praqtikuli
magaliTi
sicocxlis winaaRmdeg mimarTuli danaSauli _ sasamarTlos miaCnia, rom
rodesac Cadenili danaSauli exeba adamianis sicocxles, mis Semdgom
arsebobas, sasjelis sakmarisobis TvalsazrisiT lmobieri sasjelis
gamoyeneba mizanSeuwonelia. aseT dros ufro meti yuradReba unda
mieqces sazogadoebaSi im ganwyobis danergvas, rom adamianebma erTmaneTi
ar unda gaimeton sasikvdilod, rom TiToeul maTgans aqvs sicocxlis
ufleba da mas dacva sWirdeba. rogorc saqarTvelos konstituciiTa da
Sida kanonmdeblobiT, aseve mravali saerTaSoriso aqtiT garantirebulia
sicocxlis ufleba da misi mSvidobian pirobebSi Selaxvis yoveli mcdeloba
mkacrad unda iqnes pasuxgacemuli rogorc saxelmwifos, aseve sazogadoebis
mxridan, rasakvirvelia, civilizebuli formebiT.
gaupatiureba (sqesobrivi danaSauli) _ gaupatiureba xSirad genderTan
dakavSirebuli danaSaulia da ZiriTadad qalebis winaaRmdeg aris Cadenili.
seqsualuri Zaladoba masobriv SiSs, xangrZliv emociur da fizikur tkivilsa
da rig SemTxvevebSi sacxovrebeli adgilis samudamod Secvlas iwvevs. garda
amisa, amgvari danaSaulebi ganapirobebs ara mxolod msxverplis, aramed
misi ojaxis tanjvas da uaryofiTi efeqtis momcvelia, romelic SesaZloa,
mTlianad sazogadoebazec gadavides. amgvari Zaladoba adamianis imdenad
intimur garemos laxavs, rom misi daviwyeba Zalian Znelia da xSirad es
iara didxans ar yuCdeba, garkveulwilad damRad rCeba piris cxovrebaSi.
amgvar msxverpls xSirad aReniSneba fizikuri da fsiqologiuri problemebi.
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, msubuqi saxis sasjelis gamoyeneba
mizanSeuwonelia.
qrTami _ sasamarTlo aRniSnavs, rom qrTamis danaSauli gansakuTrebiT
 msgavsi xasiaTis dasabuTeba SesaZlebelia gakeTdes nebismier danaSaulze
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safrTxes uqmnis saxelmwifos interesebs, demokratiuli struqturebis
funqcionirebas, momsyidvelobisa da mikerZoebulobis gavrcelebas. is
gansakuTrebiT destruqciulia maSin, rodesac saqme gvaqvs samarTaldamcavi
organoebis warmomadgenlebisaTvis qrTamis micemasTan, rac xels uwyobs
danaSaulis dafarvas, mis waxalisebasa da gavrcelebas, rac saboloo
jamSi saxelmwifosa da sazogadoebisaTvis mavnebeli da damazianebelia,
radgan safrTxes uqmnis kanonis uzenaesobis ideas, ris gamoc sasamarTlos
mizanSeuwonilad miaCnia ssk-is 339-e muxlTan mimarTebiT lmobieri sasjelis
gamoyeneba.
saxelmwifo warmomadgenlis mier danaSaulis Cadena _ sasamarTlos miaCnia,
rom rodesac saxelmwifos warmomadgeneli (gansakuTrebiT ki Tanamdebobis
piri/saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis piri _ Tu aseTi SemTxvevaa),
romelic valdebulia daicvas saqarTvelos konstitucia (adamianis uflebaTa
da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvenciis fundamenturi ufleba _
adamianis janmrTeloba da Tavisufleba _ danaSaulis xasiaTis Sesabamisad),
adamianis uflebebi _ sCadis danaSauls, sasjelis sakmarisobis TvalsazrisiT,
lmobieri sasjelis gamoyeneba mizanSeuwonelia. piriqiT, aseT pirebs ufro
meti pasuxismgebloba ekisrebaT, vidre Cveulebriv damnaSaveebs, radgan am
SemTxvevaSi samsjavrozea ara mxolod TiToeuli damnaSavis individualuri
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis sakiTxi, aramed saxelmwifos
valdebulebac, aRmofxvras dausjelobis sindromi, romelic damnaSaveebs
SeiZleba gaaCndeT mxolod imitom, rom maT garkveuli Tanamdeboba ukaviaT,
agreTve xeli Seuwyos sazogadoebaSi qveynis mmarTvelobiTi sistemis mimarT
saTanado ndobisa da pativiscemis SenarCuneba-ganmtkicebas.
samarTaldamcavis (policielis) mier danaSaulis Cadena _ sasamarTlos
miaCnia, rom rodesac saxelmwifos warmomadgeneli, gansakuTrebiT ki
samarTaldamcavi/policiis TanamSromeli, romelic valdebulia daicvas
saqarTvelos konstitucia, marTlwesrigi, adamianis uflebaTa da ZiriTad
TavisuflebaTa dacvis konvenciis fundamenturi ufleba _ adamianis
janmrTeloba da Tavisufleba _ sCadis danaSauls, sasjelis sakmarisobis
TvalsazrisiT, lmobieri sasjelis gamoyeneba mizanSeuwonelia. piriqiT, aseT
pirebs ufro meti pasuxismgebloba ekisrebaT, vidre Cveulebriv damnaSaveebs,
radgan am SemTxvevaSi samsjavrozea ara mxolod TiToeuli damnaSavis
individualuri sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis sakiTxi, aramed
saxelmwifos valdebulebac, aRmofxvras dausjelobis sindromi, romelic
damnaSaveebs SeiZleba gaaCndeT mxolod imitom, rom maT garkveuli Tanamdeboba
ukaviaT, agreTve xeli Seuwyos sazogadoebaSi qveynis samarTaldamcavi
sistemis mimarT saTanado ndobisa da pativiscemis SenarCuneba-ganmtkicebas.
gaqceva _ sasamarTlos miaCnia, rom a-s mimarT gaqcevis epizodSi gamoyenebul
unda iqnes mkacri sasjeli, radgan miuxedavad imisa, rom adamianis
Tavisuflebisken swrafva gasaTvaliswinebeli faqtoria, msubuqi sasjelis
gamoyenebiT ar unda waxalisdes es danaSauli da misi foni, miT umetes
_ mkacri reJimis dawesebulebebSi. aRniSnuli safrTxes uqmnis ara marto
sasjelaRsrulebis administraciis TanamSromelTa usafrTxoebas, aramed,
zogadad, sazogadoebisas. erTi mxriv, gvirabis gaTxra qmnis patimarTa
garkveuli raodenobis gaqcevis gonivrul safrTxes, xolo sxva saSualebebiT
gaqceva safrTxes uqmnis rogorc Tavad patimarTa, ise TanamSromelTa
sicocxles.
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5

saproceso SeTanxmeba

mniSvnelovania,
mosamarTleebma
gansakuTrebuli
yuradReba
miaqcion
braldebulis nebis namdvilobis Semowmebas da es ar unda Semoifarglos
mxolod zepiri Tanxmobis formaluri mosmeniT.
mniSvnelovania, sasamarTlom yuradRebiT Seiswavlos braldebulsa da
prokurors Soris molaparakebis amsaxveli saproceso SeTanxmebis oqmi,
gaecnos iq arsebul SeniSvnebs aseTis arsebobis SemTxvevaSi da darwmundes,
xom ar axdenen isini gavlenas saproceso SeTanxmebis namdvilobaze;
saWiroebis SemTxvevaSi, oqmis irgvliv arsebul sakiTxebs Seexos saboloo
gadawyvetilebaSic.
mniSvnelovania, mosamarTle daakvirdes, ramdenad srulyofilad aris
braldebulis dacvis ufleba realizebuli, ramdenad saTanadod aris
braldebuli bralis Sinaarsze, mosalodnel sasjelze informirebuli da
ramdenad uzrunvelyofil iqna advokatis CarTuloba saproceso SeTanxmebaze
molaparakebis yvela etapze. romelime am elementis problemurad miCnevis
SemTxvevaSi mosamarTlem isini unda wamoswios da ganixilos saboloo
gadawyvetilebaSi.
miuxedavad imisa, rom saproceso kanonmdebloba mosamarTles avtonomiurad
sasjelis Semcirebis, Tu Secvlis uflebamosilebas ar utovebs, es
avtomaturad sulac ar amarTlebs gadametebulad msubuqi, an mZime sasjelis
damtkicebas mxolod im motiviT, rom braldebis mxarem amgvari Suamdgomloba
waradgina. samarTliani sasamarTlos erT-erTi mniSvnelovani komponenti
bralis Sesabamisi sasjelic aris. Sesabamisad, mosamarTle yuradRebiT unda
daakvirdes sasjelis gansazRvris process da Seusabamo sasjelis SemTxvevaSi:
1) SesTavazos mxareebs Secvlili pirobebi da daelodos maTi xelaxali
molaparakebis Sedegebs; 2) uari Tqvas saproceso SeTanxmebis damtkicebaze.
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ganaCenis Sedgenisas
gasaTvaliswinebeli ZiriTadi wesebi

werisaTvis momzadeba
sanam weras daiwyebdes, mosamarTlem unda gaaanalizos, Tu ra surs ganaCenSi
aisaxos da rogor unda gadmosces igi.
mosamarTlem unda miuTiTos arsebiTi faqtebi, Camoayalibos sakiTxebi,
gansazRvros kanonis moqmedi normebi, sasamarTlos gadawyvetilebebi. mokled,
man saqme unda `dayos” sxvadasxva komponentad.
sqema
sqema mosamarTles gaazrebaSi exmareba.
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sqemis momzadeba yvelaze xelsayrelia saqmis ganxilvis damTavrebisTanave,
radgan mosamarTles sakuTari mosazrebebi, sxva mosamarTlis (saqmis
kolegiurad ganxilvis SemTxvevaSi) midgomebi da mxareTa poziciebi `gonebaSi
aqvs” da am dros gacilebiT komfortuli da advilia azrebis Camoyalibeba.
mosamarTlis TanaSemwis gamoyeneba
ganaCenis damweri mosamarTlisaTvis mniSvnelovani daxmarebis gaweva SeuZlia
TanaSemwes da gansakuTrebiT maSin, rodesac dagrovili saqmeebis raodenoba
didia, aseT dros misi daxmareba arsebiTia.
mosamarTlis TanaSemwesTan diskusia sasargebloa ganaCenis dagegmvisas da
sqemis Sedgenis dros. TanaSemwesTan azrTa gacvla-gamocvla da am gziT maTi
Semowmebis SesaZlebloba fasdaudebelia.
Tumca, mosamarTles unda axsovdes, rom TanaSemwis unaris miuxedavad,
ganaCeni yovelTvis mosamarTlem unda Seadginos.

ganaCenis organizeba da Sedgena
ganaCenma unda moaxdinos warmodgenili sakiTxebis identifikacia, Camoayalibos
Sesabamisi faqtebi da gamoiyenos moqmedi kanonmdebloba, rom Seiqmnas advilad
gasagebi da kargad dasabuTebuli gadawyvetileba im sakiTxebze, romlebic
unda gadaiWras saqmis ganxilvis Sedegad.

struqtura
ganaCenis naTeli
daexmareba.

da

logikuri

struqtura

mkiTxvels

mis

gaazrebaSi

numeraciis an mkiTxvelisaTvis struqturis agebulebis Cvenebis sxva formis
gamoyeneba, rogorc wesi, sasargebloa da gansakuTrebiT maSin, rodesac
ganaCeni vrcelia, xolo sakiTxi _ kompleqsuri. aRniSnuli warmoadgens
ara mxolod gzamkvlevs mkiTxvelisaTvis, aramed mosamarTlesac exmareba,
`moawesrigos” azrebi da Seamowmos gadawyvetilebis logikuroba.
is, rom mxarem wamoWra garkveuli sakiTxi, ar niSnavs, rom ganaCenSi igi
aucileblad unda iqnes ganxiluli, Tu is SedegisTvis mniSvnelovani ar
aris.
samarTlebrivi principebis ganxilva ganaCenis arss warmoadgens. man
sasamarTlos daskvna unda warmoaCinos msjelobisa da logikis safuZvelze,
mkiTxveli Sedegis sisworeSi unda daarwmunos msjelobis ZaliT da ara _
kamaTiT.
mosamarTle unda Seexos sadavo mosazrebebsa da sawinaaRmdego argumentebs,
sakiTxebi erTmaneTs unda daupirispiros da maTze Riad imsjelos. miuxedavad
imisa, rom ganaCeni yvela sakiTxsa da davas ar unda Seexos, msjeloba sakmarisi
unda iyos imisaTvis, rom wagebul mxares aCvenos, rom misi poziciis arsebiTi
aspeqtebi srulad iqna gaTvaliswinebuli.
ganaCenis dasabuTebisaTvis xSirad aucilebelia ganimartos, Tu ratom ar
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iqna gaTvaliswinebuli sawinaaRmdego argumentebi, Tumca, wagebuli mxaris
ZiriTadi argumentebis ganxilvisas ganaCeni ar unda iqces kamaTis sagnad
mosamarTlesa da mxares Soris, an _ sxva mosamarTlesTan, an _ qvemdgomi
instanciis sasamarTlosTan.
Tu wagebulma mxarem arsebiTi argumentebi warmoadgina, ganaCenSi unda
ganimartos, Tu ratom ar iqna isini gaTvaliswinebuli, Tumca, man ar unda
gaaqarwylos wagebuli mxaris argumentebi mxolod calkeuli sakiTxebis
mixedviT, anda miiRos kamaTis an winaaRmdegobis elferi.
citireba
Tu gadawyvetilebisaTvis mniSvnelovan sakiTxze warsulSi imave an zemdgomma
sasamarTlom raime arsebiTi ganmarta, konkretulis citireba SesaZlebelia
ufro damarwmunebeli da informaciuli iyos, vidre misi ubralo miTiTeba
an perifraza.
Tumca, citirebis gavlena misi sididis ukuproporciulia. amitom moiyvaneT
mokle citata da isic mxolod maSin, rodesac es aucilebelia.

urTierToba qvemdgomi da zemdgomi instanciis
sasamarTloebis mosamarTleebs Soris
zemdgomi instanciis sasamarTlos ganaCens SeuZlia da man unda gamoasworos
kidec qvemdgomi instanciis sasamarTlos Secdomebi, es unda Sesruldes
garemoebebis Selamazebisa da qvemdgomi instanciis sasamarTlos kritikis
gareSe.

mravalsityvaoba
mravalsityvaoba niSnavs ara mxolod zedmeti sityvebis gamoyenebas, mag.:
ori sityvis gamoyenebas, rodesac erTic sakmarisia, aramed aseve _ zedmeti
informaciis gadmocemas, zedmeti sakiTxebis ganxilvas da ubralod, zedmetad
vrclad weras.
xSirad mravalsityvaoba asaxavs avtoris umoqmedobas an uunarobas, ganasxvaos
arsebiTi problema naklebad mniSvnelovnisagan.

sizustisa da sicxadis nakleboba
sizuste kargad weris upirvelesi winapirobaa.
ganaCenis werisas sizuste mniSvnelovania ara marto stilis TvalsazrisiT,
aramed imitomac, rom mosamarTleebi samarTlianobisaTvis weren.
mcdelobasa da guldasmiT redaqtirebas arsebiTi mniSvneloba eniWeba zustad
werisaTvis. es niSnavs imas, rom mosamarTlem kritikulad unda gadaikiTxos
ganaCenis TiToeuli winadadeba da dasvas SekiTxva: aq risi Tqma mindoda?
swored es vTqvi da meti araferi?
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gaugebari analizi
miuxedavad imisa, rom sasurvelia, ganaCens martivi da sxarti forma hqondes,
mosamarTlem msjeloba sakmarisad unda ganavrcos, raTa mkiTxvelma sworad
aRiqvas misi arsi.

pompezuroba da iumori
samarTlebrivi wera SeiZleba iyos pompezuri, Tumca mosamarTle unda
ufrTxildes pompezurobis niSnebs, rogoricaa: orazrovani an maRalfardovani
gamonaTqvamebi; mediduri sityvis `Cven” gamoyeneba; eqskursebi Seusabamo
erudiciis gamosavlenad da a.S.
ganaCenSi iumori mxares SesaZlebelia, mosamarTlis qedmaRlobad da
mgrZnobiarobis naklebobad moeCvenos, radgan naklebad savaraudoa, rom sa
marTalwarmoebaSi mxarem raime sasacilod miiCnios.

moerideT arasaWiro sityvebs
kargad wera niSnavs zustad werasac. winadadeba ar unda Seicavdes zedmet
sityvebs, abzaci _ zedmet winadadebebs imave mizeziT, riTac, magaliTad,
naxatze ar unda iyos zedmeti xazebi.
es ar niSnavs imas, rom avtorma Seamoklos yvela winadadeba, an saerTod ar
Seexos detalebs da sakiTxi mxolod zedapirulad ganixilos.
aRniSnuli niSnavs imas, rom ganaCenSi yvela sityvas unda hqondes mniSvneloba
da Tavisi daniSnuleba.

wereT mokled da pirdapir
mokled wera xels uwyobs siaSkaraves. metad savaraudoa, rom naweri, romelic
sakiTxebs mokled ganixilavs, ukeT gasagebi iqneba, vidre vrceli versia.
mokled wera avtors agreTve aiZulebs, zustad gaaanalizos da yuradReba
gaamaxvilos imaze, Tu risi Tqma surs.
samarTlebrivi wera pirdapiri unda iyos. gamoiyeneT martivi, deklaraciuli
xasiaTis winadadebebi da umetesad mokle abzacebi, Tumca, cvaleT
winadadebebis sigrZe da struqtura, rodesac aucilebelia xazgasma,
kontrasti da mkiTxvelis daintereseba.

gamoiyeneT sasaubro qarTuli
kompleqsuri mosazrebebic ki SeiZleba gamoiTqvas martivi eniT, romelic
gasagebia Cveulebrivi mkiTxvelisaTvis. martiv enaze wera moiTxovs imas, rom
mosamarTlem srulad gaigos azri, rac mas SesaZleblobas miscems, daSalos
igi ZiriTad komponentebad.
Tavidan aicileT `iuridiuli ena”, kliSeebi, gacveTili frazebi (mag.: `rogorc
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zemoT aRiniSna”), laTinuri gamonaTqvamebi, Jargoni.
specialuri iuridiuli terminologiis gamoyenebisas gaiTvaliswineT, Tu
ramdenad gasagebia igi savaraudo mkiTxvelisaTvis.

yuradRebiT moekideT redaqtirebas
mosamarTlem Tavisi naweri kritikulad unda Seamowmos, gamoasworos
bundovanebebi, gaauqmos zedmeti, gaaSalaSinos gadasvlebi da SeamWidroos
struqtura.

waikiTxeT xelaxla da SeasworeT
redaqtireba moicavs zedmeti sityvebisa da faqtebis waSlas, bundovani
da daudevari winadadebebis xelaxla daweras, tavtologiis aRkveTas,
reorganizebas, ganaCenis gasufTavebas, gaSalaSinebasa da SemWidroebas.
redaqtireba mxolod enaze, gramatikasa da stilze ar unda iyos orientirebuli.
mosamarTlem ganaCenis Tanamimdevrulobac unda Seamowmos.

gadadeT proeqti da daubrundiT mas dasvenebuli gonebiT
`proeqtis cota xniT gverdze gadadebam” SesaZlebelia, redaqtirebis process
meti obieqturoba Sematos. es mosamarTles daexmareba, dainaxos iseTi ram,
rasac adre ver amCnevda, an sxva TvaliT Sexedos ganaCens da axal ideebze
ifiqros.

proeqtis wakiTxva sTxoveT sxvas
mosamarTlis TanaSemwem, romelsac aqamde mocemul proeqtze ar umuSavia,
SesaZlebelia sasargeblo funqcia Seasrulos, rac gamoixateba sxva Tvalis
mier proeqtis wakiTxvaSi, saredaqcio xasiaTisa Tu arsebiTi mniSvnelobis
mqone sakiTxebis kritikaSi da a.S. Tumca, es funqcia SeiZleba im TanaSemwemac
Seasrulos, romelic mosamarTles proeqtis Seqmnasa Tu redaqtirebaSi
exmareboda.

gansxvavebuli azri
gansxvavebuli azri sxvadasxva mizans emsaxureba. gansxvavebulma azrma,
romelic mkveTr an damrigeblur tons atarebs, SesaZlebelia, sasamarTlos
Semadgenlobis wevrebis gaxleCa da maT uxerxul mdgomareobaSi Cayeneba
gamoiwvios; Searyios ganaCenisa da, zogadad, sasamarTlos, rogorc
marTlmsajulebis ganmaxorcielebeli organos, avtoriteti; gamoiwvios
gaugebroba da a.S.
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ganaCenis teqstis
stilistikuri
gamarTuloba
sisxlis samarTlis saqmeze ganaCenis formis, misi dasabuTebulobisa da teqstis
stilistikuri gamarTulobis mizniT Seqmnili komisiis farglebSi, aseve mravali
praqtikosi iuristis Txovna-survilis gaTvaliswinebiT, stilistikurad
Seswavlil da gaanalizebul iqna uaRresad vrceli masala, ris Sedegadac
gamovlinda yvelaze gavrcelebuli tipobrivi Secdomebi, romlebic garkveul
sistemaSi iqna moyvanili da winamdebare saxiT gTavazobT.
qarTulSi arsebobs SesaniSnavi gamoTqma _ „sityvis gza“. „sityvis gzaSi“
mizanmimarTuli sityva igulisxmeba, romelic xSirad ufro efeqturia, vidre
sxva ram saSualeba. sityva maSin aris gziani, rodesac mTqmeli mas swor gzas,
swor mimarTulebas uZebnis, rodesac gaazrebuli aqvs, ras ambobs, rogor am
bobs, rodis ambobs, vis eubneba. mosamarTlis sityvam Tavisi gza rom ipovos anu
mizanmimarTuli gaxdes, umTavresi kriteriumi, riTac igi unda xelmZRvanelob
des ganaCenze muSaobisas, aris azris naTlad, gasagebad, martivad Camoyalibeba,
_ rTuli konstruqciis winadadebebis, iuridiuli terminologiis Warbad gamo
yenebis, pleonizmebis (zedmeti sityvebis) gareSe. mosamarTlis msjeloba, misi
argumentebi, romlebiTac is amtkicebs an uaryofs ama Tu im azrs, ise unda iyos
gamarTuli, ise naTlad unda iyos formulirebuli, rom arc erT mxares saeWvo,
sakamaTo da sadavo araferi darCes. maT unda irwmunon naweris, gadawyvetile
bis simarTle da kanoniereba.
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saxelmZRvanelo
winadadebebi1
I
Cveni upirvelesi rCevaa weroT mokle (martivi) winadadebebiT da dasvaT wer
tili. xSirad mTeli abzaci erTi rTuli konstruqciis winadadebaa, romelic
bundovani da mkiTxvelisTvis rTulad aRsaqmelia. martivi winadadebebiT azris
Camoyalibeba _ gamoxatva advili ar aris, magram maTi meSveobiT Canafiqri uf
ro naTlad gadmoicema. es, ra Tqma unda, imas ar niSnavs, rom rTuli winadadebe
biT ar isargebloT, isini qarTulisTvis bunebrivia, organulia, „kargad jdeba“
TxrobaSi, magram _ im SemTxvevaSi, Tu winadadebas sworad avagebT. ramdenime
daqvemdebarebuli winadadeba erT mTavarTan, amdeni „magram”, „romelic”, „ro
desac”, „xolo” da sxva maqvemdebarebeli kavSirebiT agebuli winadadebebiT
msjeloba _ gaanalizeba _ damtkiceba _ uaryofa, rac ganaCenebis ZiriTadi
mizania, naazrevs garkveulwilad bundovans xdis.
bundovaneba ki sasamarTlo ganaCenebis yvelaze didi naklia (rbili SefasebiT),
radgan bundovaneba qmnis noyier niadags teqstis interpretaciisaTvis _ orive
mxare mas Tavis sasargeblod kiTxulobs, rac ormagi wakiTxvis standartis sa
fuZveli xdeba. es ki gauTavebel davas warmoSobs („aq amis Tqma undoda avtors,
iq _ imis“, „Tqven arasworad gaigeT“, „es ase ki ara, isea“ da sxva. albaT, xSirad
yofilxarT aseTi kamaTis mowmeni).
Tu mxare ganaCenma ar daarwmuna gamotanili verdiqtis sisworeSi, maSin, ra Tqma
unda, mizani miRweuli ar aris da saeWvo xdeba ara marto mosamarTlis, aramed
sasamarTlos avtoritetic. amitom weris da metyvelebis maRali kultura mosa
marTles iseve sWirdeba, rogorc _ kanonis codna.
dantem, romelsac italieli xalxi uzenaes poets da samSoblos mamas uwodebs,
Tavis „nadimSi“ italiuri ena qeris purs Seadara _ e.i. yvelasaTvis sayvarels,
yvelasaTvis sasurvels, yvelasaTvis ubralos, xelmisawvdomsa da sayovelTaos.
qarTuli ena, romelsac akademikosi niko mari Tavisi Sinagani bunebiT msoflio
enas uwodebda, gonieri moqarTulis xelSi is saWreTelia, romliTac nebismieri
sirTulis iuridiuli dokumenti nebismieri pirisaTvis SeiZleba gaxdes xelmi
sawvdomi da advilad aRsaqmeli.

sasveni niSnebis gamoyeneba, ufro swored _ gamouyenebloba
daviwyoT sasveni niSnebiT:
garda imisa, rom sasveni niSnebis sworad xmareba, zogadad, weris kulturis
niSania, mas wminda praqtikuli mniSvneloba eniWeba. sasveni niSnebis arasaWiro
adgilas dasma an piriqiT _ saWiro adgilas ardasma cvlis winadadebis Sinaarss
da xSirad, risi Tqmac gvinda, imis sapirispiros viRebT. amitom meti yuradReba
unda davuTmoT erTi SexedviT uwyinari wertil-mZimis sworad gamoyenebas.

1 avtorebi: TinaTin qoqraSvili da manana tabiZe.
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abreviaturis sworad wera
abreviatura anu sityvis pirobiTi Semokleba, magaliTad, aSS, magTi, Sps, ss, ga
ero, euTo, iunesko, iunisefi da mravali sxva gansakuTrebiT xSirad gvxvdeba
ganaCenebSi.
abreviatura iwereba wertilebis gareSe, mag: ss da ara s.s., Sps da ara S.p.s.
abreviaturis brunvisas brunvis niSani defisiT ar unda gamoiyos da brWyalebis
SigniT unda moeqces. mag: Sps „zilis“, Sps „zilisaTvis“ da ara _ Sps „z.i.l“-is,
Sps „z.i.l.“-isaTvis.

II
ar SeiZleba sityvebis „borotad” gamoyeneba. es gansakuTrebiT exeba Semdeg
sityvebs: „aRniSnuli”, „ganxorcieleba”, „awarmoebs”, „iqna”, „moxda”, „moiaz
reba”, romlebic gvxvdeba yvelgan, yvelanair konteqstSi. „aRniSnuli faqti“,
„aRniSnuli dadgenileba“, „aRniSnuli avtomobili“, „aRniSnuli mosarCele“, „aR
niSnuli eqspertiza“ da a.S.
stilistikuri TvalsazrisiT, gansakuTrebiT umarTebuloa, rodesac „aRniS
nuls“ calke, sazRvruli sityvis gareSe iyeneben. mag: „aRniSnuli amtkicebs“,
„aRniSnuliT man gaamyara Tavisi azri“, „aRniSnuliT uTiTebs“ da sxva.
„aRniSnuls“ aucileblad sWirdeba meore sityva anu tandemi unda Seiqmnas: „aR
niSnuli garemoeba amtkicebs“, „aRniSnuli argumentiT man gaamyara Tavisi az
ri“, „aRniSnuli debulebiT igi uTiTebs“ da sxva. yuri da Tvali isea SeCveuli
am „aRniSnuls“, rom aRar gvexamuSeba, magram xSiri tavtalogia stilisturad
„amZimebs“ teqsts.
asevea sityva „ganxorcieleba”, romlis gamoyenebis areali ganuzomlad gaizar
da. SeiZleba „misasvleli gza ganxorcieldes?“ (sworia: „misasvleli gza gaiy
vana“). nacvlad imisa, rom davweroT „teqnika gaitana“, vwerT „teqnikis gatana
ganaxorciela“, aseve „Tanxis Caricxva ganaxorciela“, nacvlad imisa, rom dav
weroT „Tanxa Caricxa“. vwerT „saqmianoba ver ganaxorciela“, marTebulia ki _
„saqmianoba ver SeZlo“ da sxva mravali. gansakuTrebiT aRsaniSnavia misi Warbi
gamoyeneba sisxlis samarTlis saqmeebSi danaSaulTa aRwerisas. „m.k. kedels amo
efara da iqidan ganaxorciela srola“. „srolebi ganaxorcieles winaswar Casaf
rebulma pirebma“. uamravi amgvari winadadebis moyvana SeiZleba. rodemde unda
vaxorcieloT srolebi? droa, am sityvas Tavisi Sesaferisi adgili mivuCinoT.
igive viTarebaa sityva „warmoebasTan“ dakavSirebiT, romelic gvxvdeba yvelana
ir konteqstSi:
					
						
unda iyos:
saqmis gamoZiebas awarmoebs
_
mtkicebulebebis gamokvlevas
_
awarmoebs		
eqspertizas awarmoebs
_
registracias awarmoebs
_
sakancelario saqmeebs awarmoebs
_
		

saqmes iZiebs
mtkicebulebebs
ikvlevs
eqspertizas atarebs
aRricxavs
sakancelario
saqmeebs uZRveba, ganagebs
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sityvebi _ „iqna” da „sasamarTlo Tvlis”
absoluturad yvela ganaCenSia: „srulyofilad ar iqna“, „saqmeze dadgenil iqna“,
„ver iqna warmodgenili am garemoebis damadasturebeli Sesabamisi mtkicebulebe
bi“, „sasamarTlos mier ar iqna gamokvleuli“, „sasamarTlos mier dadgenil iqna
Semdegi faqtobrivi garemoebebi“ da „mosarCelis mier ver iqna warmodgenili“.
marTebuli formebia: sasamarTlom ar gamoikvlia; ar Seafasa; sasamarTlom
daadgina an ar daadgina; mosarCelem warmoadgina; ganmarta da sxva.
sityva „Tvlis” mxolod Tavisi mniSvnelobiT unda gamoviyenoT anu vinmes an
raimes Tvlisas da mas ar SeiZleba sxva Sinaarsi mivaniWoT. es konteqsti _ „sa
samarTlo Tvlis“ _ TiTqmis yovel abzacSia. amitom unda gamoviyenoT: „sasamar
Tlos miaCnia”, „sasamarTlos azriT”, „palatis SexedulebiT”, „sasamarTlos
mosazrebiT”.
marTalia, zogjer Tavidan ver avicilebT sityvebis _ „iqna” da „mier” gamoye
nebas, magram sadac SesaZlebelia, maTi gavrcelebis areali unda SevzRudoT da
zmnaTa aqtiuri, moqnili formebiT CavanacvloT: daamtkica, gamoiyena, warmoad
gina, Seafasa, gamoikvlia, daadastura, Caatara, Seasaxla da sxva.
igive iTqmis sityva „moxdaze”. aseve ar SeiZleba misi yvelanair konteqstSi ga
moyeneba. „moxda eqspertizis daniSvna“, „moxda Tanxis gadaricxva“, „moxda sxdo
mis gadadeba“, „moxda denis gaTiSva“. unda iyos: „eqspertiza dainiSna”, „Tanxa
gadairicxa”, „sxdoma gadaido”, „deni gaiTiSa” da sxva.

sityvebi _ „moiazreba”, `davmokldebi”, `Camovyalibdebi”,
`vkonkretdebi”, `aRar ganvmeordebi”, `gaaxmovana”, `gaaJRera”
`moiazrebis” nacvlad marTebulia gamoviyenoT `igulisxmeba”. sruliad
gaugebaria `davmokldebis” damkvidreba `mokled vityvis” nacvlad da `aRar
ganvmeordebis” gamoyeneba `meored aRar gavimeoreb” _ Sesityvebis nacvlad.
aseve umarTebuloa: `am saqmeze Camovyalibdebi da mogaxsenebT”. unda iyos: `am
saqmeze Camovayalibeb Cems mosazrebas da mogaxsenebT”. aseve: `vkonkretdebi”
ki ara, aramed – `vakonkreteb Cems mosazrebas”. xSirad `aRniSna”, `ganacxada”,
`Tqva” – zmnebis nacvlad gvesmis `gaaJRera”. mag.: `prokurorma Tavisi mosazreba
gaaJRera”; `gaJRerda ganaCenis ZiriTadi arsi”, rac ar aris swori, radgan
`JRera” dakavSirebulia musikaluri bgerebis gamocemasTan – `JRers musika”,
`aJRerebs simebs” da sxv. amitom unda vTqvaT da vweroT: `prokurorma Tavisi
mosazreba ganacxada an aRniSna”. `gacxadda ganaCenis ZiriTadi arsi”. rac Seexeba
`gaxmovanebas”, umarTebuloa misi gamoyeneba `azris gamoTqmis” an `gamocxadebis”
nacvlad. magaliTad: `mosamarTle Tavis ganaCens dRes gaaxmovanebs” _ Secdomaa.
unda iyos: `mosamarTle Tavis ganaCens dRes gamoacxadebs”, magram `msaxiobi
films axmovanebs” _ aq ki swored `axmovanebs” aris saWiro sityva.

III
done unda avimaRloT Tu unda gaviRrmaoT?
done SeiZleba iyos maRali an dabali. magaliTad, „wylis done maRalia“. aqedan
gamomdinare, SeiZleba donis amaRleba an daqveiTeba, dadableba.
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swori formaa: „amaRlda mosamarTleTa kvalifikaciis done“, magram gvxvdeba
donis gaRrmavebac, rac mcdari gamoTqmaa.
gaRrmaveba SeiZleba codnis, Rrma done ar arsebobs. codna ki SeiZleba iyos
Rrma an zerele.
e.i. marTebuli formebia: done amaRlda an dadablda, xolo codna _ gaRrmav
da.

IV
civilizebuli Tu civiluri?
erTic da meorec, oRond Tav-Tavis adgilze! civilizebuli niSnavs civilizacias
ziarebuls, kulturuls, civiluri ki – samoqalaqos, arasamxedros. amitom
maTi aRreva yovlad dauSvebelia. xSirad gvesmis: `civiluri qceva”, `civiluri
qalaqi”, rac arasworia. unda iyos: civilizebuli qceva, qalaqi, yofa, azrovneba
da a.S., xolo civiluri urTierToba niSnavs ara kulturul urTierTobas,
aramed – samoqalaqos.

V
afiqsirebs Tu aRniSnavs, Tqva, ganacxada?
ganaCenebSi xSiria zmnis _ `afiqsirebs” gamoyeneba `aRniSnavs”, `Tqva”, `ganacxadas”
nacvlad, rac umarTebuloa. magaliTad: `mxareebma daafiqsires TavianTi azri”;
`sxdomis Tavmjdomarem daafiqsira, rom saqme zepiri mosmeniT ganixileboda”.
unda iyos: `mxareebma gamoTqves TavianTi azri”, `sxdomis Tavmjdomarem aRniSna,
rom saqme zepiri mosmeniT ganixileboda”.
`afiqsirebs” gamoiyeneba aRnusxvis mniSvnelobiT. qarTulisaTvis bunebrivia
Semdegi
winadadeba:
`samarTaldamcavebma
mravali
analogiuri
faqti
daafiqsires”.

VI
e.w. „rusuli kalkebi”
ganaCenebSi xSirad gvxvdeba gamoTqmebi: „mTvral mdgomareobaSi myofi”, „dake
til mdgomareobaSi myofi“, gaCerebul mdgomareobaSi myofi“, rac rusuli ga
moTqmebis pirdapiri Targmania.
marTebuli formebia: „iyo mTvrali”, „nasvami”, avtomanqanas nasvami marTavda”,
„manqana gaCerebuli iyo”, „manqana daketili iyo” da sxv.
aseve rusuli gamoTqmebis _ Ряд вопросов, Целый ряд вопросов-is analogiiT am ga
moTqmebma Targmanis gziT gaikvala gza qarTulSi. esaa _ `rigi sakiTxebisa” da
`mTeli rigi sakiTxebisa”. rad unda vTqvaT rigi sakiTxi, argumenti, saqme, mtki
cebuleba, roca gvaqvs misi Sesatyvisi SesaniSnavi qarTuli sityvebi: zogierTi,
ramdenime, bevri, mravali, sxvadasxva. ratom daviviwyoT, rad daviwunoT sakuTa
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ri da rad mivceT sxvas upiratesoba? zogierTi sakiTxi, ramdenime argumenti,
bevri saqme, mravali mtkicebuleba _ mSvenieri Sesityvebebia.
sasamarTlo ganaCenebSi Zalze popularuli gamoTqmaa „adgili aqvs“ an „adgi
li ara aqvs“, rac rusuli Имеет место-s Sesatyvisia. TiTqmis yovel ganaCenSia
_ „adgili aqvs danaSaulis recidivs“. „danaSauls adgili ar hqonia“. „kanonis
darRvevas TiTqmis sistematurad aqvs adgili“. „am procesSi adgili aqvs mtki
cebulebebis gayalbebas“.

„misi marTvis qveS myofi avtomanqana”
es gamoTqmac rusuli enis gavleniTaa damkvidrebuli.
„qveS“ calke mdgomi Tandebulia da aRniSnavs raRacis qveS yofnas: magidis qveS,
sawolis qveS da sxva. ras niSnavs „marTvis qveS?“ avtomanqana rogor unda moeq
ces marTvis qveS? unda iyos: „avtomanqana, romelsac igi marTavda”.

`ZebnaSia”, `mimalvaSia”, `ZebnaSi myofi”, `mimalvaSi myofi”
Zalze xSirad gvxdeba: `piri ZebnaSia”, `piri mimalvaSia”, rac umarTebuloa.
es Sesityvebebi rusuli gamoTqmis iseTive kalkirebuli variantia, rogoric,
magaliTad, `wamali gayidvaSia”. misi bunebrivi qarTuli ekvivalentia: `piri
iZebneba”, `piri imaleba” an `mimalulia”. aseve `ZebnaSi myofi”, `mimalvaSi myofi”
ki ara, aramed _ `Zebnili”, `mimaluli” da sxv.

VII
piri da pirovneba
ra SemTxvevaSi unda gamoviyenoT an erTi an meore? piri farTo mniSvnelobis
sityvaa da axasiaTebs ama Tu im individs misi socialuri mdgomareobisa Tu
oficialuri statusis mixedviT, mag: samoqalaqo piri, samxedro piri, sasulie
ro piri, pasuxismgebeli piri, ndobiT aRWurvili piri, ucxo piri, gareSe piri
da sxva. rac Seexeba pirovnebas, misi mniSvneloba ufro viwroa da gulisxmobs
adamians gamorCeuli moraluri Tu inteleqtualuri TvisebebiT, mag: saintere
so pirovneba, Zlieri pirovneba, inteleqtualuri pirovneba, nakiTxi pirovneba,
susti pirovneba, gamorCeuli pirovneba, kargi pirovneba da sxva. SeiniSneba, rom
ufro xSirad pirovneba ixmareba piris nacvlad (mag: „sasamarTlom ganixila 6
pirovnebis sarCeli“, unda iyos: 6 piris sarCeli. aseve: „dawesebulebis manqanas
unda iyenebdes mxolod is pirovneba, viszec transportia mimagrebuli“. unda
iyos: is piri, viszec transportia mimagrebuli).

VIII
samuSaod ganaweses, gagzavnes Tu gaanawiles?
rodesac ramdenime adamianzea saubari, SeiZleba vTqvaT „gaanawiles“. magaliTad:
„mosamarTleebi samuSaod raionebSi gaanawiles“. „iusticiis sabWom mosamarTle
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ebi samuSaod gaanawila“. magram roca zmna „gaanawiles“ erT specialists exeba,
maSin ar SeiZleba vTqvaT „samuSaod gaanawiles“, radgan erTi kacis „ganawileba“
warmoudgenelia. aseT SemTxvevaSi marTebulia vTqvaT „samuSaod ganaweses“ an
„samuSaod „gagzavnes“ e.i. sworia samuSaod ganweseba, gagzavna da ara _ ganawi
leba.

qarTveli iuridiuli sazogadoebrioba Tu qarTuli
iuridiuli sazogadoebrioba?
sazogadoebrioba adamianTa erTobliobaa, krebiTi saxelia, amitom msazRvre
lad adamianis sadaurobis (Tu erovnebis) gamomxatveli sityva unda davurToT.
maSasadame, unda vTqvaT da vweroT: qarTveli (da ara qarTuli) iuridiuli
sazogadoebrioba, iseve rogorc qarTveli (da ara qarTuli) studentoba, in
teligencia da sxva.
da bolos:
xSiria SemTxvevebi, roca ganaCenebis didi nawili mosamarTleebs dabeWdvis
Semdeg ar waukiTxavT da ise aqvT xeli mowerili. sxvagvarad SeuZlebelia, maT
ar SeemCniaT garkveul sityvaTa orjer dabeWdvis SemTxvevebi, ase mravlad ga
motovebuli asoebi, areuli sasveni niSnebi da sxva. vfiqrobT, zedmetia kidev
erTxel miniSneba, rom dabeWdvis Semdeg ganaCeni aucileblad yuradRebiT da
kritikulad unda iyos wakiTxuli da mxolod amis Semdeg _ xelmowerili.

IX
sesxebis aucileblobis sakiTxi
leqsikis sesxeba, gansakuTrebiT dargobrivi leqsikisa, damaxasiaTebelia
nebismieri enisaTvis, Tumca sxvadasxva TaviseburebiT. leqsikis sesxebasTan
dakavSirebiT ori faqtori ipyrobs yuradRebas: 1. e.w. gardauvali sesxeba, anu
rodesac sesxeba aucileblobaa, radgan mimReb enas ara aqvs amave mniSvnelobis
sityva, ramdenadac Tavad cnebac (aRsaniSnic) siaxlea konkretul situaciaSi.
aseT SemTxvevaSic, cxadia, SeiZleba moiZebnos mimRebi enis leqsikaSi (ZvelSi
an axalSi) met-naklebad msgavsi iseTi sityva, romelsac daekisreboda am
axali Sinaarsis gadmocema, Tumca aseT SemxvevebSi zomierebis farglebSi
arc sesxebaa mainc da mainc saziano (magaliTad, aseT „gardauval nasesxobebs
warmoadgens: kompiuteri, konstitucia, konvencia da sxv.), 2. e.w. alternatiuli
sesxeba, rodesac enaSi aris saTanado sityva, magram ama Tu im mizeziT
(ucxoenovani masalis sistematiuri gamoyenebis, mTargmnelis daudevrobisa Tu
arakompetenturobis, modis, gamsesxebeli enis prestiJulobis an sxva mizezis
gamo) misi ucxouri ekvivalenti iqna gadmotanili. amgvari sesxebisas moxvda
qarTulSi iseTi leqsikuri erTeulebi, rogoricaa: nacia (eri)/nacionaluri
(erovnuli), menejmenti (marTva), .... da sxv.
alternatiuli sesxebis SemTxvevaSi garkveuli droiT enaSi erTmaneTis gverdiT
Tanaarseboben Zveli da axali leqsikuri erTeulebi, droTa ganmavlobaSi ki an
erT–erTi daikargeba, an es ori ekvivalenturi leqsema erTmaneTSi gadainawilebs
ZiriTadi mniSvnelobis sxvadasxva aspeqts da ganagrZobs arsebobas, rogorc
damoukidebeli magram sinonimuri leqsema (am rigisaa: Setyobineba [gzavnili] da
mesiji da a.S.).
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swored „alternatiuli sesxebidan momdinareobs qarTulSi iuridiuli
terminologiuri dubletebic, rogoricaa: (prokurori/bralmdebeli. advokati/
damcveli (mag.: saxalxo damcveli, magram ara saxalxo advokati), sasamarTlo
gadawyvetilebebi (qeisebi) `xelSekruleba“ _ `SeTanxmeba” _ `konvencia” da sxv.)
xelSekruleba

_		

kontraqti

mediatori

_ 		

momrigebeli

makleri

_ 		

Suamavali

oferti

_ 		

SeTavazeba

aqcepti

_ 		

Tanxmoba, miReba, dadastureba

alimenti

_ 		

sarCo

beneficiari

_ 		

mosargeble

legati

_ 		

saanderZo danakisri

reklamacia

_ 		

pretenzia

kompensacia

_ 		

zianis anazRaureba

avTentikuri /auTentikuri

_ 		

WeSmariti

asociacia

_ 		

kavSiri

deviacia

_ 		

gadaxra

internacionaluri

_ 		

saerTaSoriso

iuvenaluri

_ 		

arasrulwlovanTa

identuri

_ 		

msgavsi

kontraqti

_ 		

xelSekruleba

kumulacia

_ 		

erToblioba

legaluri

_ 		

kanonieri

legalizacia

_ 		

dakanoneba

relevanturi

_ 		

mniSvnelovani

resocializacia

_ 		

gamosworeba

penitencialuri

_ 		

sasjelaRsrulebiTi

promulgireba

_ 		

dadastureba

prevencia

_ 		

arideba

realizacia

_ 		

gasaReba

reabilitacia

_ 		

gamosworeba

determinireba

_ 		

ganzraxva

kompensacia

_ 		

anazRaureba

investicia

_ 		

dabandeba

diferenciacia

_ 		

gansxvaveba

kazusi

_ 		

SemTxveva
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X
leqsika-frazeologiuri Secdomebi da rekomendaciebi maT
gasasworeblad
sityvaTa SerCeva, gansakuTrebiT sasamarTlos ganaCenis aRwerilobiT-samotivacio
nawilSi marto iuristebze damokidebulic ar aris, am nawilSi mniSvnelovania
mowmeTa Cvenebebi, sadac ama Tu im moqmedebisa, Tu ganwyobis kvalifikacia
xSirad mowmis sityvebiTvea gadmocemuli. aseT SemTxvevebs sagangebo ganxilva
marTebs:
e.w. paronimebi anu msgavsi JReradobisa da gansxvavebuli mniSvnelobis (an
mxolod zog konteqstSi gansxvavebuli) sityvebi:

arakanonieri (ukanono)

–

arakanonzomieri

		

(is, rac ar aris kanonzomieri)

arasistemuri (analizi)

–

arasistematuri (samuSao)

asakovani (adamiani)

–

asakobrivi (zRvari)

asignacia (moZv. qaRaldis fuli) –
		
asociacia
(mag.advokatTa gaerTianeba)
–

asigneba (spec. garkveuli Tanxis gamoyofa
raime mizniT, miznobrivi dafinanseba

aucilebeli (saWiro)

–

ucilobeli (gardauvali)

aRTqma

–

aRqma

gakicxva (datuqsva)

–

gankicxva (gakilva)

gakiTxva

–

gankiTxva (gansja, gasamarTleba)

asocireba

gasamarTlebeli sabuTi
(is, rac amarTlebs)
–
		

gasasamarTlebeli sabuTi (is razec 		
sasamarTlom unda imsjelos)

gamodevna

–

gamodevneba

ganrigeba (mowesrigeba)

–

garigeba

gansaxleba

–

gasaxleba

ganurCevlad

–

gaurCevlad

gaparuli

–

gaparebuli

garanti

–

garantia

gasaziarebeli

–

ziari, saziaro

gatana

–

gataneba

daavaldebulebs, daavalebs

–

daavalianebs

dagegmva

–

dagegmareba (daproeqteba)

davalebuli

–

davalianebuli
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dazaralebuli (vinc
materialuri zarali ganicada)

_ dazianebuli (mag. saxli)

deklamacia

_ a) mxatvruli kiTxva;

		

b) gadat. paTetikuri metyveleba, yalbi

		

paTosi) _ deklaracia

		

(oficialuri gancxadeba)

deporti (garigeba birJaze)

_ deportacia (gasaxleba)

gasaxleba (iZulebiTi)

_ gadasaxleba (araiZulebiTi)

diskretuli (nawyvet–nawyveti)

_ diskreciuli (sakuTari

		

Sexedulebisamebr moqmedi)

dogmaturi
(ukritikod gaziarebuli)

_ dogmatikuri (saeklesio mwerlobis dargi)

		

dokumenturi (dokumentebze damyarebuli,

dokumentisTvis damaxasiaTebeli _ dokumentirebuli
		

(ilustraciebiT damowmebuli)

dubleti (meore cali)
_ dublikati (dednis Zalis mqone meore 		
		 cali)
erTaSorisi (megobroba)

_ saerTaSoriso ( xelSekruleba)

XI
morfologiuri da stilistikuri Secdomebi da maTi marTebuli
formebi
Secdomaa:

sworia:

Suavmdgomlob

vSuamdgomlob

ramodenime

ramdenime

wyvitavs

wyvets

faqtiuri

faqtobrivi

col-qmruli urTierToba

colqmruli urTierToba

monawileobas iRebda

monawileobda

sxvadasxva epizodebi

sxvadasxva epizodi

manqanaSi ijdnen

manqanaSi ijda (roca erT pirzea
saubari), magram manqanaSi isxdnen
(roca mraval pirzea saubari)

exla, exlandeli

axla, axlandeli		

avtomanqana aqvs

avtomanqana hyavs

saTavso

saTavsi
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Secdomaa:

sworia:

scno, sCans

cno, Cans

tramva

travma

momsaxureoba

momsaxureba

samsaxureobrivi

samsaxurebrivi

Tvisobrivi

Tvisebrivi

adeqvaturi, reliqvia

adekvaturi, relikvia

eqvivalenti, qvota

ekvivalenti, kvota

qvorumi, serTifikati

kvorumi, sertifikati

abiTurienti

abiturienti

sadao, davobs

sadavo, udavo, udavod, idavebs, 		
idava, daobs, idaos, udavia, daobda

tipiuri

tipuri, tipobrivi, tipuroba

premialuri

premiuli

prezumpcia

prezumfcia

prularizmi

pluralizmi

provincialuri

provinciuli

Sromis unarmoklebuli

Sromisunarmoklebuli

moijaradre

moijare

erTi da igive pirma

erTma da imave pirma

erTi da igive pirs

erTsa da imave pirs

fsiqiuri

fsiqikuri

stacionaluri

stacionaruli

nervologiuri dispanseri

nevrologiuri dispanseri

gawevrianeba

gawevreba, wevrad miviReT,
wevri gaxda

programireba

daprogrameba

tuberkuliozi, cerozi

tuberkulozi, cirozi,

kardeologia

kardiologia

ori wlis ukan

ori wlis win

warmoCinda

warmoCnda

eqsgumacia

eqshumacia

dedasTan da ZmebTan

dedasa da ZmebTan

aravin ar gamoexmaura

aravin gamoexmaura

droze (miexmara)

droulad (miexmara)

bolosdabolos

bolos da bolos

CvenTagani

Cvengani

icoda misma Zmam da advokatma

icodnen misma Zmam da advokatma

iqneba dasjili

daisjeba
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Secdomaa:

sworia:

Seuracxofili

Seuracxyofili

veravis ver davadanaSaulebT

veravis davadanaSaulebT

avRZravT

aRvZravT

miTumetes

miT umetes

qonda

hqonda

masiuri mRelvareba

masobrivi mRelvareba

Cemis azriT

Cemi azriT

SesZlo

SeZlo

Tvlida damnaSaved

miiCnevda damnaSaved

swored moiqca

sworad moiqca

epatiebia

epatiebina

daanaxa

daanaxva

winad

winaT

rogorc mTavrobas iseve xalxs

rogorc mTavrobas, ise xalxs

Cadis danaSauls

sCadis danaSauls

muSaoba dialogis reJimSi

muSaoba dialogis reJimiT an wesiT

mosamarTleTa wreSi es azri

mosamarTleTa wreSi es azri

musirebs

trialebs

daiwyo saqmeebis mosmenebi

daiwyo saqmeebis mosmena

daapira misTvis dartyma

daupira dartyma

mxareebi ar ayeneben pretenzias

mxareebi ar acxadeben pretenzias

igi taqsaobda

igi taqsistobda

Camovida sazRvargareTidan

Camovida ucxoeTidan, magram 			
sazRvargareT iyo
(`gareT” – magram ara `gareTidan”)

sasamarTlos aCvena

Cveneba misca

Sewyvita maTTan saxlSi misvla

Sewyvita maTTan saxlSi siaruli

Tvali mokra

Tvali mohkra

ar mqone

armqone

saSvaleba

saSualeba

or sarTuliani

orsarTuliani

winad

winaT

nervozi

nevrozi

Tanxa ekonomikurad daxarja

ekonomiurad (sworia, Tuki 			
momWirneobas niSnavs);
ekonomikurad (sworia, Tuki dargs
ukavSirdeba)
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am nawilSi Sesulia komisiis wevrebisa da
eqspertebis mier momzadebuli naSromebi,
romlebSi Camoyalibebul rekomendaciebsac
efuZneba winare saxelmZRvanelo winadadebebi,
agreTve _ miTiTebisa da aRniSvnebis
standarti samarTalSi da adamianis
uflebaTa evropuli sasamarTlos
precedentuli samarTali ganaCenis
dasabuTebis ZiriTad aspeqtebze
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zogierTi mosazreba
axali sisxlis
samarTlis saproceso
kodeqsis mixedviT,
mtkicebulebebisa da
mtkicebis Sesaxeb

 Sedgenilia saqarTvelos uzenaes sasamarTloSi Seqmnili specialuri komisiis mier 2010
wels, gadamuSavebuli versia.
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saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi agebulia SejibrebiTobis,
sajaroobis, mxareTa Tanasworobis, mtkicebulebaTa uSualo gamokvlevis da
sxva progresul principebze. misi mizania, sayovelTaod xelmisawvdomi, swrafi,
efeqturi da samarTliani marTlmsajulebis sistemis Seqmna. saqarTvelos sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsma Camoayaliba mtkicebulebisa da mtkicebis wesebis
axleburi sistema, romelic eyrdnoba dasabuTebuli varaudis, albaTobis maRali
xarisxisa da gonivrul eWvs miRma standartebs.

mtkicebuleba
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis me-3 muxlis Tanaxmad,
mtkicebuleba aris saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT
gaTvaliswinebuli wesiT sasamarTloSi wardgenili informacia, am informaciis
Semcveli sagani, dokumenti, nivTiereba an sxva obieqti, romlis safuZvelze
mxareebi sasamarTloSi adastureben an uaryofen faqtebs, samarTlebrivad
afaseben maT, axorcieleben movaleobebs, icaven TavianT uflebebsa da kanonier
interesebs, xolo sasamarTlo adgens, arsebobs Tu ara faqti an qmedeba,
romlis gamoc xorcieldeba sisxlis samarTlis procesi, Caidina Tu ara es
qmedeba garkveulma pirma, damnaSavea Tu ara igi, agreTve garemoebebs, romlebic
gavlenas axdens braldebulis pasuxismgeblobis xasiaTsa da xarisxze, axasiaTebs
mis pirovnebas.
mowme aris nebismieri piri, romelmac SeiZleba icodes sisxlis samarTlis
saqmis garemoebaTa dasadgenad saWiro monacemi. piri mowmis statussa da
ufleba-movaleobebs iZens sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis Taobaze
gafrTxilebisa da ficis dadebis Semdeg. mowmis Cveneba aris sisxlis samarTlis
saqmis garemoebaTa Sesaxeb mowmis mier sasamarTloSi micemuli informacia.
eqsperti ki, specialuri codnis, Cvevebisa da gamocdilebis mqone fizikuri
piria, romelic saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT dadgenili
wesiT, sisxlis samarTlis saqmeze saWiro gamokvlevis Casatareblad da daskvnis
Sesadgenad miwveulia mxaris an mxaris SuamdgomlobiT sasamarTlos mier. garda
amisa, eqsperti mxareebsa da sasamarTlos daxmarebas uwevs mtkicebulebaTa
aRmoCenaSi, gamokvlevasa da demonstrirebaSi.
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis mixedviT, nivTieri
mtkicebuleba aris nebismieri sagani, dokumenti, nivTiereba an sxva obieqti,
romelic warmoSobiT, aRmoCenis adgiliTa da droiT, niSan-TvisebebiTa da
masze darCenili kvaliT dakavSirebulia sisxlis samarTlis saqmis faqtobriv
garemoebasTan da SeiZleba danaSaulis aRmoCenis, damnaSavis dadgenis an
braldebis uaryofis Tu dadasturebis saSualeba iyos.
dokumenti ki, mtkicebulebaa, Tu is Seicavs sisxlis samarTlis saqmis faqtobrivi
da samarTlebrivi garemoebis dadgenisaTvis saWiro cnobas. dokumentad iTvleba
nebismieri wyaro, romelSic informacia aRbeWdilia sityvier-niSnobrivi formiT,
an/da foto-, kino-, video-, bgerisa Tu sxva Canaweris saxiT an sxva teqnikuri
saSualebis gamoyenebiT.

mxareTa Tanasworoba da SejibrebiToba
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT mTavari aqcenti keTdeba
SejibrebiTobis principze dayrdnobiT, sasamarTlo kamaTis pirobebSi ganxilul
mtkicebulebaze.
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saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi Tanabar mdgomareobaSi da
pirobebSi ayenebs rogorc braldebis, ise dacvis mxares maT mier mtkicebulebaTa
mopovebis, aseve, sasamarTlos winaSe maTi wardgenis mxriv.
amasTan, gansakuTrebiT aRsaniSnavia is, rom sisxlissamarTlebrivi devnis
dawyebisTanave sisxlis samarTlis procesi xorcieldeba mxareTa Tanasworobisa
da SejibrobiTobis safuZvelze (saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis me-9 muxlis pirveli nawili), anu kanonmdebelma xazi gausva
sisxlissamarTlebrivi devnis dawyebis moments, rac gulisxmobs, rom Tanasworobisa
da SejibrobiTobis principi srulad moqmedebas iwyebs sisxlissamarTlebrivi
devnis dawyebis momentidan da ara manamde. niSandoblivia isic, rom danaSaulis
Sesaxeb informaciis miRebis SemTxvevaSi gamoZiebis dawyebis valdebuleba aqvs
mxolod prokurorsa da gamomZiebels (saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis me-100 muxlis pirveli nawili), sisxlissamarTlebrivi devnis dawyeba
da ganxorcieleba ki mxolod prokuroris diskreciuli uflebamosilebaa
(saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 166-e muxli). amasTan,
sisxlissamarTlebrivi devna iwyeba piris dakavebisTanave an braldebulad
cnobisTanave (Tu is ar daukavebiaT) (saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis 167-e muxlis pirveli nawili). amrigad, sanam prokurori (an gamomZiebeli)
ar daiwyebs gamoZiebas da masTan erTad an mis Semdeg _ sisxlissamarTlebriv
devnas, manamde konkretul sisxlis samarTlis saqmeSi ar arsebobs dacvis mxare
(romelsac saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis me-3 muxlis me7 nawilis Tanaxmad, warmoadgenen braldebuli, msjavrdebuli, gamarTlebuli,
maTi advokati). Sesabamisad, braldebuls, mis advokats sisxlissamarTlebrivi
devnis dawyebis momentidan aqvs saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis me-9 muxlis me-2 nawiliT garantirebuli ufleba, am kodeqsiT dadgenili
wesiT daayenos Suamdgomloba, moipovos, sasamarTlos meSveobiT gamoiTxovos,
waradginos da gamoikvlios yvela Sesabamisi mtkicebuleba.
aRsaniSnavia isic, rom saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis
111-e muxlis pirveli nawilis Tanaxmad, mxareebs am kodeqsiT dadgenili wesiT
sagamoZiebo moqmedebebis Catarebisas aqvT Tanabari ufleba-movaleobebi.
dacvis mxares aseve ufleba aqvs, Caataros sagamoZiebo moqmedeba, romelic
zRudavs kerZo sakuTrebas, mflobelobas an piradi cxovrebis xelSeuxeblobas,
maT Soris Cxreka da amoReba, Tumca amisaTvis man SuamdgomlobiT unda mimarTos
sasamarTlos ganCinebis misaRebad (mag.: advokatma unda daaTvalieros SemTxvevis
adgili, romelic kerZo sakuTrebas warmoadgens da aRniSnulze mas mesakuTre
Tanxmobas ar aZlevs. advokatma SuamdgomlobiT unda mimarTos sasamarTlos da
sasamarTlos ganCinebis miRebis Semdeg igi uflebamosilia Caataros SemTxvevis
adgilis daTvaliereba).
Tumca dacvis mxares gadaudebeli aucileblobiT kerZo sakuTrebis,
mflobelobis an piradi cxovrebis xelSeuxeblobis SemzRudveli sagamoZiebo
moqmedebis Catarebis uflebamosileba ar gaaCnia, radgan saqarTvelos sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsis 111-e muxlis me-2 nawilis Tanaxmad, Sesabamisi
uflebamosileba mxolod braldebis mxares gaaCnia.

mtkicebulebis Sefasebis principebi
mxareebi erTmaneTisagan damoukideblad moipoveben `mtkicebulebebs”, amasTan,
unda iTqvas, rom gamoZiebis etapze mxareTa mier mopovebul masalas (informacias)
mxolod pirobiTad SeiZleba ewodos `mtkicebuleba”, radganac, saqarTvelos
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis mixedviT, mxareTa mier mopovebuli
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masala (informacia) mas Semdeg iZens mtkicebulebis mniSvnelobas, rodesac
moxdeba mxareTa mier am masalis (informaciis) wardgena sasamarTloSi. Tumca arc
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT dadgenili wesis mixedviT,
mxaris mier mopovebuli masalis (informaciis) sasamarTlosaTvis wardgena, am
masalas (informacias) avtomaturad ar aqcevs gasaziarebel mtkicebulebad,
radgan, wardgenis Semdeg, mtkicebulebam (mxareTa mier mopovebulma da
sasamarTlosaTvis wardgenilma masalam (informaciam)) unda gadalaxos ramdenime
`barieri”, anu mtkicebuleba unda Sefasdes sisxlis samarTlis saqmesTan misi
relevanturobis, dasaSvebobis da utyuarobis TvalsazrisiT (saqarTvelos
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 82-e muxlis pirveli nawili), radgan
arc erT mtkicebulebas ara aqvs winaswar dadgenili Zala (saqarTvelos sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsis 82-e muxlis me-2 nawili).
amasTan, aRsaniSnavia isic, rom TiToeul am `bariers” (relevanturoba, dasaSveboba,
utyuaroba) Tavisi mniSvneloba eniWeba da SesaZlebelia konkretuli mtkicebuleba
akmayofilebdes or `bariers”, magram mesame `barieris” gadaulaxaobis gamo, igi
ar iqnes gaziarebuli.
mag.: braldebuls brali edeba yaCaRobaSi (saqarTvelos sisxlis samarTlis
kodeqsis 179-e muxlis 1-li nawili). braldebis mxarem mtkicebulebad warmoadgina
daqtiloskopiuri eqspertizis daskvna, romelSic miTiTebulia, rom SemTxvevis
adgilidan amoRebuli TiTis kvali braldebulisagan aRebuli TiTis kvalis
identuria. Tumca eqspertizis daskvnaSi araferia miTiTebuli eqspertis vinaobis
Sesaxeb (saxeli, gvari, ganaTleba, specialoba, specialobiT muSaobis staJi,
samecniero xarisxi da a.S.), ar aris aRniSnuli is, rom eqsperti gaafrTxiles
ganzrax araswori daskvnis micemisaTvis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis
Sesaxeb, eqspertizis Catarebis safuZveli, vin eswreboda mas, ra masalebi gamoiyena,
ra sagani, dokumenti, nimuSi an sxva obieqti gamoikvlia, ra gamokvleva Caatara da ra
meTodebi gamoiyena eqspertma. aseve dasmul kiTxvebze eqspertis mier dasabuTebuli
pasuxebi ar aris gacemuli. zemoaRniSnuli darRvevebis gamo eqspertizis daskvna
SesaZlebelia ar iqnes miCneuli dasaSveb mtkicebulebad (saqarTvelos sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsis 146-e muxlis moTxovnebidan gamomdinare) da ar
iqnes gaziarebuli, miuxedavad imisa, rom igi am saqmisaTvis relevanturia.
winamdebare mosazrebebis mizania, procesis mxareebs, procesis sxva monawileebsa
da sasamarTlos xeli Seuwyos, mtkicebulebebTan dakavSirebuli zemoaRniSnuli
standartebis maqsimalurad SesaZlo erTgvarovani praqtikis Camoyalibebis
sakiTxSi. amasTan, saqarTvelos kanonmdeblobisa da samarTlebrivi sistemis
xasiaTidan gamomdinare, es mosazrebebi ar atarebs savaldebulo xasiaTs da
mtkicebulebebsa da mtkicebasTan dakavSirebul normaTa gamoyenebisas, rogorc
sasamarTlos, aseve mxareebs, kanoniT maTTvis miniWebuli sruli uflebamosileba
aqvT, kanonis normebi ganmarton sayovelTaod aRiarebuli im zogadi principebis
Sesabamisad, rogoricaa _ mxareTa urTierTdamoukidebloba, SejibrebiToba,
swrafi, efeqturi da samarTliani marTlmsajulebis ufleba.

mtkicebulebis relevanturoba (saqmesTan Semxebloba)
mtkicebuleba relevanturia, Tu igi Seicavs (adasturebs an/da uaryofs)
informacias mtkicebis saganTan dakavSirebiT, kerZod:
a) mas SeuZlia saqmisaTvis samarTlebrivad mniSvnelovani garemoebis an varaudis
damtkiceba an/da uaryofa.
mag.:

braldebis

mxarem

mtkicebulebad

waradgina

ganaCeni

braldebulis
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nasamarTlobaze, riTac braldebis mxare daadasturebs braldebulis mier
araerTgzisi danaSaulis Cadenas.
amasTan,
saqmisaTvis
samarTlebrivad
mniSvnelovani
varaudis arseboba an/da ararseboba logikurad unda
mtkicebulebidan;

garemoebisa
Tu
gamomdinareobdes

b) mas SeuZlia saqmis (qmedebis, mtkicebis sagnis) faqtobriv garemoebaTa Sesaxeb
mniSvnelovani raime garemoebis an/da varaudis damtkiceba an/da uaryofa.
mag.: dacvis mxarem mtkicebulebad waradgina mowme, romlis CvenebiTac dacvis
mxare daadasturebs, rom pirvelad dazaralebulma ganaxorciela Tavdasxma
braldebulze.
mag.: piri (pirobiTad _ A) daakaves danaSaulis Cadenis faqtze da mas bralad
edeba didi odenobiT narkotikuli saSualeba `heroinis” ukanonod SeZenaSenaxva (saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 260-e muxlis me-2 nawilis
`a” qvepunqti). A-m iTanamSromla braldebis mxaresTan da daasaxela is piri
(pirobiTad _ B), visganac SeiZina aRniSnuli narkotikuli saSualeba. B-s piradi
Cxrekis Sedegad, amoRebuli iqna didi odenobiT narkotikuli saSualeba `heroini”,
Tumca B uaryofda narkotikuli saSualebis gasaRebis faqts. A-sa da B-sgan
amoRebul narkotikul saSualebebze Catarebuli qimiuri eqspertizis Sedegad,
dadginda, rom eqspertizaze wardgenil obieqtebs gaaCndaT saerTo jgufuri
kuTvnileba, isini miekuTvnebodnen erT mTlian masas, maT hqondaT warmoSobis
saerTo wyaro, damzadebis wesi, Senaxvis saerTo pirobebi da a.S. aRniSnuli
mtkicebuleba (eqspertis daskvna) relevanturia B-s mier A-ze narkotikuli
saSualeba `heroinis” didi odenobiT gasaRebis faqtis (saqarTvelos sisxlis
samarTlis kodeqsis 260-e muxlis me-2 nawilis `a” qvepunqti) dasadgenad da misi
gaziareba SesaZlebelia.
amasTan, faqtis, garemoebisa Tu varaudis arseboba an/da ararseboba logikurad
unda gamomdinareobdes mtkicebulebidan.
amrigad, relevanturi aris nebismieri mtkicebuleba, romelic konkretuli
sisxlis samarTlis saqmisaTvis mniSvnelovani faqtis, garemoebis an varaudis
damtkicebas an/da uaryofas axdens.
amasTan, faqtis, garemoebis an varaudis arseboba an arsebobis uaryofa logikurad
unda gamomdinareobdes warmodgenili mtkicebulebidan, xolo mxarisa da
mosamarTlis logikuri msjelobis jaWvSi es kavSiri naTlad unda Candes.
Tu mtkicebuleba relevanturia, maSin misi gaziareba SesaZlebelia.
mag.: dacvis mxarem mtkicebulebad waradgina mowme, romlis Cvenebis mixedviT,
braldebuli misTvis bralad Seracxuli qmedebis Cadenis momentSi masTan erTad,
SemTxvevis adgilidan Sors, sxva teritoriaze, imyofeboda.
aRniSnuli mowmis Cveneba SesaZlebelia gaziarebuli iqnes.
Tu mtkicebuleba ar aris relevanturi, maSin misi gaziareba ar SeiZleba.
mag.: braldebis mxarem mtkicebulebad waradgina eqsperti, romlis Cvenebisa
da daskvnis mixedviT, danaSaulis sxva SemTxvevis adgilis daTvalierebis
Sedegad mopovebuli TiTis kvali braldebulis TiTis kvalis identuria, Tumca
danaSaulis am SemTxvevis gamo piri braldebuli ar aris da, amasTan, braldebis
mxare danaSaulis am SemTxvevis gamo am pirisaTvis braldebis wayenebas ar
apirebs.
aRniSnuli mtkicebuleba gaziarebuli ar unda iqnes.

86
Tumca, miuxedavad imisa, rom mtkicebuleba relevanturia, igi SesaZlebelia
ar iqnas gaziarebuli, Tu igi ewinaaRmdegeba gonivrul eWvs miRma arsebul
SeTanxmebul mtkicebulebaTa erTobliobas (saqarTvelos sisxlis samarTlis
saproceso kodeqsis me-3 muxlis me-13 nawilis mixedviT, gonivrul eWvs
miRma ganmartebulia, rogorc sasamarTlos mier gamamtyunebeli ganaCenis
gamotanisaTvis saWiro mtkicebulebaTa erToblioba, romelic obieqtur pirs
daarwmunebda piris braleulobaSi).
mag.: dacvis mxarem mtkicebulebebad waradgina sami mowme, romelTa Cvenebebis
mixedviT, braldebuli misTvis bralad Seracxuli qmedebis Cadenis momentSi
maTTan erTad, SemTxvevis adgilidan Sors, sxva teritoriaze, imyofeboda.
aRniSnul mowmeTa Cvenebebi SesaZlebelia ar iqnes gaziarebuli, Tu am sisxlis
samarTlis saqmeSi arsebobs braldebis mxaris mier warmodgenili SeTanxmebuli
mtkicebulebebis erToblioba (mag.: SemTxvevis adgilis daTvalierebis oqmi,
eqspertis Cveneba da daskvna, mowmeTa Cvenebebi da a.S.), romelic obieqtur pirs
arwmunebs piris braleulobaSi.
aRsaniSnavia isic, rom am sakiTxebis gadawyvetisas mosamarTle diskreciiT
sargeblobs, romelic amasTanave ar unda iyos TviTneburi an iracionaluri.

mtkicebulebis dasaSveboba
mtkicebulebis dasaSvebobis sakiTxs sisxlis samarTlis procesSi didi
mniSvneloba eniWeba, radgan saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis
72-e muxlis me-6 nawilis mixedviT, dauSvebeli mtkicebuleba ar SeiZleba
safuZvlad daedos sasamarTlos gadawyvetilebas.
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 72-e muxlis me-5 nawilis
Tanaxmad, mtkicebulebis dauSveblad cnobis sakiTxs wyvets sasamarTlo.
amasTan, aRniSnuli sakiTxi, rogorc wesi, winasasamarTlo sxdomaze wydeba;
kerZod: saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 219-e muxlis me4 nawilis `a” qvepunqtis Sesabamisad, winasasamarTlo sxdomis mosamarTle sxva
SuamdgomlobebTan erTad ganixilavs mxareTa Suamdgomlobebs mtkicebulebaTa
dasaSvebobis Taobaze.
mtkicebulebis dasaSveboba-dauSveblobis mtkicebis tvirTi mxareebs Soris
araTanabrad aris ganawilebuli, radgan braldebis mxaris mtkicebulebis
dasaSvebobisa da dacvis mxaris mtkicebulebis dauSveblobis mtkicebis tvirTi
ekisreba bralmdebels (saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 72e muxlis me-3 nawili). anu, dacvis mxares ar ekisreba valdebuleba, amtkicos,
rom misi mtkicebuleba dasaSvebia, Tumca mas ufleba aqvs, sadaod gaxados
braldebis mxaris mtkicebulebis dasaSveboba. braldebis mxare ki, valdebulia,
amtkicos, erTis mxriv, misi mtkicebulebis dasaSveboba da, meores mxriv, dacvis
mxaris mtkicebulebis dauSvebloba.
mtkicebulebis dauSveblad miCnevisaTvis gadamwyveti mniSvneloba eniWeba imas,
rom mtkicebuleba mopovebuli unda iyos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis
arsebiTi darRveviT (da ara zogadad _ sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis
darRveviT) (saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 72-e muxlis
pirveli nawili).
amasTan, gansakuTrebiT aRsaniSnavia e.w. `mowamluli xis nayofis” principi.
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 72-e muxlis pirveli
nawilis mixedviT, sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis arsebiTi darRveviT
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mopovebuli
mtkicebulebis
safuZvelze
kanonierad
mopovebuli
sxva
mtkicebuleba, Tu is auaresebs braldebulis samarTlebriv mdgomareobas,
dauSvebelia da iuridiuli Zala ar gaaCnia. aRniSnuli principis Tanaxmad,
mtkicebulebis mopovebisas braldebis mxaris mier daSvebulma Secdomam
am mtkicebulebis dauSveblobasTan erTad SesaZlebelia masze dayrdnobiT
mopovebuli mtkicebulebis avtomaturad dauSvebloba gamoiwvios (miuxedavad
imisa, rom am mtkicebulebis mopovebisas kanonmdeblobis moTxovnebi ar
darRveula). mag.: Tu braldebis mxaris mtkicebuleba _ Cxrekis oqmi dauSvebel
mtkicebulebad gadaiqca, mis safuZvelze mopovebuli sxva mtkicebulebac
(mowmis Cveneba) dauSvebelia. rac mTavaria, es moTxovna savaldebuloa da igi
ar warmoadgens mosamarTlis diskreciul uflebamosilebaSi Semaval sakiTxs.
erTaderTi am situaciaSi rac SeiZleba sadao gaxdes, aris mxolod imis mtkiceba,
rom es mtkicebuleba mopovebuli iyo braldebis mxaris dauSveblad miCneuli
mtkicebulebis safuZvelze, Tu misgan damoukideblad. mag.: braldebis mxarem
daamtkicos, rom mowmis Cveneba mopovebuli iyo damoukideblad, da ara manamde
Catarebuli sagamoZiebo moqmedebis _ Cxrekis safuZvelze.
`mowamluli xis nayofis” principi ar vrceldeba dacvis mxaris mtkicebulebebze.
anu, dacvis mxaris mxolod is mtkicebuleba SeiZleba gaxdes dauSvebeli, romelic
mopovebuli iyo sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis arsebiTi darRveviT (da
ara aseve am dauSvebeli mtkicebulebis safuZvelze kanonierad mopovebuli sxva
mtkicebulebac).
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 72-e muxlis me-2 nawilis
Tanaxmad, mtkicebuleba aseve dauSvebelia, Tu igi mopovebulia sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsiT dadgenili wesis dacviT, magram uaryofili ar
aris gonivruli eWvi misi SesaZlo gamocvlis, misi niSan-Tvisebebis arsebiTi
Secvlis an masze darCenili kvalis arsebiTi gaqrobis Sesaxeb.
winasasamarTlo sxdomis gamarTvamde 5 dRiT adre mxareebma erTmaneTs da
sasamarTlos unda miawodon im momentisaTvis maT xelT arsebuli sruli
informacia, romlis mtkicebulebad sasamarTloSi wardgenasac apireben
(saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 83-e muxlis me-6 nawili).
Tumca saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 83-e muxlis
pirveli nawilis Sesabamisad, sisxlis samarTlis procesis nebismier stadiaze
dacvis mxaris moTxovna braldebis mxaris im informaciis gacnobis Taobaze,
romlis mtkicebulebad sasamarTloSi wardgenasac braldebis mxare apirebs,
dauyovnebliv unda dakmayofildes.
amasTan, dacvis mxaris ufleba informaciis gadacemis Taobaze SeiZleba braldebis
mxaris SuamdgomlobiT SezRudos sasamarTlom mxolod operatiul-samZebro
RonisZiebis an faruli sagamoZiebo moqmedebis Sedegad miRebuli informaciis
nawilSi da mxolod winasasamarTlo sxdomamde (saqarTvelos sisxlis samarTlis
saproceso kodeqsis 83-e muxlis me-5 nawili).
gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis 83-e muxlis pirveli nawili, romlis mixedviT, garda imisa, rom sisxlis
samarTlis procesis nebismier stadiaze dacvis mxaris moTxovna braldebis
mxaris im informaciis gacnobis Taobaze, romlis mtkicebulebad sasamarTloSi
wardgenasac braldebis mxare apirebs, dauyovnebliv unda dakmayofildes,
damatebiT dadgenilia, rom braldebis mxare aseve valdebulia am SemTxvevaSi
dacvis mxares gadasces mis xelT arsebuli gamamarTlebeli mtkicebulebebi.
Tumca sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi ar adgens dacvis mxaris analogiuri
Sinaarsis valdebulebas, rom man aseT SemTxvevaSi braldebis mxares gadasces
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mis xelT arsebuli gamamtyunebeli mtkicebulebebi.
niSandoblivia isic, rom dacvis mxaris moTxovnis dakmayofilebis Semdeg
braldebis mxare uflebamosilia dacvis mxarisagan miiRos is informacia, romlis
mtkicebulebad sasamarTloSi wardgenasac dacvis mxare apirebs (saqarTvelos
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 83-e muxlis me-2 nawili).
yovelive zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, gansakuTrebiT mniSvnelovania
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 83-e muxlis me-3 nawili,
romlis Tanaxmad, informaciis gacvlis moTxovnis Semdeg im momentisaTvis
arsebuli masalis mxarisaTvis sruli moculobiT gadaucemloba iwvevs am
masalis dauSvebel mtkicebulebad cnobas.

mtkicebulebis utyuaroba
mtkicebulebaTa Sefasebisas gadamwyveti mniSvneloba eniWeba maTi utyuarobis
sakiTxis gadawyvetas, radgan saqarTvelos konstituciis me-40 muxlis me-3
punqtis Tanaxmad, gamamtyunebeli ganaCeni unda emyarebodes mxolod utyuar
mtkicebulebebs.
mtkicebulebis utyuarobis konteqstSi mowmis Cvenebis sandooba mxarem SeiZleba
eWvqveS daayenos, mowmis aragulwrfeli xasiaTis gamo.
mag.: dacvis mxarem mowmis saxiT dakiTxa piri, romelmac ganacxada, rom
braldebuli danaSaulis Cadenis dros masTan erTad imyofeboda, Tumca
aRniSnuli faqti arafriT ar dasturdeba da, amasTan, aseve ar dgindeba mowmis
mikerZoeba an mis mier faqtis aRqmis, damaxsovrebis da/an gadmocemis unaris
nakleboba.
mtkicebulebis utyuarobis konteqstSi mowmis Cvenebis sandooba mxarem SeiZleba
eWvqveS daayenos, mowmis mikerZoebis gamo.
mikerZoeba gamoxatavs erTi mxarisa da mowmis urTierTobas, ris gamoc, mowme am
mxaris sasargeblod an sawinaaRmdegod iZleva Cvenebas.
mag.: dacvis mxarem mowmis saxiT dakiTxa piri, romelmac pirdapiri dakiTxvisas
ganacxada, rom braldebuli danaSaulis Cadenis dros masTan erTad imyofeboda
sxva adgilas da Sesabamisad veranairad ver Caidenda danaSauls. amasTan,
jvaredini dakiTxvisas mowmem ganacxada, rom igi braldebulis biZaSvilia, rac
eWvis qveS ayenebs mis miukerZoeblobas.
mag.: braldebis mxarem mowmis saxiT dakiTxa policieli, romelmac pirdapiri
dakiTxvisas ganacxada, rom is aris TviTmxilveli da man dainaxa, rom braldebuli
monawileobda jgufurad ganzrax mkvlelobis CadenaSi (saqarTvelos sisxlis
samarTlis kodeqsis 109-e muxlis me-2 nawilis `e” qvepunqti). amasTan, jvaredini
dakiTxvisas dacvis mxaris kiTxvaze mowmem ganacxada, rom manamde mas braldebuli
yovelTvis problemebs uqmnida misi samsaxurebrivi uflebamosilebebis
ganxorcielebaSi da mas sxvebTan saubarSi xSirad auRniSnavs, rom braldebuli
ar moswonda da siamovnebiT ixilavda mas cixis kars miRma. es yvelaferi eWvis
qveS ayenebs mowmis miukerZoeblobas.
mag.: dacvis mxarem mowmis saxiT dakiTxa piri, romelmac pirdapiri dakiTxvisas
ganacxada, rom baTumSi danaSaulis Cadenis momentSi braldebuli TbilisSi
masTan erTad qeifobda. amasTan, jvaredini dakiTxvisas prokuroris kiTxvaze
mowmem aRniSna, rom igi braldebulis saukeTeso megobaria da isini bavSvobidan
erTad gaizardnen. es yvelaferi eWvis qveS ayenebs mis miukerZoeblobas.
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mtkicebulebis utyuarobis konteqstSi mowmis Cvenebis sandooba mxarem SeiZleba
eWvqveS daayenos, mowmis mier Seusabamo gancxadebebis gakeTebis gamo.
mag.: pirdapiri dakiTxvisas mowmem ganacxada, rom braldebulis mier danaSaulis
Cadenis TviTmxilveli iyo, Tumca jvaredini dakiTxvisas mowmem daadastura,
rom danaSaulis Cadenis dRes igi sxva qalaqSi imyofeboda.
mag.: pirdapiri dakiTxvisas mowmem ganacxada, rom man dainaxa, Tu rogor
daayaCaRes banki da oTxi piri SemTxvevis adgilidan rogor miimala Savi feris
mersedesis markis avtomanqaniT. Tumca jvaredini dakiTxvisas mowmem ganmarta,
rom sul sami piri iyo da isini SemTxvevis adgilidan vercxlisferi mersedesis
markis avtomanqaniT miimalnen.
mag.: pirdapiri dakiTxvisas mowmem ganacxada, rom is da braldebuli danaSaulis
Cadenis dRes, 17 saaTidan 23 saaTamde, erTad imyofebodnen. Tumca jvaredini
dakiTxvisas mowmem ganmarta, rom braldebuli masTan erTad im saRamos 17
saaTidan mxolod 20 saaTamde imyofeboda.
mtkicebulebis utyuarobis konteqstSi mowmis Cvenebis sandooba mxarem SeiZleba
eWvqveS daayenos, mowmis mier faqtis aRqmis, damaxsovrebis da/an gadmocemis
unaris naklebobis demonstrirebis gamo.
mag.: pirdapiri dakiTxvisas xandazmulma mowmem daadastura, Tu rogor Caidina
danaSauli braldebulma, Tumca jvaredini dakiTxvisas mowmem ver gaixsena
mniSvnelovani informacia sakuTari Tavis Sesaxeb (mag.: rodis da sad daibada,
ra profesiisa da a.S.).
amasTan, aRsaniSnavia isic, rom saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis 50-e muxlis me-2 nawilis Sesabamisad, ar SeiZleba mowmed daikiTxos
piri, romelsac fizikuri an fsiqikuri naklis gamo ar SeuZlia sworad aRiqvas,
daimaxsovros da aRidginos saqmisaTvis mniSvnelobis mqone garemoebebi da
misces Cveneba.
mtkicebulebis utyuarobis konteqstSi mowmis Cvenebis sandooba mxarem SeiZleba
eWvqveS daayenos, sxva faqtebTan winaaRmdegobis gamo.
mag.: ganzrax mkvlelobis saqmeze (saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 108e muxli) sasamarTloSi dakiTxvisas mowmem daadastura, rom danaSaulis Cadenis
dros danaSaulis adgilze braldebuli dainaxa, scada misi SeCereba, ris gamoc,
mis tansacmels braldebulis sisxli moecxo. Tumca saqmeze warmodgenili
eqspertizis daskvnisa da mowmis saxiT eqspertis dakiTxvis Sedegad, dadginda,
rom mowmis tansacmelze arsebuli sisxli arc braldebulis sisxlisa da arc
dazaralebulis sisxlis identuri ar aris.
yovelive zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, rasakvirvelia, sasamarTlo
mtkicebulebebs afasebs sisxlis samarTlis kodeqsisa da sisxlis samarTlis
saproceso kodeqsis moTxovnaTa dacviT, Sinagani rwmenis safuZvelze, radgan
sasamarTlom unda Seafasos, Tu sisxlis samarTlis saqmeze Sekrebili yvela
mtkicebuleba cal-calke da sabolood _ erToblivad, ramdenad utyuaria
da sakmarisia piris damnaSaved cnobis Sesaxeb gadawyvetilebis misaRebad.

saqmis arsebiTi ganxilvisas damatebiTi mtkicebulebis wardgenisa
da arsebiTad axali mtkicebulebis mopovebis wesi
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi gamonaklisis saxiT adgens
saqmis arsebiTi ganxilvis sxdomis dawyebis Semdeg mtkicebulebis wardgenis
SesaZleblobas.
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saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 239-e muxlis me-2 nawilis
Tanaxmad, saqmis arsebiTi ganxilvis dros damatebiTi mtkicebulebis wardgenis
SemTxvevaSi sasamarTlo mxaris SuamdgomlobiT ixilavs misi dasaSvebobis sakiTxs
da arkvevs saqmis arsebiT ganxilvamde mtkicebulebis warudgenlobis mizezs,
ris safuZvelzedac iRebs gadawyvetilebas saqmeze mtkicebulebis daSvebaardaSvebis Taobaze.
wardgenili damatebiTi mtkicebulebis saqmeze daSvebis SemTxvevaSi sasamarTlos
SeuZlia mxaris Suamdgomlobis safuZvelze gonivruli vadiT gadados saqmis
ganxilva, Tu mxares dacvis an braldebis poziciis mosamzadeblad damatebiTi
dro esaWiroeba (saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 239-e
muxlis me-4 nawili).
amasTan, aRsaniSnavia isic, rom Suamdgomloba saqmis arsebiTi ganxilvisas
arsebiTad axali mtkicebulebis mopovebis Taobaze unda dakmayofildes, Tu
am mtkicebulebis mopoveba an misi mopovebis Sesaxeb Suamdgomlobis dayeneba
manamde obieqturad SeuZlebeli iyo (saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis 239-e muxlis me-5 nawili).
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 239-e muxlis 1-li nawilis
Sesabamisad, zemoaRniSnul sakiTxebTan dakavSirebuli erTgvarovani saxis
Suamdgomlobebi sasamarTlos erTad waredgineba.
niSandoblivia isic, rom saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis
239-e muxlis me-3 nawilis mixedviT, nafic msajulTa sasamarTloSi mtkicebulebis
dasaSvebobis sakiTxi nafici msajulebis gareSe ganixileba.

specialuri wesi
gansakuTrebiT aRsaniSnavia saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis 238-e muxli, romlis Tanaxmad, verdiqtis gamocxadebamde nafic
msajulebs ar unda ecnoboT braldebulis adrindeli sisxlis samarTlis an
administraciul pasuxisgebaSi yofnis an nasamarTlobis Sesaxeb (Tu es ar aris
wardgenili braldebis erT-erTi makvalificirebeli niSani an/da gamiznuli ar
aris braldebulis Cvenebis sandoobis Sesamowmeblad), agreTve nebismieri sxva
mtkicebulebis Sesaxeb, romelsac kavSiri ara aqvs bralis damtkicebasTan.
aRniSnuli muxli gamoricxavs sisxlis samarTlis saqmeze iseTi mtkicebulebis
wardgenas, romelsac kavSiri ara aqvs bralTanN(anu Sesabamisad, am sisxlis
samarTlis saqmesTan).
gamonaklis warmoadgens mtkicebuleba braldebulis adrindeli sisxlis
samarTlis an administraciul pasuxisgebaSi yofnis an nasamarTlobis Sesaxeb
da isic, mxolod im SemTxvevaSi, Tu is aris wardgenili braldebis erT-erTi
makvalificirebeli niSani an/da gamiznulia braldebulis Cvenebis sandoobis
Sesamowmeblad.
mag.: braldebis mxarem warmoadgina ganaCeni, romliTac dgindeba, rom braldebuli
adre nasamarTlevia ZarcvisaTvis (saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis
178-e muxli). am ganaCenis safuZvelze braldebis mxarem braldebulis qmedeba
daakvalificira araerTgzis Cadenil qurdobad (saqarTvelos sisxlis samarTlis
kodeqsis 177-e muxlis me-3 nawilis `b” qvepunqti).
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ganaCenis dasabuTebis
problemuri sakiTxebi

 avtori: badri nipariSvili - saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa
palatis samdivnos ufrosi, komisiis mdivani, samarTlis magistri, 2014.
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Sinaarsi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ganaCenis kanoniereba, dasabuTebuloba, samarTlianoba
zepiri mtkicebulebis gamoyenebis wesi
dokumenturi mtkicebulebis gamoyenebis wesi
nivTieri mtkicebulebis gamoyenebis wesi
aRiareba, rogorc mtkicebuleba da misi gamoyenebis wesi
nawilobriv aRiareba, rogorc mtkicebuleba
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1. ganaCenis kanoniereba, dasabuTebuloba, samarTlianoba
sasamarTlos ganaCeni kanonieria, Tu igi gamotanilia saqarTvelos konstituciis,
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsisa da saqarTvelos sxva kanonebis
moTxovnaTa dacviT, romelTa normebi gamoyenebuli iyo sisxlis samarTlis
procesSi.
ganaCenis kanoniereba erT-erTi umniSvnelovanesi sakiTxia. aucilebelia, rom
ganaCenSi Camoyalibebuli yvela daskvna da gadawyvetileba Seesabamebodes moqmed
kanonmdeblobas. kanonebis gamoyenebisas aseve aucilebelia maTi qvemdebareobis
dacva, rac gansazRvrulia normatiuli aqtebis Sesaxeb saqarTvelos kanoniT.
ganaCeni kanonieria, Tu is moqmedebebi da mtkicebulebebi, romlebsac
efuZneba miRebuli daskvnebi da gadawyvetilebebi, Tavis mxriv, akmayofilebs
kanonierebis princips, isini mopovebuli, damagrebuli da gamoyenebulia moqmedi
kanonmdeblobis Sesabamisad da sisxlis samarTlis procesSi kanoni arsebiTad
ar darRveula.
sasamarTlos ganaCeni dasabuTebulia, Tu is emyareba sasamarTlo ganxilvis
dros gamokvleul, eWvis gamomricxav mtkicebulebaTa erTobliobas. ganaCenSi
Camoyalibebuli yvela daskvna da gadawyvetileba dasabuTebuli unda iyos.
dasabuTebis standartebze ramdenime paragrafSi iqneba saubari. aq SevexebiT
dasabuTebis formalur standarts, anu rogor SeiZleba acilebul iqnes kritika,
rom ganaCeni ar aris dasabuTebuli.
amis miRweva SeiZleba mxolod da mxolod erTi gziT. ganaCeni ar unda daemsgavsos
sxdomis oqms anda kompiuterul programaSi damzadebul `nawarms”. ganaCenSi unda
Candes mosamarTlis naazrevi da argumentirebuli msjeloba, unda igrZnobodes
azrTa Widili. ar aris aucilebeli yvela wvrilmanze mosamarTlem Tavisi azri
da Sexeduleba daafiqsiros, Tumca yvela saSualo donis da gansakuTrebiT
mniSvnelovan sakiTxebze sasurvelia, da, aucilebelic ki, dasabuTeba iyos
damajerebeli. dacvis mxaris Tundac yvelaze mwvave arguments unda gaeces
pasuxi, magram bunebrivia mxolod iseTebs, romlebic gavlenas axdens mosamarTlis
gadawyvetilebaze.
yuradReba unda mieqces im faqtors, rom mosamarTlem dasabuTebis procesi ar
unda aqcios mxaresTan diskusiad da dapirispirebad, piriqiT, dasabuTebisas
rac SeiZleba obieqturi unda gamoCndes mosamarTle, rogorc miukerZoebeli da
damoukidebeli arbitri.
aseve, dasabuTebisas ar unda gamoCndes, rom mosamarTlem subieqturi
damokidebuleba gamoavlina. Tumca es imas ar niSnavs, rom mosamarTle SeizRudos
mtkicebulebebs Soris kavSiris Cadenil danaSaulTan dakavSirebisas versiebis
ganviTarebis procesSi, Tu mas es mizanSewonilad miaCnia.
yvela SemTxvevaSi ganaCenSi unda ikiTxebodes, Tu ratom mivida mosamarTle ama
Tu im daskvnamde.
sasamarTlos ganaCeni samarTliania, Tu daniSnuli sasjeli Seesabameba
msjavrdebulis pirovnebas da mis mier Cadenili danaSaulis simZimes.
sasjelis dasabuTebis sakiTxebi detalurad axsnilia Sesabamis paragrafSi,
Tumca am SemTxvevaSic yuradReba gamaxvilebulia ramdenime sakiTxze.
upirvelesad aRsaniSnavia, rom ganaCenis samarTlianoba ukavSirdeba mxolod da
mxolod sasjelis sakiTxs.
sasjeli unda iyos kanonieri da dasabuTebuli!
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imis gaTvaliswinebiT, rom saqarTvelos ssk-is Sesabamisi muxlebi aweseben
sasjelebis zogad sanqciebs, gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba sasjelis
adekvaturi saxisa da zomis gamoyenebas.
bunebrivia, amis miRweva rTuli, magram dauZleveli sakiTxi ar aris.
ubralod, saWiroa, mosamarTle iseTive yuradRebiT da aqtualobiT miudges am
sakiTxsac, rogorc braleulobis dadgenas.
ganaCenSi mniSvnelovania rogorc bralis, ise sasjelis dasabuTeba da dasabuTebis
procesi orive SemTxvevaSi met-naklebad sruli unda iyos, Tumca es ar niSnavs,
rom mosamarTle Semoifarglos mxolod sakanonmdeblo regulaciebiT sasjelTan
mimarTebiT da Tavi Seikavos individualuri Sefasebebisagan.
garda amisa, sasjelis daniSvnisas aucilebelia savaldebulo wesiT gaziarebuli
da naCvenebi iyos is imperatiuli (sasargeblo, Tu sauareso) normebi, romlebic
ukavSirdeba sasjelis daniSvnis wess.

2. zepiri mtkicebulebis gamoyenebis wesi
saqarTvelos sssk-is 47-e muxlis Tanaxmad, sasamarTloSi Cvenebis micemisas
mowmis statusiT sargebloben aseve gamomZiebeli, prokurori, braldebuli,
dazaralebuli, eqsperti da Tarjimani.
Sesabamisad, garda sakuTriv mowmisa, yvela zemoaRniSnuli piris
sasamarTloSi micemuli Cveneba unda Sefasdes zepir mtkicebulebad.

mier

Tu ganaCenSi aqcenti keTdeba, magaliTad, dazaralebulis mier Cvenebis micemis
wesze, sasurvelia mieTiTos, rom igi mowmis saxiTaa dakiTxuli. mag: Secdomaa
_ giorgi giorgaZis dazaralebulis saxiT dakiTxvisas, sworia _ dazaralebul
giorgi giorgaZis dakiTxvisas an dazaralebul giorgi giorgaZis mowmis saxiT
dakiTxvisas.
rogorc wesi, zepiri mtkicebuleba (SemdgomSi _ mowmis Cveneba) yvelaze
gavrcelebuli saxis mtkicebulebaa, aseve masStaburica da mniSvnelovanic.
amitom didi mniSvneloba eniWeba misi Sinaarsisa da am Sinaarsis SefasebisaTvis
mniSvnelobis mqone garemoebebis sworad danaxvasa da mis ganaCenSi asaxvas.
upirvelesad unda aRiniSnos, rom ganaCenis dasabuTebisas mowmis Cvenebidan
mniSvnelovani SeiZleba iyos mxolod misi mcire nawili, romelic ukavSirdeba
uSualod danaSaulebrivi qmedebis (SemdgomSi _ qmedeba) Cadenis garemoebebs
da ara _ yvelaferi, rac mowmem dakiTxvisas ganacxada.
amasTan, ganaCenSi mTliani Cvenebebisa, Tu Tundac am mniSvnelovani garemoebebis
gadmotana pirdapiri wesiT, samotivacio nawilis mxolod erT adgilas ar
unda xdebodes, rac aSkarad miuTiTebs, rom mosamarTlisaTvis dasabuTebis
komponenti meorexarisxovania.
bunebrivia, Tu mowme mxolod erT garemoebasTan mimarTebiT akeTebs gancxadebas,
igi gamoiyeneba samotivacio nawilis mxolod erT komponentSi, xolo Tu Cveneba
exeba qmedebis ramdenime maxasiaTebels, isini unda gadanawildes qmedebis
garemoebebTan Sesabamisobis dacviT. mag.: Tu erTi mowme iZleva informacias
piris mier nivTis dauflebisa da am nivTis Rirebulebis Taobaze, es informacia
unda gadanawildes samotivacio nawilis or komponentSi da cal-calke unda
aisaxos da ara _ erTad.
pirvel rigSi, mosamarTlem unda gaarkvios, Tu ra garemoebebis dadasturebasa
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Tu daudastureblobas apirebs mowmis CvenebiT, moaxdinos danaSaulebrivi
qmedebis garemoebebis zusti identificireba da swored amis Semdeg gadmoitanos
Cvenebis is nawili Sesabamis adgilas, romelic am garemoebas adasturebs an
uaryofs. danaSaulis TiToeuli elementis Sesabamisi mtkicebulebis aRniSvna
gadawyvetilebis dasabuTebis maRal standartze miuTiTebs.
Tu saWiroa Cvenebis ama Tu im nawilTan mimarTebiT garkveuli SeniSvnis gakeTeba
an sxva raimes aRniSvna, romelic pirdapir ar ukavSirdeba faqts, komentari
SeiZleba gakeTdes frCxilebSi.
yuradReba unda mieqces Cvenebis mravalferovnebas erT garemoebaze, anu rodesac
sxvadasxva an erTi da imave mxaris SekiTxvaze pasuxebi sxvadasxvagvaria, am dros
unda moxdes Cvenebis im nawilis gadmotana, romelic Semajamebeli da sabolooa
an damazustebel SekiTxvas mohyva.
Tumca, Tu mowmis Cveneba imdenad Camouyalibebeli da damabnevelia, rom misi
pasuxebi garkveul garemoebebze gaica mxolod mravali kiTxvis dasmis Semdeg,
es SeiZleba gaxdes mowmis Cvenebis gauziareblobis safuZvelic.
unda aRiniSnos, rom Cvenebis gamoyenebisas mosamarTle valdebuli ar aris im
`enaze” gadmoitanos es, rogoriTac mowme saubrobs _ es mxolod gansakuTrebul
SemTxvevaSi, citirebisas SeiZleba. rac Seexeba Sinaarsis gadmotanas (perifrazs)
igi unda ganxorcieldes qarTuli saliteraturo eniT, yovelgvari kuTxuri
specifikuri sityvebisa da gamonaTqvamebis gareSe, Tumca am dros ar unda
moxdes Cvenebis Sinaarsis damaxinjeba an araswori interpretacia.
ar aris sakmarisi mxolod mowmeTa Cvenebebis CamoTvla da Semdeg daskvnis
gakeTeba. es ganaCenis dasabuTebis xarisxs Zalian aqveiTebs. mag.: mowme a-m Tqva;
mowme b-m Tqva, mowme g-m Tqva da amdenad,...
Tu ramdenime zepiri mtkicebuleba adasturebs an uaryofs garkveul faqts,
mosamarTle unda Seecados erTi mtkicebulebidan meoreze gadasasvlelad
gamoiyenos garkveuli xrikebi da miniSnebebi, romlebic am or mtkicebulebas
erTmaneTTan daakavSirebs imgvarad, rom msjelobis STabeWdilebas datovebs
da ubralo CamonaTvals, sias an oqms ar daemsgavseba. mag.: amaves adasturebs;
imaveze miuTiTebs; imave garemoebas adasturebs; garda amisa; xolo rac Seexeba;
ara mxolod es mtkicebuleba, aramed; amaze aseve metyvelebs, (es frazebi
mosamarTlem unda gamoiyenos iseT sityvebTan, romlebic xazs usvams raime
faqts an aqtivobas mag: roli, adgili, mizani, motivi, garegnoba, xma) da a.S.
rac yvelaze mniSvnelovani da gasaTvaliswinebelia, gansakuTrebiT zepir
mtkicebulebebTan mimarTebiT _ ganaCeni ar aris sasamarTlo sxdomis oqmi
da faqtebis asaxvasTan dakavSirebiTac ki ar unda tovebdes sxdomis oqmis
STabeWdilebas, rac Tavis mxriv mosamarTlis funqcias ukana planze swevs da
mis dominantur mdgomareobas Zalze akninebs.
im SemTxvevaSi, Tu saubaria braldebulis Cvenebaze da misi monaTxrobi
absoluturad ar Seesabameba saqmeze dadgenil garemoebebs, misi versiis ganaCenSi
gadatanisas (sxvadasxva adgilas Sesabamisi garemoebebis gaTvaliswinebiT),
rodesac mosamarTle afasebs mis Cvenebas, sasurvelia, ar iqnes gamoyenebuli
sityva _ `TiTqos”.
sasurvelia, Tu mowmis saxelis gamoyenebisas ganaCenSi mieTiTeba misi saxeli da
gvari srulad da ara inicialebiT an SemoklebiT.
usargeblo informacia mowmeTa dakiTxvis oqmidan ganaCenSi ar unda iyos
moyvanili!
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sasurvelia, rom mowmeTa Cvenebebi raime wesiT iyos Tanmimdevruli, kerZod,
informaciulad (Sinaarsobrivad) da droulobis (faqtebis ganviTarebis)
TvalsazrisiT yvelaze axlos mdgomi Cvenebebi erTmaneTis Semdeg unda iyos
moyvanili.
Tu sasamarTlo ganxilvisas daikiTxa mowme, romlis Cvenebasac araviTari kavSiri
ara aqvs momxdar faqtTan, misi saerTod uyuradRebod datoveba arasworia,
radgan amiT SeiZleba Tanasworoba dairRves. SegviZlia am SemTxvevaSi mxolod
zogadi SefasebiT SemovifargloT. mag: mowme a-s Cveneba arc adasturebs da arc
uaryofs im faqtobriv garemoebebs, romelic bralSia mocemuli, an mowme b-s
Cveneba SemxeblobaSi araa mocemul saqmesTan da a.S.
mosamarTle unda moeridos mowmeTa Cvenebebidan im amonaridebis moyvanas,
romelic Seicavs raime danaSaulis wamaxalisebel formulirebebs an filosofiur
Sefasebebs.
mosamarTlem calsaxad unda gamokveTos, Tu ra mxriv miemarTeba ama Tu im
mowmis Cveneba braldebuls an momxdar faqts.
Cveneba, romelsac mosamarTle ar iziarebs, an romelic ar adasturebs piris
mier danaSaulis Cadenas, aseve aucilebelia aisaxos ganaCenSi fragmentulad
da mokled, Tumca ara imgvarad, rom am moqmedebam misi uaryofis motivebis
miTiTeba da axsna saerTod gaaqros.
3. dokumenturi mtkicebulebis gamoyenebis wesi
dokumenti mtkicebulebaa, Tu is Seicavs sisxlis samarTlis saqmis faqtobrivi
da samarTlebrivi garemoebebis dasadgenad saWiro cnobas. dokumentad iTvleba
nebismieri wyaro, romelSic informacia aRbeWdilia sityvier-niSnobrivi formiT
an/da foto-, kino-, video-, bgerisa Tu sxva Canaweris saxiT an sxva teqnikuri
saSualebis gamoyenebiT.
Sesabamisad, dokumenturi mtkicebulebebia: eqspertizis daskvnebi, sagamoZiebo
moqmedebaTa oqmebi, buRaltruli masalebi, cnobebi da a.S.
dokumentur mtkicebulebebSi aRbeWdili informaciis gamoyenebisas aucilebelia
mieTiTos, Tu romel oqmze an Canawerzea saubari. mag.: a-s binis Cxrekis oqmi;
2014 wlis 10 ivlisis SemTxvevis adgilis daTvalierebis oqmi, romliTac moxda
Sps `giorgis” daTvaliereba da a.S., rac am mtkicebulebis mniSvnelobas kidev
ufro gaaZlierebs da saTanadod warmoaCens.
dokumentur mtkicebulebebs, garkveuli saxis danaSaulebze gansakuTrebiT
didi mniSvneloba eniWeba da amitom aucilebelia maTi Sinaarsisa da am Sinaarsis
SefasebisaTvis mniSvnelobis mqone garemoebebis sworad danaxva da misi asaxva
ganaCenSi.
rogorc wesi, dokumenturi mtkicebulebebi didi moculobisaa, Tumca
mniSvnelovani SeiZleba iyos mxolod maTSi asaxuli informaciis mcire nawili,
romelic ukavSirdeba uSualod danaSaulebrivi qmedebis (SemdgomSi _ qmedeba)
Cadenis garemoebebs da ara yvelaferi, rac maTSi detaluradaa axsnili da
aRwerili.
gansakuTrebiT es exeba eqspertizis daskvnas. am ukanasknelTan mimarTebiT
sasurvelia, ganaCenSi aisaxos ara mTlianad daskvna, aramed daskvnis is nawili,
romelic danaSaulis elementebs adasturebs/uaryofs. rig SemTxvevaSi es
SeiZleba iyos zianis an narkotikuli saSualebis odenoba, xolo rig SemTxvevaSi
_ janmrTelobis dazianebis xarisxi. yvela SemTxvevaSi saintereso ar aris
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Wrilobebis, mimarTulebebisa da organoebis CamoTvla, Tumca rig SemTxvevaSi esec
aucilebelia. magaliTad, Tu wardgenili braldeba gansakuTrebul sisastikeze
miuTiTebs. am dros janmrTelobis dazianebis detaluri aRwera pirdapir
SemxeblobaSi iqneba ganxorcielebul qmedebasTan. sxva yvela SemTxvevaSi,
sasurvelia, mosamarTle moeridos eqspertizis daskvnebis daskvniTi nawilebis
kopirebas, rac teqnikur STabeWdilebasa da kopirebis asociacias gamoiwvevs.
bunebrivia, Tu dokumenturi mtkicebuleba mxolod erT garemoebasTan mimarTebiT
atarebs informacias, misi gamoyeneba samotivacio nawilis mxolod erT komponentSi
moTavsdeba, xolo Tu igi exeba qmedebis ramdenime maxasiaTebels, maSin unda
gadanawildes qmedebis garemoebebTan Sesabamisobis dacviT. mag.: Tu eqspertizis
daskvniT dadgenilia dazianebis xarisxi da is sagani, romliTac miyenebulia
dazianeba, amgvari daskvnis erT adgilas koncentrireba sasurveli ar aris.
dokumenturi mtkicebulebis mopovebis xerxsa da sxva maxasiaTeblebze,
sasurvelia, aRniSvna gakeTdes ara uSualod dasabuTebis nawilSi, aramed
frCxilebSi, romelic damatebiT informacias mogvcems am mtkicebulebis
mniSvnelovan aspeqtze. mag: dacvis an braldebis mxare sadavod xdida am
mtkicebulebasTan dakavSirebiT garkveul sakiTxs, am dros mosamarTles SeuZlia
es sakiTxi ganmartos frCxilebSi.
garda amisa, eqspertizis daskvnaSi xSiria samecniero terminologiis gamoyeneba,
rac avtomatur reJimSi ar unda aisaxos ganaCenSi, radgan igi didi albaTobiT
gaugebari darCeba mxareebisa da sxva pirTaTvis. mosamarTle unda Seecados
isini aRweros Cveulebrivi sasaubro eniT. eqspertizis daskvnidan SesaZlebelia
rogorc uSualod daskvniTi nawilis gamoyeneba, aseve mTlianad masSi mocemuli
informaciis gamoyenebac, bunebrivia, Tu es mniSvnelovania faqtis dasadgenad.
rac Seexeba ganaCenSi mtkicebulebebis asaxvis rigiTobas, aRsaniSnavia, rom
dokumenturi mtkicebulebebi ar unda iyos ukana planze gadaweuli, zepiri
mtkicebulebebis Semdeg, vinaidan xSirad swored dokumenturi mtkicebulebebia
ufro Rirebuli. amitom, sasurvelia, rom mtkicebulebebi ar iqnes dajgufebuli
am principiT da ganaCenSi meti Tavisufleba igrZnobodes maTi asaxvis
TvalsazrisiT.
is dokumenturi mtkicebuleba, romelsac Sedegi ar mohyva, sasurvelia, ganaCenSi
ar mieTiTos. magaliTad, Caatares binis Cxreka da iqidan araferi ar amoRebula,
an daaTvalieres SemTxvevis adgili da ver ipoves saqmisaTvis mniSvnelobis
mqone informacia. amgvari dokumenturi mtkicebulebebis asaxva mxolod maSinaa
rekomendebuli, Tu igi sxva mtkicebulebebTan jaWvSi abaTilebs garkveul
faqts an varauds. maqsimum, SesaZlebelia mieTiTos, rom es mtkicebulebebi
ararelevanturia.
mosamarTlem calsaxad unda gamokveTos, Tu ra mxriv miemarTeba esa Tu is
dokumenturi mtkicebuleba braldebuls an momxdar faqts.
rogorc wesi, dokumentur mtkicebulebebTan mimarTebiT xSirad gvxvdeba
daTvalierebis oqmebi da sasurveli iqneba, Tu am or mtkicebulebiT kategorias
(nivTieri da dokumenturi) erTdroulad avsaxavT ganaCenSi.

4. nivTieri mtkicebulebis gamoyenebis wesi
nivTieri mtkicebuleba – sagani, dokumenti, nivTiereba an sxva obieqti, romelic
warmoSobiT, aRmoCenis adgiliTa da droiT, niSan-TvisebebiTa da masze darCenili
kvaliT dakavSirebulia sisxlis samarTlis saqmis faqtobriv garemoebasTan da
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SeiZleba danaSaulis aRmoCenis, damnaSavis dadgenis an braldebis uaryofis Tu
dadasturebis saSualeba iyos.
Sesabamisad, nivTieri mtkicebulebebia: narkotikuli saSualeba, cecxlsasroli
iaraRi, tanisamosi da a.S.
nivTier mtkicebulebebze saubrisas aucilebelia imis aRniSvna, Tu sad, rodis
da ra viTarebaSi iqna isini aRmoCenili an amoRebuli.
nivTieri mtkicebulebebi, rogorc wesi, uSualo kavSirSia danaSaulTan da
amitom didi mniSvneloba eniWeba maTi Tvisebriobis, Sinaarsisa da am Sinaarsis
SefasebisaTvis mniSvnelobis mqone garemoebebis sworad danaxvasa da mis ganaCenSi
asaxvas.
amasTan, Tu nivTieri mtkicebuleba aRar arsebobs materialuri formiT (mag:
eqspertizis Catarebis Semdeg srulad gaixarja an ganadgurda), mainc aucilebelia
ganaCenSi aRniSnuli informaciis dafiqsireba.
rogorc wesi, nivTier mtkicebulebebTan mimarTebiT xSirad gvxvdeba daTvalierebis
oqmebi da sasurveli iqneba, Tu am or mtkicebulebiT kategorias (dokumenturs
da nivTiers) erTdroulad avsaxavT ganaCenSi (SeniSvna: daTvalierebis oqmis
miTiTebisas ixelmZRvaneleT dokumenturi mtkicebulebis gamoyenebis wesiT).
ganaCenSi nivTieri mtkicebuleba unda aisaxos im moculobiT, rac konkretuli
saqmis arsidan gamomdinare aucilebeli da mniSvnelovania.
nivTieri mtkicebulebis mopovebis xerxsa da sxva maxasiaTeblebze, sasurvelia,
aRniSvna gakeTdes ara uSualod dasabuTebis nawilSi, aramed frCxilebSi, romelic
damatebiT informacias miscems mkiTxvels am mtkicebulebis mniSvnelovan
aspeqtze.
Tu nivTieri mtkicebuleba xasiaTdeba specifikuri terminologiiT, sasurvelia,
ar moxdes misi ganaCenSi kopireba da Cveulebrivi sasaubro eniT daiweros.
mosamarTlem calsaxad unda gamokveTos, Tu ra mxriv miemarTeba esa Tu is
nivTieri mtkicebuleba braldebuls an momxdar faqts.

5. aRiareba, rogorc mtkicebuleba da misi gamoyenebis wesi
braldebulis aRiarebiTi Cveneba iseTive saxisaa (mtkicebulebaa), rogorc yvela
sxva danarCeni da misi gamoyeneba yovelgvari uxerxulobisa da zedmeti fiqris
gareSe unda moxdes _ es aucilebelic kia (sxva sakiTxia misi gaziareba), Tumca
arsebobs garkveuli wesebi, romlebic, sasurvelia, mosamarTlem gaiTvaliswinos,
kerZod:
1. upirvelesad, aRiareba “mtkicebulebaTa dedofali” araa da ganaCeni mxolod
masze ver iqneba damyarebuli;
2. Sesabamisad, mxolod
dasadastureblad;

aRiareba

sakmarisi

ar

aris

piris

braleulobis

3. aRiareba maSin CaiTvleba gamoyenebisaTvis vargisad, Tu igi zustad aRwers
bralad wardgenili qmedebis garemoebebs;
4. mosamarTle unda darwmundes, rom aRiareba araa miRebuli raime saxis
zewolis Sedegad da igi nebayoflobiTia;
5. mosamarTle unda darwmundes, rom aRiareba mtkicea da CvenebaSi ar Cans
raime saxis varaudebi an daeWveba;
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6. sasurvelia aRiarebiT CvenebasTan erTad saxeze iyos sxva (minimum erTi)
mtkicebuleba, garda iribi Cvenebisa, romelic, calke aRebuli, adasturebs
piris mier danaSaulis Cadenas, zustad iseve, rogorc es pirs bralad aqvs
wardgenili;
7. es sxva mtkicebuleba SeiZleba momdinareobdes braldebulisgan (mag.
braldebulma miuTiTa, rom danaSaulis Cadenis iaraRi iyo raime teritoriaze),
Tumca araviTar SemTxvevaSi ar unda iyos braldebulis Cvenebis gagrZeleba an
saxesxvaoba, mag.: Cvenebis adgilze Semowmeba da sxv.;
8. rodesac saxezea mxolod erTi sxva mtkicebuleba, romelic TanxvedraSia
da adasturebs braldebulis aRiarebiT Cvenebas, meti damajereblobisaTvis
SeZlebisdagvarad xazi unda gaesvas iseT aspeqtebs, romlebic unikalurad
akavSirebs erTmaneTTan am or mtkicebulebas;
9. sasurvelia, rom mosamarTle ar Semoifarglos braldebulis aRiarebis
iseTi formiT, rodesac es ukanaskneli mxolod gancxadebas akeTebs bralis
aRiarebis Taobaze da ar asaxelebs garemoebebs. aseTi aRiareba yovelTvis
tovebs garkveul eWvebs. amitom aucilebelia, jer erTi, braldebulisagan
Cvnebis miReba da Semdeg _ misi sworad gamoyeneba.

6. nawilobriv aRiareba, rogorc mtkicebuleba
da misi gamoyenebis wesi
braldebulis nawilobriv aRiarebiTi Cveneba, SeiZleba orgvarad iqnes aRqmuli,
kerZod:
1. rodesac igi erT an ramdenime danaSauls aRiarebs, xolo sxvas an danarCenebs
uaryofs da;
2. rodesac igi erTi braldebis (danaSaulis) farglebSi raRac faqtebs
adasturebs, xolo danarCens (ganzraxvas anda motivs (Sefasebas)) uaryofs.
mag.: aRiarebs danis dartymas, Tumca mkvlelobis ganzraxvas ar adasturebs.
anu aRiarebs faqts da ar eTanxmeba kvalifikacias; an aRiarebs Zarcvas,
Tumca pirTa jgufis gareSe; adasturebs faqtobrivi garemoebebis mxolod
nawils, mag.: ki iyo misuli SemTxvevis adgilze, magram mas ar usvria an ar
mouparavs raime nivTi da a.S.
pirveli SemTxveva martivia da am dros mosamarTle unda Semoifarglos mxolod
im braldebiT, romelsac igi srulad aRiarebs da gamoiyenos Sesabamisi (ix.
aRiarebis paragrafi) wesebi, xolo sxva braldebaze aRiarebiT Cvenebas ver
gaavrcelebs;
rac Seexeba meore SemTxvevas, rodesac saubaria erTi braldebis (danaSaulis)
farglebSi nawilobriv aRiarebaze _ dasabuTebac ormxrivi iqneba.
imas, rasac mosamarTle iziarebs, aucilebelia aRiniSnos, rom es faqtebi
aseve dasturdeba sxva mtkicebulebebiT, an piriqiT _ am mtkicebulebebiT
dadgenili faqtebi daadastura braldebulmac. raime problemas ar warmoadgens,
rom mosamarTle ase moiqces, radgan is garemoeba, rom braldebulis Cvenebis
raRac nawili adasturebs garkveul faqtebs esec daskvnis sarwmunoobasa da
met simyareze metyvelebs. amitom amis ugulebelyofa dauSvebelia. mosamarTle
yvelanairad unda Seecados es garemoebebi dasabuTebisas wina planze wamoswios.
rodesac braldebuli axdens faqtebis interpretacias,
gamoaSkaraveba da obieqturi kuTxiT warmoCena.

aucilebelia

misi
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Cvenebis is nawili, romelic dadgenili garemoebebisagan gansxvavdeba,
aucilebelia, reagirebis gareSe ar darCes da mas daupirispirdes utyuarobis
maRali standarti, romelsac amyarebs sxva obieqturi mtkicebulebebiT
dadasturebuli faqtebi.

7. dumilis ufleba
dumilis ufleba _ esaa braldebulisaTvis kanoniT miniWebuli gansakuTrebiT
mniSvnelovani pozicia, romelic araviTar SemTxvevaSi ar SeiZleba mis winaaRmdeg
raime formiT iqnes gamoyenebuli. mag.: ar SeiZleba mosamarTlem ganaCenis
dasabuTebiT nawilSi raime daskvnis gakeTebisas axsenos, rom braldebuls Cveneba
ar miucia am sakiTxze, rasac SesaZloa orazrovani gageba mohyves da a.S.
is faqti, rom braldebulma dumilis ufleba gamoiyena, aucileblad unda
mieTiTos, raTa gaurkveveli ar darCes, Tu ratom ar aisaxa braldebulis
damokidebuleba wardgenil braldebasTan mimarTebiT ama Tu im faqtis an
garemoebis dasabuTebisas.

8. pirdapiri mtkicebulebis gamoyenebis wesi
pirdapiri mtkicebulebebia: mkvlelobis Semswre mowme, amoRebis oqmi da sxv.
pirdapiri mtkicebuleba unda gaxdes mosamarTlis dasabuTebis ZiriTadi
dasayrdeni da fokusireba swored aseT mtkicebulebebze unda gakeTdes.
TavisTavad is mocemuloba, rom raime mtkicebuleba SeiZleba pirdapir kavSirSi
iyos momxdar faqtTan, ar SeiZleba gaxdes am mtkicebulebis utyuarobis
safuZveli. faqtebi SeiZleba sxvadasxvagvarad iyos aRqmuli an aRbeWdili
mtkicebulebebSi. amitom pirdapiri mtkicebulebis kargad warmoCenasTan erTad
raime faqtis dasadastureblad an uarsayofad unda dasabuTdes misi siswore
da mizanSewoniloba.
pirdapiri mtkicebuleba yvela SemTxvevaSi unda gamoiyenebodes dasabuTebis
procesSi, sxva sakiTxia misi gaziareba. is faqti, rom mtkicebuleba pirdapiria,
ar niSnavs, rom igi utyuaria!
pirdapiri mtkicebulebaa is mtkicebulebac, romelic, Tumca sxva mtkicebulebas
ukavSirdeba, magram danaSaulTan mimarTebiT raime garemoebis pirveladi
damdgenia, mag. eqspertizis daskvna narkotikis arsebobaze da sxv. amdenad,
es ukanasknelic iseTsave mniSvnelobas iZens, rogorc, magaliTad, amoRebuli
nivTiereba an iaraRi. gaziarebis sakiTxi sxvagan iqneba ganxiluli.
Sesabamisad, pirdapiria aseve is mtkicebulebebic, romlebic ki ar imeorebs,
aramed aRwers sxva mtkicebulebebs.
9. erTnairi an sxvadasxva saxis ori an meti msgavsi informaciis
Semcveli mtkicebulebis gamoyenebis wesi
arsebobs saqmeebi, sadac mtkicebulebebi xSirad erTsa da imave informacias
Seicavs, miuxedavad imisa, rom SesaZlebelia saxiT gansxvavdebodnen
erTmaneTisagan.
mag.: ori policielis Cveneba, xulignobis Semswre ori oficiantis Cveneba, aseve
garkveuli oficialuri dokumenti da misi Semdgeneli piris Cveneba da a.S.
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rodesac saxezea amgvari mtkicebulebebi, isini ganaCenSi gansxvavebuli wesiT
unda aisaxos, kerZod, sasurvelia, rom am SemTxvevaSi TiToeuli mowmis Cveneba
cal-calke ki ar avsaxoT ganaCenSi, aramed raime krebiT saxelSi gaerTiandes da
am e.w. `saTauris” qveS iqnes moyvanili es informacia.
mag: mowmeebma a-m da b-m, romlebic sapatrulo policiis TanamSromlebi arian
... da sxv.
Tu ori an meti mowmis Cveneba ZiriTadad erTmaneTs emTxveva, magram erT-erTma
maTganma damatebiT raime mniSvnelovan garemoebaze miuTiTa, aseT SemTxvevaSi
Cvenebebi mainc unda gaerTiandes da damatebiT aRiniSnos es garemoeba.
mag: mowmeebma a-m, b-m da g-m, romlebic restoran `giorgis” TanamSromlebi
arian, aRniSnes ...., amasTan mowme _ g-m damatebiT aRniSna, rom ... da sxv.
imave wesiT unda vimoqmedoT, rodesac ori erTmaneTTan mWidro kavSirSi
myofi sxvadasxva saxis mtkicebulebazea saubari, kerZod, amoRebis oqmsa da
policielis Cvenebaze, romelmac amoReba Caatara. aseT SemTxvevaSi, sasurvelia,
jer `ZiriTadi” mtkicebulebis, xolo Semdeg _ fakultatiuris, damazustebeli
mtkicebulebis Sinaarsis gadmocema.
mag: 2014 wlis 5 ianvris amoRebis oqmiT dadgenilia, rom braldebul a-s piradi
Cxrekisas misi Sarvlis jibidan amoRebul iqna cecxlsasroli iaraRi, moyavisfro
tariT, warweriT „CZ“, rac daadastura mowme b-m, romelmac uSualod Caatara
aRniSnuli sagamoZiebo moqmedeba; mowme g-m, romelic SemTxvevis dros seirnobda
ZaRlTan erTad, dainaxa, Tu rogor Caartya ..., rac aseve dasturdeba gare
saTvalTvalo kameris CanawerebiT da a.S.
erTnairi an sxvadasxva saxis, msgavsi informaciis Semcveli ori an meti
mtkicebulebis gamoyenebis zemoaRniSnuli wesi ufro lakoniurs da martivad
aRsaqmels gaxdis ganaCenis dasabuTebiT nawils, iseve rogorc konsolidirebulad
warmoadgens maT.
bunebrivia, Tu ori an meti raime niSniT gaerTianebuli mowmeebi (mag. restornis
TanamSromlebi) sxvadasxva faqts adastureben, es wesi ar gamoiyeneba.
10. dauSvebeli mtkicebuleba (zogierTi sakiTxi)
mtkicebulebis dasaSvebobis sakiTxi SesaZlebelia gadawydes arsebiTad axali
garemoebis gaTvaliswinebiT arsebiTi ganxilvisas wardgenil mtkicebulebasTan
mimarTebiT, winasasamarTlo sxdomis Semdeg.
orive SemTxvevaSi mtkicebulebaTa dasaSvebobis etapi gavlilia saTaTbiro
oTaxSi gasvlisas da mosamarTlem zustad icis, romeli mtkicebulebebia
dauSvebeli da romeli _ dasaSvebi da saerTo jamSi, ras unda daayrdnos man
Tavisi gadawyvetileba.
gadawyvetileba ki yvela SemTxvevaSi mosamarTlem unda daayrdnos mxolod da
mxolod dasaSvebad cnobil mtkicebulebebs. sawinaaRmdego moqmedeba kanonis
uxeSi darRvevaa.
ganaCenis dasabuTebisas dauSvebeli mtkicebulebebi ar unda iqnes naxsenebi!
SesaZlebelia zemoaRniSnuli ori etapi ise gadalaxos romelime mtkicebulebam,
rom dauSveblad ar iqnes cnobili, miuxedavad imisa, rom yvela niSani iyos
gamoxatuli misi dauSveblad cnobisaTvis. rogor unda imoqmedos saqmis
arsebiTad ganmxilvelma mosamarTlem ganaCenis gamotanisas, romelic aRmoaCens,
rom mtkicebuleba kanonis Sesabamisad dauSveblad unda yofiliyo cnobili da
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is formalurad aris kidevac dauSvebeli.
pirvel rigSi, unda aRiniSnos, rom ganaCenSi mosamarTlem am mtkicebulebaze
yuradReba unda gaamaxvilos, aRniSnos, rom arsebobs aseTic, anu ar unda
moaxdinos misi sruli ugulebelyofa.
Tumca meore sakiTxia misi gaziareba.
dauSvebelia, rom mosamarTlem es mtkicebuleba ganaCeniT gamoacxados
dauSveblad da ar gaiTvaliswinos, Tumca SesaZlebelia, rom man swored am
motiviT ar gaiziaros es mtkicebuleba da aRniSnos, rom am mtkicebulebis
mopovebisas iseTi xarisxiT dairRva kanoni, rom misi meSveobiT raime faqtis
dadastureba an uaryofa aragonivruli da mizanSeuwonelia.
11. mtkicebulebis `kategoriuloba”
mtkicebulebis `kategoriuloba” erT-erTi is sakiTxia, romelic gadamwyvetia
misi mniSvnelobis Sesafaseblad.
mtkicebulebis `kategoriuloba” gamoixateba imaSi, Tu ra sizustiT SeuZlia mas
daadasturos/uaryos esa Tu is faqti an garemoeba.
rac ufro maRalia mtkicebulebis `kategoriuloba”, miT ufro mniSvnelovania
aseTi mtkicebulebis wina planze wamoweva da masze yuradRebis gamaxvileba.
arsebobs mtkicebulebebi, romlebic saqmisaTvis mniSvnelovan garemoebebze
TavianTi statusiT `specialur” mtkicebulebebs warmoadgens da isini,
magaliTad, mecnieruli TvalsazrisiT ikvleven ama Tu im garemoebas, romelic
scildeba mosamarTlisa da mxareTa kompetencias. mag.: janmrTelobis dazianebis
gansazRvra, narkotikuli nivTierebis saxis dadgena da a.S.
aseT
dros
SeiZleba
gadamwyveti
aRmoCndes
aseTi
mtkicebulebebis
`kategoriulobis” xarisxi. ZiriTadad aseT mtkicebulebas warmoadgens
eqspertizis daskvna.
eqspertizis daskvna, romelic yovelgvari eWvis gareSe adgens raime garemoebas,
absoluturad kategoriulia da mas Seucvlelobis Tviseba axasiaTebs, anu masSi
eWvis Setanis safuZveli faqtobrivad ar arsebobs, Tu problema ar warmoiqmna
Tavad im mtkicebulebaSi, saganSi an sxv., romelic eqspertizis Catarebis obieqts
warmoadgens an eqspertizis Catarebis kanonierebasa da, Sesabamisad, daskvnis
kanonierebaSi arsebobs eWvebi.
`kategoriuli” mtkicebulebebi mosamarTlisaTvis ZiriTadi dasayrdeni unda
gaxdes ama Tu im faqtis an garemoebis dasadastureblad/uarsayofad.
dasabuTebisas naTlad unda aisaxos, rom es mtkicebuleba eWvgareSe, utyuarobis
umaRlesi xarisxiT adasturebs Sesabamis faqts an garemoebas.
rac Seexeba mowmeTa Cvenebebis kategoriulobas, isini ufro metad safrTxiloa.
SesaZlebelia mowme garkveul faqtze kategoriulad apelirebdes, Tumca mainc
scdebodes. vinaidan faqtebis aRqma da mexsierebaSi aRbeWdva damokidebulia
adamianis gonebriv SesaZleblobebze, mowmeTa Cvenebebis kategoriulad Sefaseba
unda moxdes mxolod im SemTxvevaSi, Tu isini detaluri sizustiT aRweren
movlenebs, Seesabamebian sxva mtkicebulebiT dadgenil garemoebebs da iseT
specifikur detalebze amaxvileben yuradRebas, romlebic mxolod am saqmisTvisaa
damaxasiaTebeli, individualuria da mxolod realur mowmes SeiZleba scodnoda,
mis CvenebebSi ar SeiniSneba yoymani, meryeoba da varaudebi.
savaraudoa eqspertizis daskvna, romelic absoluturi sizustiT ar adgens
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raime garemoebas. mag: masSi aris aseTi frazebi: SeiZleba es iyos; SeiZleba
gamowveuli iyos da a.S.
eqspertizis daskvna SeiZleba savaraudo iyos rogorc saqmisaTvis gadamwyvet,
ise meorexarisxovan sakiTxebze.
dasabuTebisas unda gamoikveTos, rom, marTalia, eqspertizis daskvna sruli
sizustiT ar adgens raime faqts, magram sxva mtkicebulebebTan erTad sakmarisia...
(am SemTxvevaSi es savaraudo mtkicebuleba ar unda gaxdes mosamarTlis ZiriTadi
daskvnis dasayrdeni).
mosamarTlem Tvali ar unda daxuWos imaze, rom esa Tu is mtkicebuleba ar aris
zusti da kategoriuli, piriqiT, amis warmouCenlobiT ufro meti Sesadavebeli
eqneba mxares. amitom, rac ar unda mwvave iyos problema, mtkicebulebasTan
mimarTebiT misi axsna aucilebelia. swored maSin igrZnoba dasabuTebis done,
rodesac mosamarTle Tavisufalia amgvari mtkicebulebebis Sefasebisas da Tavs
ar aridebs maT, miT umetes, rodesac mxare swored am garemoebebze apelirebs.
Tu mowmis Cveneba faqtebTan mimarTebiT savaraudoa, aseTi Cvenebis raimes
dasadastureblad gamoyeneba Zalian safrTxilo da delikaturi sakiTxia.
savaraudo mtkicebulebebi, calke aRebuli, ver qmnis damajereblobis maRal
xarisxs, ris gamoc xSirad aseTi mtkicebulebebi gamosayeneblad uvargisi xdeba,
Tumca es ise ar unda iqnes aRqmuli, rom maTze ganaCenSi saerTod ar iyos
msjeloba.
SesaZlebelia mtkicebuleba raime faqts kategoriulad adasturebdes, xolo sxvas
_ ara. am SemTxvevaSic safrTxiloa aseTi mtkicebulebis gaziareba da igi sxva
mtkicebulebebTan jaWvSi unda iqnes axsnili da gaziarebuli. Tumca calsaxad
imis Tqma, rom Tu mtkicebuleba yvela faqtTan mimarTebiT kategoriuli ar aris
da es SeiZleba gaxdes misi mTlianobaSi gauziareblobis safuZveli, arasworia.

12. mtkicebulebis `wona”/mniSvneloba
mtkicebulebis `wonis” sworad gaazreba da Sefaseba Zalian mniSvnelovania.
mtkicebulebis `wona” imis mixedviT matulobs, Tu braldebis dasadastureblad
an uarsayofad ramdenad mniSvnelovan sakiTxs exeba da ra sizustiT da
damajereblobiT amtkicebs an uaryofs mas.
rac ufro metia mtkicebulebis `wona”, miT ufro metadaa saWiro masze aqcentis
gakeTeba.
mosamarTlem dasabuTebisas unda axsnas, rom ama Tu im braldebis dasadasturebad
raime mtkicebuleba Zalze mniSvnelovania da igi am saqmeze arsebobs.
`pirvelxarisxovani” mtkicebuleba SesaZlebelia iyos mag: eqspertizis daskvna,
romelmac unda daadginos, amoRebuli nivTiereba Seicavs Tu ara narkotikul
saSualebas; aseve, romelic adgens, vargisia Tu ara cecxlsasroli iaraRi
an sxva sabrZolo masala gamosayeneblad; dokumenti, romelic gayalbebulia;
angariSfaqtura, romliTac dasturdeba e.w. `usaqonlo operacia” da a.S.
dasabuTebisas mtkicebulebaTa gamoyenebis Tanmimdevroba unda efuZnebodes
mtkicebulebis `wonis”/mniSvnelobis princips. anu `mZimewoniani” mtkicebulebebi
unda aRiniSnos Tavidan, xolo bolos is (isini), romlebic yvelaze naklebad
exeba Sesabamis sakiTxs, faqts, varauds an garemoebas.
mtkicebulebis

amgvari

principiT

dalageba

mkiTxvels

pirvel

rigSi

am

104
mtkicebulebebze amaxvilebinebs yuradRebas da, Sesabamisad,
gadawyvetilebis mizanSewonilobis pirveli efeqti ufro didia.

mosamarTlis

amitom ZiriTadi koncentrireba dasabuTebisas swored `mZimewonian” _ `oqros
mtkicebulebebze” unda gakeTdes.

13. mtkicebulebebis dapirispireba
erT-erTi yvelaze mniSnelovani sakiTxia mtkicebulebebis urTierTmimarTeba,
dapirispireba.
es sakiTxi ZiriTadad maSinaa aqtualuri, rodesac orive mxares warmodgenili
aqvs mtkicebulebebi da erTni adastureben, xolo meoreni uaryofen garkveul
faqtebsa da garemoebebs.
swored am dros upirispirdebian mtkicebulebebi erTmaneTs da maT Soris
garkveuli `brZola” imarTeba. Tu romeli mtkicebuleba iqneba gamarjvebuli
(ar aqvs mniSvneloba, romeli mxaris mtkicebulebebia isini), pirvel rigSi,
damokidebulia mtkicebulebis `wonasa” da sxva iseT sakiTxebze, romlebic
sxva paragrafebSia ganxiluli. am SemTxvevaSi ki mniSvnelovania, sworad iqnes
warmoCenili da gamoyenebuli mtkicebulebebis dapirispirebis sakiTxi.
prioritetis gansazRvraSi _ jer romeli mtkicebulebiT daiwyos msjeloba
_ `mZleveliT” Tu `daZleuliT”, rTulia kategoriulad raimes Tqma da es
mosamarTlis gadasawyvetia, isev da isev saqmis garemoebebidan gamomdinare.
meti damajereblobisaTvis, sasurvelia, rom erT mtkicebulebas ZiriTad
SemTxvevaSi daupirispirdes ramdenime (mtkicebulebaTa erToblioba) da
es ukanaskneli SemTxveva yvelaze metad sasargeblo da adekvaturi iqneba
rogorc dasabuTebuli daskvnis, aseve am dasknisadmi ndobis Camoyalibebis
TvalsazrisiT. bunebrivia, rodesac erT, miT umetes, ramdenime mtkicebulebas
ganaCenSi upirispirdeba sxva mtkicebuleba/mtkicebulebaTa erToblioba, am
ukanasknelTagan iseTi pasaJebi unda moZebnos mosamarTlem, romlebic yvelaze
kritikulad asaxavs maT mcdarobas, naTlad aCvenos, rom aseT faqts an
garemoebas adgili ver eqneboda, da es mxolod saqmis sxva kalapotSi gadayvanis
mcdelobaa.
damZlevi mtkicebulebiT dapirispirebisas, garda imisa, rom unda aRiniSnos Tu ra
sawinaaRmdego faqts an garemoebas adgens igi, gansakuTrebuli Zalisxmeva unda
gamoiCinos mosamarTlem, raTa naTlad gamokveTos erTi mtkicebulebis wamyvani
funqcia aRniSnuli faqtis dadgenisaTvis, misi utyuaroba da ufro maRali
xarisxiT damajerebloba, vidre amas daZleuli mtkicebuleba an mtkicebulebebi
qmnis.
damZlev mtkicebulebaTa erTobliobiT dapirispirebisas SesaZlebelia arCeul
iqnes ori gza: 1. cal-calke ganixilos isini da bolos Camoayalibos daskvna an
me-2. _ isini erTad ganixilos.
romeli gza gamoiyenos _ pirveli Tu meore, mTlianad damokidebulia
mosamarTlisaTvis dasabuTebis komfortulobisa da TviTon mtkicebulebaTa
Sinaarsobrivi da saxeobrivi msgavsebis gaTvaliswinebiT.
Tu orive mxare erTi da imave mtkicebulebiT apelirebs ama Tu im faqtis
dasadastureblad an uarsayofad, aq mosamarTles SeuZlia CarTos rogorc
samarTlebrivi regulaciebi da am gziT daadasturos an uaryos romelime mxaris
argumenti, aseve moiSvelios sxva mtkicebulebebi, romlebic safuZvlianad
amyarebs romelime maTganis pozicias. am SemTxvevaSi aucilebelia, Tavad sadavo
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mtkicebulebis Sesaxeb iTqvas da aixsnas is motivebi, romelsac mosamarTle
masze dayrdnobiT miiCnevs. bunebrivia, am msjelobisas diskusiis ZiriTadi
sagani swored es mtkicebuleba unda iyos.
sasurveli ar aris, rom mtkicebulebaTa dapirispireba gadaizardos iseTi
argumentebis moyvanaSi, romlebsac arafris an TiTqmis arafris momcemi
mniSvneloba aqvT am sakiTxis gadawyvetisaTvis. es gza yovelTvis gazrdis
dasabuTebis am konteqstis moculobas, rac, rogorc araerTgzis aRiniSna,
auferulebs mTavar saTqmelsa da aqveiTebs dasabuTebis xarisxs.
SejibrebiTi marTlmsajulebis pirobebSi gansakuTrebiT mravlad iqneba iseTi
saqmeebi, romelTa ganxilvisas mosamarTles mouwevs braldebisa da dacvis
mxareTa mtkicebulebebisa da argumentebis WidilSi sakuTari gadawyvetilebis
miReba da, bunebrivia, am procesSi kargad Camoyalibebuli, naTeli da gasagebi
Sefasebebisa da daskvnebis gamoxatva mniSvnelovanwilad aamaRlebs ganaCenis
dasabuTebis xarisxs.
14. mtkicebulebaTa erToblioba
saboloo jamSi, mtkicebulebaTa erToblioba is sakiTxia, romelic miRebuli
gadawyvetilebis daskvniTi safexuria dasabuTebis TvalsazrisiT, anu rodesac mtkicebulebebi Sefasdeba yvela zemoaRniSnuli principis Sesabamisad da
am dros mosamarTles unda darCes mtkicebulebaTa is erToblioba, romelic
utyuaria da sakmarisia gamamtyunebeli ganaCenis gamosatanad.
kanonis kategoriuli moTxovnaa, rom gamamtyunebeli ganaCeni unda efuZnebodes
mxolod erTmaneTTan SeTanxmebul, aSkara da damajerebel mtkicebulebaTa erTobliobas, romelic gonivrul eWvs miRma adasturebs piris braleulobas.
formaluri gagebiT, mtkicebulebaTa erToblioba aris ori an meti mtkicebuleba, agreTve, Tu saxezea braldebulis aRiarebiTi Cveneba da masTan erTad,
rogorc minimum, arsebobs kidev erTi sxva mtkicebuleba.
_ araformaluri gagebiT, mtkicebulebaTa erToblioba erTmaneTTan unda iyos
SeTanxmebuli _ anu mtkicebulebebs Soris unda arsebobdes Sinaarsobrivi
kavSiri, isini unda iyos urTierTTavsebadi, rac imas niSnavs, rom erTsa
da imave garemoebebze unda uTiTebdnen, erTsa da imave faqtebs unda adasturebdnen da ara piriqiT _ gamoricxavdenen;
_ mtkicebulebaTa erToblioba unda iyos aSkara _ anu erTmaneTTan SeTanxmebuli mtkicebulebebi aSkarad unda adasturebdnen raime faqts an garemoebas
da maTSi eWvis Setanis safuZveli ar unda arsebobdes. mtkicebulebaTa erToblioba pirdapir da calsaxad unda adgendes Sesabamis faqtebs da piris
braleulobas, swored am piris mier qmedebis Cadenas, motivs, mizans, ganzraxvas da a.S da eWvis gaCenis safuZveli ar unda aWarbebdes dasaSveb _
gonivrulobis zRvars;
_ mtkicebulebaTa erToblioba unda iyos damajerebeli _ anu erTmaneTTan
SeTanxmebuli, aSkara da utyuari mtkicebulebebi unda iyos damajerebeli
obieqturi, neitraluri, gonivrulad moazrovne pirisaTvis, raTa igi darwmundes swored am piris mier danaSaulis CadenaSi. damajereblobis xarisxi
imdenad maRali unda iyos, rom raime eWvs an varauds ar iwvevdes braldebulis mimarT. mtkicebulebaTa erToblioba, romelic adgens da adasturebs
garkveul faqtebsa da garemoebebs, ar unda badebdes iseT kiTxvebs, romlebic danaSaulis Cadenis arsebiT garemoebebs eWvqveS daayenebs da gonivrul
kiTxvebs gaaCens am poziciis sawinaaRmdegod.
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mniSvnelovani sakiTxia is, Tu mkicebulebaTa erTobliobaSi ra formis mtkicebulebebi moiazreba: mxolod pirdapiri, mxolod arapirdapiri Tu orive
maTgani.
rogorc wesi, dasabuTebis maRali standarti minimum ori pirdapiri mtkicebulebis arsebobas gulisxmobs.
aRsaniSnavia isic, rom mtkicebulebaTa erToblioba unda arsebobdes danaSaulis Semadgenlobis yvela niSanze cal-calke da ara _ zogadad danaSaulis
Cadenis Sesaxeb.
bunebrivia, arc isaa gamoricxuli, rom mtkicebulebaTa erToblioba Sedgebodes mxolod erTi, faqtis uSualo Semswre piris mtkicebulebisa da aseve
sxva iseTi mtkicebulebebisagan, romlebic adasturebs danaSaulis Cadenas. mag.:
yaCaRobisas mxolod dazaralebulis Cveneba da braldebulis amocnobaa, xolo
damnaSave sxvas aravis daunaxavs, Tumca sxva mtkicebulebebi metyvelebs, rom
yaCaRobaa Cdenili. Tumca, am mocemulobaSic Zalian safrTxiloa aseT mtkicebulebebze gamamtyunebeli ganaCenis gamotana. yvela SemTxvevaSi mtkicebulebebi
yvela saqmeSi individualurad unda Sefasdes, maTi damajereblobis, utyuarobis, `kategoriulobisa” da mniSvnelobis gaTvaliswinebiT. amasTan, kategoriulad imis gamoricxva, rom aq standarti ar aris daculi, ar SeiZleba, miT
umetes, rom evropuli konvencia da sasamarTlo praqtika dasaSvebad miiCnevs
erT mtkicebulebaze dayrdnobiT ganaCenis gamotanas.
bunebrivia, qarTuli kanonmdebloba ufro maRal standarts _ erTobliobas
moiTxovs, Tumca aseT sagamonakliso, gansakuTrebul SemTxvevebSi, rodesac sxva
mtkicebulebis obieqturad mopoveba gonivrul zRvars Sordeba, uSualo mtkicebuleba SesaZlebelia mxolod erTi iyos. xolo es erTi mtkicebuleba imdenad maRali standartiT unda Sefasdes damajereblobis, sandoobis, utyuarobis,
sxva mtkicebulebebTan Tavsebadobis, qmedebis ganxorcielebisas ganviTarebuli
movlenebisa da detalebis srulyofili CamoyalibebiTa da axsniT, aRweriT, danaSaulis aSkara kvaliT da sxva msgavsi kriteriumebiT, rom Seiqmnas gonivrul
eWvs miRma standarti da gamoiricxos yovelgvari subieqturi damokidebuleba
an sxva mikerZoeba braldebulis mimarT.

15. wardgenili braldebis farglebi
wardgenili braldebis farglebis sakiTxi pirdapir ukavSirdeba SejibrebiTobis
principis kidev erTi formiT realizacias sisxlis samarTlis procesSi. amitom
am sakiTxis swori Sefaseba mniSvnelovania.
braldebis farglebi moicavs rogorc kvlifikacias, aseve faqtebs, romlebic
asaxulia bralis Sesaxeb dadgenilebaSi. anu im faqtebsa da garemoebebs, romlebic
braldebis mxaris SefasebiT warmoadgens konkretul danaSauls.
dauSvebelia imaze mZime kvalifikaciiT piris msjavrdeba, vidre mas bralad
hqonda wardgenili, Tundac aSkara iyos misi Cadena. magaliTad, pirma Caidina
yaCaRoba, Tumca bralad waredgina Zarcva. mosamarTle pirs ver cnobs damnaSaved
yaCaRobaSi. amasTan, sasurvelia, mosamarTle SeZlebisdagvarad moeridos imis
aRniSvnas, rom braldebulma Caidina yaCaRoba, Tumca iseTi STabeWdilebac ar
unda darCes, rom igi ver erkveva kvalifikaciaSi da Tu es saWiroa, unda iTqvas,
rom, marTalia, braldebulis qmedebis nawilSi saxezea yaCaRobis Semadgenlobis
niSnebi, magram vinaidan mas bralad ar aqvs wardgenili ssk-is 179-e muxliT
gaTvaliswinebuli danaSauli, sasamarTlo ver gascdeba braldebis farglebs.
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mosamarTle im SemTxvevaSi gascdeba braldebis farglebs, Tu Secvlis bralis
formas _ gadava gaufrTxilebelidan ganzrax danaSaulze. gamonaklisis daSveba
am SemTxvevaSic SesaZlebelia, Tumca gansakuTrebuli yuradRebaa saWiro, raTa
ar gauaresdes piris mdgomareoba (ix. gadakvalificirebis paragrafi).
am sakiTxis ganxilvisas mniSvnelovania kidev ramdenime mimarTuleba, kerZod:
1. rodesac bralis dadgenilebaSi gamorCenilia raime epizodi da araa aRwerili
misi garemoebebi, Tumca muxlobrivad an dispoziciurad mocemulia igi,
dauSvebelia aseT SemTxvevaSi gamamtyunebeli ganaCenis gamotana, miuxedavad
imisa, rom arsebobs mtkicebulebaTa erToblioba;
2. rodesac braldebis dadgenilebaSi asaxuli faqtobrivi garemoebebi ar
warmoadgens danaSauls, xolo am faqtTan dakavSirebuli sxva garemoebebi,
romlebsac braldebis mxare ar edaveba pirs, SesaZloa Seicavdes danaSaulis
niSnebs. am SemTxvevaSic mosamarTle ver gascdeba braldebis arss da
ver gamokveTavs imaze met faqtobriv garemoebebs, vidre es braldebis
dadgenilebaSia mocemuli. am SemTxvevaSi dauSvebelia pirdapiri miTiTeba,
rom is ki araa am piris qmedebaSi danaSauli, rac braldebis dadgenilebaSia
asaxuli, aramed qmedebis sxva nawili warmoadgens danaSauls, romelsac
braldebis mxare am konkretuli braldebis saqmeSi danaSaulad ar miiCnevs.
miuxedavad zemoaRniSnulisa, dasabuTebisas SesaZlebelia gakvriT, iribad
iTqvas, rom sasamarTlo ver afasebs braldebulis qmedebas mis mier am procesSi
ganxorcielebul sxva qmedebebTan. mag.: satendero komisiis Tavmjdomarem
sxva wevrebTan erTad tenderSi gamarjvebuli gamoavlina kanondarRveviT,
romlis safuZvelzec Semdeg daido xelSekruleba da moxda Sesyiduli nivTis
miReba-Cabareba, romlis drosac kanoni ar darRveula, xolo braldebis
mxare satendero komisiis Tavmjdomares edaveba ara tenderis CatarebaSi
gamovlenil darRvevebs, aramed nivTis mxolod Cabarebis mizanSewonilobas.
wardgenili braldebisagan gadaxvevisas, rodesac gadakvalificireba xdeba
Semsubuqebisaken, mniSvnelovania, rom piris mdgomareoba ar gauaresdes da
braldebulis qmedebam imaze meti Sinaarsi ar SeiZinos, vidres es braldebis
mxarem braldebis Sesaxeb dadgenilebaSi Camoayaliba.

16. faqtebis dadgenis wesi
marTalia, faqtebis dadgenis nawili ganaCenis dasabuTebiTi, msjelobiTi
nawilisgan gamijnulia, magram ara imdenad, rom mas Tavisi gansakuTrebuli
funqcia dasabuTebasTan mimarTebiT saerTod SevuwyvitoT.
dadgenili faqtebi swored is mocemulobaa, romlis dasadgenadac arsebobs
dasabuTebis _ samotivacio nawili.
amitom Zalian mniSvnelovania, rom dadgenili faqtebis nawilSi aRvweroT is
faqtebi, romlebsac miemarTeba dasabuTebisas miRweuli daskvnebi.
is faqtebi da garemoebebi, romlebic dadgenilia dasabuTebis komponentSi,
srulad unda aisaxos dadgenil faqtebSi.
sasurvelia, rom mosamarTlis mier dadgenili faqtebi Tavisi formiT metismeti
sizustiT ar Seesabamebodes braldebis dadgenilebaSi aRwerils, garda
gamonaklisi SemTxvevebisa, Tu danaSaulis fabula metad teqnikur da martiv
xasiaTs atarebs da raime masStaburobiT ar xasiaTdeba.
rodesac ar dasturdeba is faqtebi, romlebic asaxulia braldebis dadgenilebaSi,
`dadgenil faqtebSi” mosamarTlem unda aRweros is garemoebebi, romlebic man
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miiCnia dadgenilad da romlebic gansxvavdeba braldebis mxaris poziciisagan,
Tumca ganaCenis es nawili konstataciis xasiaTs atarebs da masSi ar unda Candes
paeqrobis an SekamaTebis raime niSani. igi ar unda daiweros iseTi eniT, romelic
negatiur konteqstSi aRwers movlenebs, mag: braldebuls ar Caudenia, bralis
dadgenilebaSi asaxuli raime faqti ar dasturdeba da a.S., Tumca, rasakvirvelia,
Tu braldebuli ar yofila im adgilas, rasac braldebis mxare edaveba da verc
is dgindeba, Tu sad iyo, magram dadasturebulia, rom iq namdvilad ar yofila,
mosamarTlem unda daweros, rom igi iq ar yofila.
sasurvelia, Tu faqtebis dadgenisas mosamarTle maqsimalurad moerideba raime
qmedebisaTvis samarTlebrivi terminis darqmevas, radgan es samotivacio nawilSi
unda ganxorcieldes. mag: iqurda, iyaCaRa da a.S.
17. gadakvalificireba
gadakvalificirebis sakiTxs Zalian didi mniSvneloba eniWeba, erTi mxriv,
imitom, rom pirs imaze met danaSaulSi ar daedos msjavri, rac mas ar Caudenia
da, meore mxriv, saerTod ar gamoiricxos piris braleuloba danaSaulSi.
aris SemTxvevebi, rodesac mosamarTle srulad ar aris darwmunebuli an ganicdis
uxerxulobas wardgenil braldebasa da dadgenil faqtobriv garemoebebs Soris
TavsebadobasTan dakavSirebiT, Tu ramdenad Seesabameba dadgenili faqtobrivi
garemoebebi im kvalifikacias, romelic gaTvaliswinebulia saqarTvelos sisxlis
samarTlis kodeqsiT ama Tu im danaSaulisaTvis.
aRniSnuli problemis dasaZlevad unda mivmarToT gadakvalificirebas, rac
Cixuri situaciidan Tavis daRwevis kargi saSualebaa.
upirvelesad unda aRiniSnos, rom ar SeiZleba mZime braldebaze gadakvalificireba,
es dauSvebelia.
gadakvalificireba dasaSvebia mxolod imave xarisxis (miTvisebidan gaflangvaze)
an msubuq braldebaze (yaCaRobidan Zarcvaze).
gadakvalificirebisas swori kvalifikaciis mosaZebnad mosamarTles SeuZlia
imoqmedos Semdegi TanmimdevrobiT:
1. pirvel rigSi kidev erTxel unda Semowmdes imave muxlis dispozicia. Tu
ssk-is Sesabamisi muxli mxolod erT qmedebas arqmevs danaSauls, maSin azri
ar aqvs iq Ziebas, xolo Tu igi qmedebebis mravalferovnebiT gamoirCeva,
SesaZloa swored erTi saTauris qveS gaerTianebuli pirobiTad meore qmedeba
aRmoCndes swori kvalifikacia im qmedebisaTvis, rasac braldebuls edavebian.
mag: miTviseba da gaflangva; cema da sxvagvari Zaladoba da a.S;
2. meore nabijia, saqarTvelos sisixlis samarTlis kodeqsis imave TavSi moiZebnos
msgavsi saxis sxva danaSauli, romelic garkveulwilad, Tumca srulad ar
gansxvavdeba wardgenili braldebisagan. mag. yaCarobidan Zarcvaze; Zarcvidan
qurdobaze da a.S;
3. gadakvalificirebisas mniSvnelovania aseve zogadi da specialuri normebis
konkurencia, anu, Tu braldeba wardgenilia zogadi normiT da arsebobs
specialuri norma, braldebulis qmedeba swored am ukanaskneliT unda
dakvalificirdes. martivi xerxia, rodesac braldebis mxare SearCevs raime
zogad normas, mag: Tanamdebobis gadametebas da braldebas ar warudgens
specialuri normiT, mag. miTviseba samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT.
bunebrivia qmedeba unda gadakvalificirdes mxolod specialur normaze
(Tumca, wardgenili braldebis farglebis (simZimis komponentis) dacviT);
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4. SesaZlebelia, mosamarTlis mier dadgenili faqtebi imdenad gansxvavdebodes
wardgenili braldebisagan, rom ssk-is sxva TaviT gaTvaliswinebul danaSaulTan
gvqondes saqme. amitom es SemTxvevac ar aris gamoricxuli, Tumca Zalian
mniSvnelovania, rom mosamarTle wardgenili braldebis Tvisebriv da arsebiT
Sinaarss ar gascdes;
5. Tu mosamarTlem imgvari faqtebi daadgina, romlebic Tvisebrivad da
arsobrivad Zalian Sorsaa wardgenili braldebis arsTan, Tumca Seicavs sxva
danaSaulis niSnebs, qmedeba ar unda gadakvalificirdes da braldebuli unda
gamarTldes;
6. SesaZlebelia, ssk-is erTi muxliT wardgenili braldeba gadakvalificirdes
sxva orze. es viTareba gamonaklis SemTxvevebSi SeiZleba arsebobdes da
Tanac safrTxiloa, rom mosamarTle ar gascdes braldebis farglebs. mag:
Tu pirs bralad wardgenili aqvs yaCaRoba da faqtobrivi garemoebebis
Tanaxmad dasturdeba, rom Cadenilia gamoZalva da sxeulis msubuqi
dazianeba, msjavrdeba swored am ukanaskneli muxlebiT unda ganxorcieldes.
aqve unda gaviTvaliswinoT, rom am SemTxvevaSi braldebis formulirebaSi
sakuTrebis dauflebisaken mimarTul qmedebasTan erTad unda aRiweros
sxeulis dazianebis faqtic da unda arsebobdes Sesabamisi mtkicebulebebi
orive maTganis dasadastureblad;
7. aseve dasaSvebia ramdenime muxlidan erT muxlze gadakvalificireba. am
SemTxvevaSic es unda moxdes ZiriTadi wesebis dacviT da arc es warmoadgens
raime Semaferxebel viTarebas.
rodesac xdeba danaSaulis gadakvalificireba ganaCenis, sarezolucio nawilSi
dauSvebelia aRibeWdos araswor kvalifikaciaSi gamamarTlebeli formulireba.
mag: gamarTldes ssk-is 178-e muxliT da cnobil iqnes damnaSaved ssk-is 177-e
muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenisaTvis _ es arasworia, radgan aravin
araferSi ar marTldeba. gamarTleba niSnavs bralis srulad daudastureblobas
Cadenil qmedebaSi.
swori formulireba SesaZlebelia amgvarad: a-s mimarT ssk-is 178-e muxliT
wardgenili braldeba gadakvalificirdes amave kodeqsis 177-e muxlze da igi
aRniSnuli kvalifikaciiT iqnes cnobili damnaSaved. an: a-s mimarT ssk-is 178-e
muxliT wardgenili braldeba gadakvalificirdes amave kodeqsis 177-e muxlze.
a. cnobil iqnes damnaSaved saqarTvelos ssk-is 177-e muxliT gaTvaliswinebuli
marTlsawinaaRmdego da braleuli qmedebis CadenaSi.
rodesac
mtkicebulebebi
udavoa,
es
ar
niSnavs,
rom
mosamarTles
gadakvalificirebis ufleba ar aqvs, piriqiT, Tu wardgenili braldebis arsi
imgvaradaa formulirebuli, rom igi Seicavs ara wardgenili braldebis,
aramed sxva danaSaulis niSnebs, kvalifikaciis Secvla aramarto SesaZlebeli,
auclebelic kia.
gadakvalificirebisas ar unda moxdes gaufrTxilebeli danaSaulidan ganzrax
danaSaulze gadasvla, garda im SemTxvevisa, Tu es moqmedeba xelSesaxebad da
realurad aumjobesebs piris samarTlebriv mdgomareobas sasjelTan mimarTebiT,
vinaidan ganzrax danaSauls Tan mohyveba Tavisi moklevadiani Tu grZelvadiani
ukuSedegebi (recidivi, pirobiTi msjavris gamoyenebis SesaZlebloba da a.S.).

18. qmedebis specialuri da zogadi normiT dakvalificirebis
sakiTxi
rodesac erTsa da imave faqtze pirs braldeba wardgenili aqvs rogorc
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specialuri, aseve zogadi normebiT, gamamtyunebeli ganaCenis gamotanisas
aucilebelia maTi daxarisxeba da Sesabamisi Sefasebis gakeTeba, raTa aseve
orive maTganiT ar moxdes piris msjavrdeba.
kerZod, Tu pirs brali edeba erTdroulad saqarTvelos ssk-is 332-e an 333e muxlis pirveli nawiliTa da imave kodeqsis 182-e muxlis me-2 nawilis „d“
qvepunqtiT (miTviseba/gaflangva samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT)
dauSvebelia, rom orive maTganiT dadges gamamtyunebeli ganaCeni. mocemul
SemTxvevaSi ssk-is 182-e muxli specialuri Semadgenlobaa, xolo 332/333-e muxli ki
_ zogadi, specialuri da zogadi normebis konkurenciisas ki upiratesoba eniWeba
specialurs da, Sesabamisad, piris msjavrdeba moxdeba mxolod specialuriT _
am SemTxvevaSi ssk-is 182-e muxlis me-2 nawilis `d” qvepunqtiT. rac Seexeba
zogad normas, piri unda gamarTldes amgvari normiT wardgenil braldebaSi,
raTa minimum formalurad mainc ar moxdes misi msjavrdeba imaze metad, vidre
es mis mier Cadenil danaSauls Seesabameba anu ar moxdes dublireba.
Tu saqmeSi aseT SemTxvevasTan gvaqvs saqme, aucilebelia samotivacio nawilSi,
samarTlebrivi Sefasebis velSi, aRiniSnos es motivebi, xolo Semdeg asaxva hpovos
sarezolucio nawilSi. aRniSnulis mxolod sarezolucio nawilSi `gasworeba”
arc ise swori da motivirebuli gamoCndeba, Tu ara _ gaurkveveli.
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motivi, romlis mixedviT
sasamarTlom uaryo
erTi mtkicebuleba da miiRo
sxva, misi sapirispiro mtkicebuleba

 avtori: daviT sulaqveliZe – Tbilisis Tavisufali universitetis profesori, saqarTvelos
uzenaesi sasamarTlos yofili wevri, 2014.
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sisxlis samarTlis saqmeze mTlianobaSi danaSaulis faqtTan anda mtkicebis sagnis
romelime ZiriTad elementTan dakavSirebiT sasamarTlos mier gamamtyunebel
Tu gamamarTlebel ganaCenSi saboloo daskvnebis gakeTebisas, mtkicebulebebis
Sesaxebobisa da sakmarisobis dadgenasTan erTad, sasamarTlosaTvis erT-erT
urTules moments warmoadgens mtkicebulebebis Sefaseba maTi utyuarobis
(sarwmunoobis) da mtkicebulebiTi Zalis TvalsazrisiT, imis motivacia da
dasabuTeba – urTierTsapirispiro mtkicebulebebidan ratom miiRo sarwmunod
erTi da ratom uaryo meore. swored aseTi Sefasebis uSualo Sedegs warmoadgens
sasamarTlos mier urTierTsawinaaRmdego mtkicebulebebidan erTis miReba da,
Semdgom amisa, saqmeze miRebuli gadawyvetilebis safuZvlad gamoyeneba, xolo
meore, misi sawinaaRmdego mtkicebulebis uaryofa da ganrideba.
es uTuod friad saintereso da, amasTanave, Zalze sapasuxismgeblo etapi
sasamarTlos moqmedebisa kidev ufro garTulebulia amJamad moqmedi sisxlis
samarTlis saproceso kanonmdeblobiT gansazRvruli pirobebiT, kerZod, egreT
wodebuli wminda SejibrebiTi procesis institutiT, romliTac sasamarTlo
(mosamarTle) moklebulia yovelgvar SesaZleblobas raime saxiT an formiT
monawileoba miiRos mxareTa mier warmoebul mtkicebulebaTa gamokvlevaSi
am ukanasknelTa Tundac sandoobis Semowmebis mizniT, raTa aRniSnuli
mtkicebulebebis sarwmunoobisa Tu utyuarobis sakiTxis gadawyvetisas misi
anu mosamarTlis warmodgena dazRveuli iyos mxareTa savsebiT SesaZlo
mikerZoebulobiT gamowveuli negatiuri Sedegebisagan.
mosamarTlis mier saqmeze ama Tu im mtkicebulebis uaryofisas an utyuarad
aRiarebisa da miRebisas Tavisi pozicia saTanadod da damajereblad unda iyos
motivirebuli da dasabuTebuli. raRa Tqma unda, rom mosamarTlis mier mis
winaSe mdgari amgvari amocanis warmatebiT gadawyvetaSi obieqturi xasiaTis
faqtorebTan (magaliTad: mosamarTlisaTvis saqmis masalebis Seswavlisa
da analizisaTvis sakmarisi drois arseboba; im wyaros sandooba, saidanac
mtkicebuleba aris mopovebuli, maSinac, ki rodesac es mtkicebuleba dasaSvebadaa
miCneuli da mas saqmesTan Sesaxebobac gaaCnia; preiudiciuli mniSvnelobis mqone
faqtebis arseboba da sxva) erTad udidesi, SeiZleba Tamamad iTqvas, gadamwyveti
mniSvneloba eniWeba iseT subieqtur faqtorebs rogoricaa: mosamarTlis farTo
codna adamianTa yofiTi urTierTobebis sferoSi; adamianis (gansakuTrebiT ki
arasrulwlovnis) qcevis fsiqologiuri kanonzomierebebisa da Taviseburebebis
codna; msgavs saqmeebze winare samosamarTlo saqmianobisas piradi praqtikiT
SeZenili gamocdileba; saqmis wvrilmanebsa da detalebSi wvdomis unari;
faqtebis Sejerebisa da maT Soris realuri kavSir-urTierTobebis gamokvlevisa
da aRmoCenis unari; mtkicebulebaTa gamokvlevisas dakvirvebisa da yuradRebis
maqsimaluri mobilizebis unari; aseve, alRo da mixvedriloba. aqve unda aRiniSnos
agreTve iseT fsiqologiur fenomenze, rogoricaa mosamarTlis Sinagani
rwmena, rogorc mtkicebulebebis erTobliobaSi Sefasebis Sedegi, romelic
aseve erT-erT gadamwyvet rols TamaSobs mosamarTlis mier mtkicebulebis
rogorc utyuarobis, aseve mtkicebulebiTi Zalis gansazRvrisas, xolo aqedan
gamomdinare, misi uaryofis an sarwmunod miRebisas. yvela zemoxsenebuli
subieqturi faqtori pirdapir gavlenas axdens mosamarTlis Sinagan rwmenaze da
zogadad mis damokidebulebaze faqtebisa da maTi amsaxveli mtkicebulebebisa da
TviT braldebulis pirovnebis mimarTac ki, ramac, Tavis mxriv, misi damnaSaved
cnobis SemTxvevaSi, SesaZloa mniSvnelovani gavlena iqonios daniSnuli sasjelis
saxisa da zomis SerCevazec.
yovelive aRniSnulis Semdeg unda ganvixiloT sakiTxi imis Taobaze, Tu
rogori zogadi midgomebiT unda ixelmZRvanelos mosamarTlem mtkicebulebis
utyuarobisa, Tu misi mtkicebulebiTi Zalis gansazRvrisa da, aqedan gamomdinare,
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urTierTsawinaaRmdego mtkicebulebebidan erT–erTi maTganis miRebisas da
meoris uaryofisas. amgvari problemis gadawyvetisas mosamarTlem unda daicvas
Semdegi wesebi:
1. ama Tu im mtkicebulebis utyuarobisa da mtkicebulebiTi Zalis Sefasebisas (aq
Segnebulad ar viyenebT sityva `Semowmebas”, radgan, rogorc zemoT aRiniSna,
mosamarTle mTlianad moklebulia mtkicebulebis utyuarobis SemowmebisaTvis
saWiro legitimur saproceso saSualebebs) saWiro da sasargebloa adrindeli
praqtikuli gamocdilebis gaTvaliswineba, magram araviTar SemTxvevaSi ar
SeiZleba aseTi gamocdilebis gadaqceva stereotipad an erTgvar kliSed,
romlis Targzec `gamoiWreba” yoveli axali gadawyvetileba mtkicebulebis
utyuarobisa Tu misi miuReblobis Taobaze, ramac SeiZleba mosamarTle mZime
da gamousworebel Secdomamde miiyvanos;
2.

aRniSnuli Secdomis Tavidan asacileblad mosamarTle unda Seecados
maqsimalurad CauRrmavdes im faqtobrivi garemoebis yvelaze uwvrilmanes
detalebs, romelsac exeba Sesafasebeli mtkicebulebebis Sinaarsi, ramdenadac
es SesaZlebelia mxareebis mier saqmeze Catarebuli sasamarTlo gamoZiebis
Sedegebisa da saqmeSi arsebuli sxva masalebis gaTvaliswinebiT. SeiZleba
swored aseTi detalebis Seswavlam mogvces myari safuZveli Sinagani
rwmenisaTvis mtkicebulebis utyuarobis an misi miuReblobis Taobaze. sulac
ar aris usargeblo gvaxsovdes cnobili gamoTqma – `eSmaki yovelTvis detalebSi
imalebao”, radgan mtkicebulebis (magaliTad, mowmis an dazaralebulis
Cvenebis) Sinaarsis detalebs Soris arsebuli winaaRmdegobebis warmoCenam
SesaZloa mTeli movlenis namdvili, WeSmariti arsi dagvanaxos;

3. TiToeul
saqmesTan
dakavSirebiT
faqtobrivi
garemoebebisa
da
mtkicebulebebis Sefasebisadmi midgoma unda iyos individualuri da ara
trafaretuli, radgan unda gvaxsovdes, rom garegnulad raoden identuradac
SeiZleba gamoiyurebodes ori saqme an ori sxvadasxva faqtobrivi garemoeba,
sinamdvileSi isini yovelTvis gansxvavdebian erTmaneTisagan mTeli rigi
iseTi TaviseburebebiT, ramac SesaZloa gadamwyveti gavlena moaxdinos maT
obieqtur Sefasebaze utyuarobisa da sandoobis TvalsazrisiT;
4. nebismieri mtkicebuleba, romelic TavisTavSive Seicavs Sinagan winaaRmdegobebs,
imTaviTve unda iqnes uaryofili imisgan damoukideblad – saqmeSi arsebobs Tu
ara misi sawinaaRmdego mtkicebuleba. magaliTad, davuSvaT, saqmeze arsebobs
mxolod braldebis ori mtkicebuleba– eqspertizis daskvna da mowmis Cveneba,
xolo dacvis mxares sapirispiro mtkicebuleba saerTod ar warmoudgenia.
SesaZlebelia es ori mtkicebuleba formalurad erTmaneTs adasturebdes
kidec, magram Tuki mowmis Cveneba, calke aRebuli, aSkarad winaaRmdegobriv
da urTierTgamomricxav garemoebebs Seicavs, maSin igi rogorc mtkicebuleba,
uaryofil unda iqnes;
5. mosamarTlem mtkicebuleba ar unda Seafasos sxva mtkicebulebebisagan
mowyvetiT, aramed mxolod maTTan erTobliobaSi unda ganixilos, xolo
misi mtkicebulebiTi Zala, sarwmunooba da damajerebloba imis Sesabamisad
gansazRvros – ramdenadaa TanxmobaSi misi Sinaarsi sxva mtkicebulebebTan
pirdapir an arapirdapir. magram, amasTan erTad, mosamarTlem isic unda
iqonios mxedvelobaSi, rom trafaretuli midgoma arc aq gamodgeba anu ar
SeiZleba ama Tu im mtkicebulebis arasarwmunoobaze iqnes daskvna gakeTebuli
yvela iseT SemTxvevaSi, rodesac misi sawinaaRmdego mtkicebulebebi
raodenobrivad ufro metia. magaliTad, SesaZlebelia braldebis erTi mowmis
Cvenebas upirispirdebodes dacvis xuTi mowmis Cveneba (anda piriqiT), magram
es ukanasknelni imdeni Sinagani winaaRmdegobebisa Tu aSkara Seusabamobebis
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Semcveli iyos, rom maTi gaziareba da sarwmunod miReba SeuZlebeli gaxdes;
6. mosamarTlem aucileblad unda iqnes gaiTvaliswinos is garemoebac, rom
ar aris gamoricxuli iseTi SemTxvevebis arsebobac, rodesac saqmeze ori
urTierTsapirispiro mtkicebulebaa warmodgenili da amaTgan erTi iseTi
Sinagani winaaRmdegobebis Semcvelia, rom misi miReba SeuZlebelia, magram ar
SeiZleba amis gamo meore, sapirispiro mtkicebuleba avtomaturad miCneul
iqnes utyuarad da misaRebad. aviRoT martivi magaliTi: dazaralebuli ojaxis
xuTi wevri, rogorc braldebis mowmeebi, TavianT CvenebebSi adastureben, rom
swored braldebulma ganaxorciela binaSi maTze yaCaRuri Tavdasxma, xolo
braldebulis ojaxis ori wevri, rogorc dacvis mowmeebi, TavianT CvenebebSi
adastureben sapirispiros, rom momxdari danaSaulis dros braldebuli Sin
imyofeboda. Tumca SeiZleba arcerTi maTganis Cveneba ar iqnes miCneuli
utyuarad da misaRebad imis gamo, rom calke aRebuli braldebis mowmeebis
Cvenebebi da calke aRebuli dacvis mowmeebis Cvenebebi mniSvnelovan da
arsebiT detalebSi erTmaneTs
ewinaaRmdegebodnen, ris Sedegadac isini
moklebulni iyvnen sarwmunoobasa da damajereblobas;
7. dauSvebelia mosamarTlem mtkicebulebis utyuarobisa, Tu misi arasarwmunoobis
Taobaze Sinagani rwmena Seiqmnas aRniSnuli mtkicebulebis wyaros (magaliTad,
Cvenebis mimcemi mowmis) an TviT am mtkicebulebebis Sesaxeb arasaproceso
gziT miRebuli an vinmes mier misTvis miwodebuli informaciiT, garegnulad
raoden damajerebladac SeiZleba gamoiyurebodes es informacia (sayovelTaod
cnobili udavo faqtisa), radgan warmoudgenlad ganuzomelia aseTi
informaciis anda sazogadoebasa Tu masobrivi informaciis saSualebebSi
sayovelTaod gavrcelebuli da damkvidrebuli Sexedulebebis gaziarebiT
mZime Secdomis daSvebis SesaZlebloba. amitom mosamarTle yovelnairad
unda ecados, rom mtkicebulebis utyuarobisa Tu arasarwmunoobis Taobaze
Sinagani rwmena daafuZnos kanonze, saqmis masalebze, Tavis codnasa da pirad
gamocdilebaze.
8. SesaZlebelia, rom mtkicebulebis utyuarobis Sesafaseblad ar moipovebodes
sxva pirdapiri mtkicebuleba. magram, Tuki moipoveba sxva, erTi an ramdenime
arapirdapiri mtkicebuleba, romlebic mis utyuarobas adastureben da,
amasTan, isini eWvs ar iwveven maTi sandoobis TvalsazrisiT, maSin es savsebiT
sakmarisi safuZvelia aseTi mtkicebulebis sarwmunod miCnevisaTvis.
mas Semdeg, rac aRiniSna im zogadi principuli
midgomebis Taobaze,
romlebiTac sasamarTlom (mosamarTlem) unda ixelmZRvanelos mtkicebulebis
utyuarobis TvalsazrisiT Sefasebisas da, Sesabamisad, ori urTierTsapirispiro
mtkicebulebidan erTis miRebisas da meoris uaryofisas, upriania yuradReba
gavamaxviloT im ZiriTad konkretul kriteriumebze, romlebic mosamarTlem
unda moiSvelios mtkicebulebis Sefasebisas misi utyuarobis TvalsazrisiT da
romelTa Taobaze saubaria sisxlis samarTlis procesis Teoriasa da specialur
literaturaSi:
pirveli kriteriumia TviTon mtkicebulebis wyaros Tvisebebis Sefaseba misi
sandoobis TvalsazrisiT, magaliTad: daskvnis gamcemi eqspertis kvalificiuroba
da kompetenturoba; mowmis mikerZoebuloba an piriqiT – saqmisadmi neitraluri
damokidebuleba; dazaralebulis iseTi fiziologiuri an fizikuri nakli, ramac
SeiZleba mniSvnelovani negatiuri gavlena iqonios faqtebisa da movlenebis
adekvaturad aRqmis unarze da sxva. aqve unda aRiniSnos kidev erT mniSvnelovan
garemoebaze, kerZod, mowmis Cvenebis misi SesaZlo mikerZoebulobisa Tu
miukerZoeblobis gaTvaliswinebiT Sefasebisas, am sakiTxis gadawyvetas ar unda
mivudgeT formaluraad, anu Tu, magaliTad, mowme braldebulis naTesavia,
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ar unda CavTvaloT, rom is aucileblad mikerZoebuli iqneba, anda piriqiT
– Tuki mowme braldebulis an dazaralebulis naTesavi an megobari ar aris, is
amitom aucileblad miukerZoebeli iqneba da ufro met ndobas imsaxurebs. ar
unda daviviwyoT, rom adamiani metad rTuli fsiqologiuri fenomenia da misi
sandoobis Sefasebisas mometebuli sifrTxile da dakvirveba gvmarTebs.
meore kriteriumia im garemoebebis Sefaseba, romlebSic mimdinareobda
mtkicebulebis formireba, magaliTad: is viTareba da pirobebi, romlebSic
mowme imyofeboda (Ramis saaTebi; klimaturi pirobebis gamo cudi xilvadoba;
aRqmis momentSi manZili mowmesa da SemTxvevis adgils Soris); saWiro masalis
moculoba da sakmarisoba eqspertizis Casatareblad da sxva.
mesame kriteriumia mtkicebulebiTi mniSvnelobis mqone informaciis miRebis
xerxebisa da saSualebebis Sefaseba, magaliTad: saqmisaTvis didi mniSvnelobis
faqtobrivi garemoeba SeiZleba dadgindes dainteresebul mowmeTa CvenebebiTac,
aseve daqtiloskopiuri eqspertizis daskvniT an/da uflebamosili saxelmwifo
organoebis mier gacemuli oficialuri xasiaTis dokumentebiT. aseT SemTxvevaSi
aRniSnulTagan ufro nakleb sandoobas imsaxurebs mowmeTa Cvenebebis saxiT
wardgenili mtkicebulebebi, radgan isini mainc subieqturi xasiaTisaa da
SesaZloa maTze mniSvnelovan gavlenas axdendnen mTeli rigi negatiuri
subieqturi faqtorebi (garda im gansakuTrebuli SemTxvevisa, rodesac arsebobs
safuZvliani eWvi, dokumenturi mtkicebulebis falsifikaciis Taobaze).
meoTxe kriteriumia im garemoebaTa Sefaseba, romlebic arapirdapir adastureben
an uaryofen Sesabamis mtkicebulebaSi warmodgenil garemoebas. magaliTad,
danaSaulis Cadenis dRes braldebulis yofna im dawesebulebaSi, sadac mkvleloba
moxda, romelic arapirdapir adasturebs mowmis Cvenebas, romlis mixedviT
swored braldebulma esrola dana zurgis areSi gardacvlil dazaralebuls.
mexuTe
kriteriumia
pirdapir
mtkicebulebaSi
daculi
informaciis
damadasturebeli sxva mtkicebulebis Sefaseba, romelic aseve pirdapir
adasturebs imave faqts. magaliTad, gare saTvalTvalo kameriT gadaRebuli
videofiris Sefaseba, romelzedac aRbeWdilia braldebuli im momentSi, rodesac
igi ZalayiniT amtvrevs supermarketis sacavis kars, saidanac ZviradRirebuli
teqnika iqna gatacebuli, da braldebis mowmis Cveneba, romelic acxadebs, rom man
dainaxa braldebuli RamiT im momentSi, rodesac am ukanasknels supermarketis
sacavidan gamohqonda eleqtronuli teqnika.
garda aRniSnulisa, gasaTvaliswinebelia is garemoebac, rom urTierTsapirispiro
mtkicebulebebidan romelime maTganisaTvis mosamarTlis mier upiratesobis
miniWebaSi saqmis faqtobriv garemoebebze dasabuTebuli (motivirebuli)
daskvnis gasakeTeblad, garda utyuarobisa, arsebiT rols TamaSobs agreTve
maTi mtkicebulebiTi Zalac.
es ukanaskneli unda ganvasxvaoT mtkicebulebis utyuarobisagan, aseve
mtkicebulebis
iseTi
formalur-niSnobrivi
Tvisebebisagan,
rogoriaa
mtkicebulebis dasaSveboba da Sesaxeboba. magaliTad, saqmeze SeiZleba
arsebobdes pirdapiri da arapirdapiri mtkicebulebebi, romlebic garkveuli
faqtobrivi garemoebis arsebobaze an mis SeuZleblobaze miuTiTeben. aRniSnuli
mtkicebulebebidan SesaZloa yvela utyuari iyos, amasTan, isini mopovebuli
iyos saproceso normebis sruli dacviT anu isini dasaSvebni iyvnen da saqmesTan
Sesaxebobac gaaCndeT. magram, aseT viTarebaSi, pirdapir mtkicebulebebs ufro
meti mtkicebulebiTi Zala gaaCniaT, vidre arapirdapir mtkicebulebebs. davuSvaT,
rom danaSaulis SemTxvevis adgilze aRmoCenilia braldebulis kuTvnili qurTuki,
romelic saqmeSi CarTulia braldebis arapirdapiri mtkicebulebis statusiT,
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xolo dacvis mxarem waradgina pirdapiri mtkicebuleba videofiris originalis
saxiT, romlis mixedviT braldebuli im momentSi, rodesac danaSauli moxda,
sul sxva adgilze imyofeboda. aseT pirobebSi xsenebul videofirs ufro meti
mtkicebulebiTi Zala da mniSvneloba eqneba. mtkicebulebebs Soris gansxvaveba
maTi mtkicebulebiTi Zalis TvalsazrisiT SeiZleba ganapirobos aramarto
im garemoebam – isini pirdapiria Tu arapirdapiri, aramed sxva Tvisobrivma
maxasiaTeblebmac. magaliTad, nivTier mtkicebulebas, romelsac aqvs myarad
ucvleli saxe da romelzedac aRbeWdilia danaSaulis kvali, gaaCnia ufro
meti mtkicebulebiTi Zala, vidre igive faqtisa Tu garemoebis dasadgenad
imave nivTieri mtkicebulebis Taobaze specialistis mier micemul Cvenebas. ar
arsebobs raime winaswar dadgenili wesebi an kriteriumebi imis gansazRvrisaTvis
– romel mtkicebulebas gaaCnia ufro meti mtkicebulebiTi Zala. am ukanasknelis
marTebulad ganazRvra mraval konkretul faqtobriv garemoebaze da mosamarTlis
mxriv maTi sworad Sefasebis unarzea damokidebuli.
swored mtkicebulebebis utyuaroba, maTi warmoSobis wyaros sandooba da
mtkicebulebiTi Zala warmoadgenen gadamwyeti mniSvnelobis
im faqtorebs,
romlebic pirdapir gavlenas axdenen piris braleulobisa Tu udanaSaulobis
Sesaxeb mosamarTlis Sinagani rwmenis Camoyalibebaze, xolo es ukanaskneli
ar SeiZleba warmoadgens mosamarTlis TviTneburi warmosaxvisa Tu winaswar
Seumowmeblad, Tundac erTi SexedviT garegnulad erTob damajerebeli versiis,
WeSmaritebad aRiarebis nayofs.
yovelive amis Semdeg unda aRiniSnos imis Taobazec, Tu rogori formiT unda
Camoayalibos mosamarTlem gamamtyunebel an gamamarTlebel ganaCenSi Tavisi
motivacia – dasabuTeba, romliTac man unda miiRos erTi mtkicebuleba da
uaryos misi sapirispiro sxva mtkicebuleba, konkretulad rogori unda iyos
misi msjeloba da daskvna am sakiTxze gadawyvetilebis miRebisas. winamdebare
naSromis erT-erT nawilSi ukve iyo miTiTebuli imis Taobaze, Tu ra taqtikuri
gzebi SeiZleba
airCios mosamarTlem mtkicebulebaTa dapirispirebisas
gadawyvetilebis miRebisaTvis, amitom aq aRar iqneba xelaxla masze saubari.
aqve isic aRsaniSnavia, rom urTierTsapirispiro mtkicebulebebis arsebobisas
mosamarTlis pozicia imis Taobaze – maTgan romeli miiCnios sarwmunod da
misaRebad, mniSvnelovanadaa damokidebuli braldebisa da dacvis mxareebis
unarze – adekvaturad Caataron sasamarTlo gamoZieba da jerovan doneze
warmoaCinon TavianTi mtkicebulebebis safuZvlianoba da damajerebloba,
agreTve jvaredini dakiTxviTa Tu sxva saproceso saSualebebiT gamoamzeuron
maTi mtkicebulebis sapirispiro mtkicebulebis winaaRmdegobrivi xasiaTi da
arasandooba. Tumca mosamarTle (sasamarTlo) nebismier SemTxvevaSi, movalea
jerovnad Camoayalibos Tavis msjelobasa da daskvnaSi is motivebi, romelTa
safuZvelzec man upiratesoba mianiWa ama Tu im mtkicebulebas am ukanasknelis
sapirispiro mtkicebulebasTan konkurenciisas.
axla aviRoT konkretuli magaliTebi imisa, rogori formiT SeiZleba Camoayalibos
mosamarTlem (sasamarTlom) ganaCenSi Tavisi motivebi da dasabuTeba garkveuli
mtkicebulebis miRebisa da misi sapirispiro mtkicebulebis uaryofisas:
1. `m.s-s mimarT wardgenili braldebis dasadastureblad, romlis mixedviT man
Caidina jgufuri yaCaRoba binaSi ukanono SeRweviTa da avtomaturi cecxlsasroli
iaraRis gamoyenebiT, saqmeSi warmodgenili mtkicebulebebis, kerZod, mowmeebis
– g. t-s, a. l-sa da e.b-s Cvenebebis mixedviT, romlebic mocemul saqmeze
dazaralebulebad arian cnobilni, 2010 wlis 5 noembers, daaxloebiT 02.00
saaTze maT ojaxze SeiaraRebuli Tavdasxma, sxva or TanamzraxvelTan erTad,
ganaxorciela swored m.s-m, romelic maT amoicnes: misi sxeulis mdgomareobiT

117
(is sagrZnoblad moxrilia welSi); Tavis qalas formiT (ukan wagrZelebuli
kefiT); Tvalebis feriT (mwvane feris Tvalebi); gamokveTilad maRali da kexiani
cxviriT, romelic niRbis qveSac ki advili SesamCnevi iyo; xmiT, romelic aris
Zalze dabali tembris; saubris maneriT (saubrisas is xSirad iyenebda Cveul
frazas – `Tu SeiZleba madroveT”). m.s-s garegnuli niSnebi aRniSnul mowmeebs
dadasturebuli aqvT amocnobis oqmebSic, xolo mTlianobaSi maTi Cvenebebi,
romlebSic isini aRweren maTze yaCaRuri Tavdasxmis mTel mimdinareobas, ZiriTad
da mniSvnelovan detalebSi erTmaneTs emTxveva, Tumca ar arian identurni.
m.s-s mimarT wardgenil braldebasTan dakavSirebiT dacvis mxarem warmoadgina
sapirispiro mtkicebulebebi, kerZod: braldebulis sacxovrebel adgilze
moqmedi poliklinikis mier gacemuli dokumenti, romlis mixedviT 2010 wlis 1
noembridan 27 noembramde m.s-s utardeboda mkurnalobis kursi radikulitis
gamo; imave poliklinikis mier gacemuli meore dokumentis mixedviT 2010 wlis
3 da 5 noembers m.s. imyofeboda aRniSnul poliklinikaSi eqimTan miRebaze, ra
drosac mas Cautarda intensiuri Terapiis kursi; dacvis mowmis, eqim n.t-s
mier sasamarTloSi pirdapiri dakiTxvisas micemuli Cvenebis mixedviT, masTan
miRebaze yofnisas m.s-s uWirda Tavisufali moZraoba da awuxebda aseve maRali
arteriuli wneva. garda amisa, dacvis mxarem warmoadgina klinika `okulistis”
mier gacemuli dokumenti, romlis mixedviT, im periodSi, rodesac gansaxilveli
danaSaulis SemTxveva moxda, mowme g.t-s, romelic saqmeze dazaralebulad aris
cnobili, gaaCnda mxedvelobis problema da gadioda mkurnalobis kurss. amis
gamo g.t-s ar SeeZlo scodnoda m.s-s garegnuli niSnebi misi amocnobisas, rac
mas, savaraudod, policiam winaswar miawoda, xolo es garemoeba eWvqveS ayenebs
aseve sxva mowmeebis mier m.s-s amocnobasa da mTlianad maT Cvenebebsac. dacvis
mxare mis mier warmodgenili mtkicebulebebis safuZvelze, apelirebs imaze,
rom aRniSnul mtkicebulebebSi miTiTebul garemoebaTa gamo m.s-s ar SeeZlo
monawileoba mieRo im danaSaulSi, romlis Cadenac mas bralad eracxeba.
sasamarTlom Seiswavla da gaaanaliza ra m.s-s braldebis saqmeze braldebisa
da dacvis mxareebis mier warmodgenili urTierTsapirispiro mtkicebulebebi,
miiCnia, rom braldebis mowmeTa Cvenebebi erTmaneTTan srul TanxmobaSia da
erTgvarovnad adastureben faqtobriv garemoebebs. maT TavianT CvenebebSi
miTiTebuli garemoebebi da maT Soris m.s-s garegnobis niSnebi dadasturebuli
aqvT braldebulis amocnobisas, amasTan, maT ar gaaCndaT araviTari SesaZlebloba
imisa, rom amocnobis Catarebamde erTmaneTTan winaswar SeTanxmebuliyvnen
aRniSnuli niSnebis Taobaze, romlebsac manamde arasdros ar unaxavT braldebuli
m.s.; gansakuTrebiT ki SeuZlebeli iyo danaSaulis Cadenamde dazaralebulebs
raime scodnodaT m.s-s saubris maneris Taviseburebis Taobaze.
dacvis mxaris sapirispiro mtkicebulebebis Sefasebisas yuradReba unda mieqces
agreTve Semdeg garemoebebs: 2010 wlis 3 da 5 noembers m.s, marTalia, imyofeboda
poliklinikaSi eqimTan miRebaze da moZraobis Tavisuflebac mas garkveulad
SezRuduli hqonda, magram yaCaRuri Tavdasxma moxda gvian RamiT, 02.00 saaTze,
xolo m.s. poliklinikaSi imyofeboda dRisiT. amasTan, jvaredini dakiTxvis
dros mowme n.t-m, m.s-s mkurnalma eqimma, daadastura, rom m.s. masTan miRebaze
Tavisi fexiT mivida, sxvis dauxmareblad, sazogadoebrivi transportiT, xolo
rac Seexeba maRal wnevas, mas ar hqonia hipertoniuli krizi, aramed hqonda
160–100-ze, romelic qronikuli xasiaTisa iyo. mowme n.t-m aseve ganacxada, rom
man urCia m.s-s woliTi reJimis dacva, rasac m.s. verafriT ver egueboda da
jiutad agrZelebda fizikur aqtivobas. aRniSnuli garemoebebi imaze miuTiTebs,
rom miTiTebul dros m.s-s fizikuri mdgomareoba iseTi iyo, rac mas ar uspobda
SesaZleblobas monawileoba mieRo danaSaulis CadenaSi. rac Seexeba dazaralebul
g.t-s mxedvelobis problemas, dadasturebulia, rom mas aqvs Sori mxedvelobis
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problema, rac mas xels ar uSlida axlo manZilidan kargad SeemCnia yaCaRur
TavdasxmaSi monawile m.s-s garegnuli niSnebi.
aRniSnulidan gamomdinare, sasamarTlo Tavisi Sinagani rwmeniT, romelic emyareba
kanonsa da saqmeSi arsebul kanonier mtkicebulebaTa obieqtur analizs, Tvlis,
rom dacvis mxaris mier warmodgenili mtkicebulebebi ver iqneba miCneuli
iseT sarwmuno da udavo safuZvlad, romelsac SeiZleba sasamarTlo daeyrdnos
saqmeze gadawyvetilebis miRebisas. amave dros, saqmeze braldebis mxaris mier
warmodgenili mtkicebulebebi m.s-s braleulobis dasadastureblad, aris
sarwmuno da ar arsebobs raime safuZveli maT utyuarobaSi eWvis Sesatanad.
amasTan, isini erTobliobaSi savsebiT akmayofileben moTxovnas kanonieri da
dasabuTebuli mtkicebulebaTa sakmarisobis Taobaze.
moxmobil magaliTSi mocemuli iyo iseTi SemTxveva, rodesac erTmaneTs
upirispirdeboda mtkicebulebebis mTeli speqtri, ra drosac sakiTxi sasamarTlom
gadawyvita braldebis mtkicebulebebis sasargeblod, radgan maT bevrad ufro
meti mtkicebulebiTi Zala gaaCndaT, vidre dacvis mxaris mtkicebulebebs. magram
SesaZlebelia iseTi SemTxveva, rodesac ramdenime mtkicebulebas upirispirdeba
erTi mtkicebuleba, magram swored is iyos ufro sarwmuno.
gavaanalizoT Semdegi magaliTi:
2. `wardgenili braldebis mixedviT, a. S-s brali edeba ori adamianis ganzrax
mkvlelobis mcdelobaSi, danaSauli, gaTvaliswinebuli saqarTvelos ssk-is 109e muxlis me-3 nawilis `a” qvepunqtiT. a. S-m ormxrivi Cxubis dros daniT
sicocxlisaTvis saxifaTo janmrTelobis mZime dazianeba miayena e.z-sa da o. cs, xolo u. k-s ki – janmrTelobis naklebad mZime dazianeba, rac dadasturebulia
TiToeuli maTganis mimarT Catarebuli sasamarTlo samedicino eqspertizis
daskvnebiT. analogiuri eqspertiza Catarda aseve braldebul a.S-s mimarT,
romliTac dadgenilia misTvis miyenebuli sxeulis mravlobiTi dazianebebi,
rogorc sxeulis wina mxareze – gulmkerdis, muclisa da saxis areSi, aseve
sxeulis ukana mxareze – zurgis, welis, kefisa da ferdebis areSi. aRniSnuli
dazianebebi, savaraudod, miyenebulia mkvrivi, blagvi sagnebis gamoyenebiT, maT
Soris SesaZlebelia muStiTa da fexsacmliani fexebiTac.
saqmeze dazaralebulad cnobili e. z-s, o. c-sa da u. k-s, rogorc braldebis
mowmeebis mier sasamarTloSi pirdapiri dakiTxvisas micemuli CvenebebiT irkveva,
isini iyvnen nasvam mdgomareobaSi da quCaSi moseirnobdnen. maT gzad SexvdaT
manamde maTTvis ucnobi a.S., romelsac sigareti sTxoves, rac am ukanasknelma
ratomRac sawyenad miiRo da maT uxeSad upasuxa. amis gamo maT a.S-s SeniSvna
misces da misgan pasuxic moiTxoves misi mxridan gamovlenil uxeSobaze.
magram, maTTvis moulodnelad, a.S-m dana amoiRo da maT daeria, ra drosac
misi moqmedebiT anu danis dartymiT miiRes mZime Wrilobebi, ris Semdegac a.
S-m datova SemTxvevis adgili. maT moaxerxes mobiluri telefoniT saswrafosamedicino daxmarebis gamoZaxeba, ramac isini sikvdilisagan ixsna. jvaredini
dakiTxvisas ganacxades, rom ar ician rodis, sad, visgan da ra viTarebaSi miiRo
a. S-m sxeulis mravlobiTi dazianebebi, vinaidan maT is ar ucemiaT. amasTan,
isini ar gamoricxaven, rom SesaZloa adgili hqondes a. S-s mier xelovnurad
miyenebul TviTdazianebebsa da simulacias.
mowmis saxiT pirdapiri dakiTxvisas braldebulma a. S-m ganacxada, rom modioda
quCaSi, ra drosac gzad gadaeyara manamde misTvis ucnob e. z-s, o. c-sa da u.
k-s, romlebmac is SeaCeres da sigareti mosTxoves. man upasuxa, rom sigareti
ar hqonda da Seecada maT gacloda, radgan SeamCnia – isini nasvamebi iyvnen.
magram ucnobebi mas ar moeSvnen da uxeSi toniT dauwyes saubari, Tu ratom
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ar hqonda sigareti, maT upasuxa, rom es maTi saqme ar iyo da kvlav Seecada
iqaurobas gacloda, magram am dros erTma maTganma daiZaxa – `Sen, biWo, ramdens
gvibedavo”! ra drosac mas saxeSi, Tvalis areSi moxvda muSti, ris Sedegadac
man wonasworoba dakarga da muxlebze davarda. am momentSi mas samivem dauwyo
cema dauzogavad, scemdnen fexebiT, romlebmac is wreSi moimwyvdies da fexze
wamodgomis saSualebas ar aZlevdnen. is ukve cudad xdeboda da imasac xvdeboda,
rom maT Tavs veRar daaRwevda, xolo mis sicocxlesa da janmrTelobas seriozuli
safrTxe emuqreboda. amis gamo is iZulebuli gaxda, Tavis dacvis mizniT dana
amoeRo da misi meSveobiT moegeriebina moZaladeTa Tavdasxma. igi danas iqnevda
yvela mimarTulebiT da Tavdamsxmelebs urtyamda iq, sadac xeli miuwvdeboda –
qveda kidurebis, muclisa da sazardulis mimarTulebiT. danis qnevas agrZelebda
manam, sanam ar Sewyda masze Tavdasxma. amis Semdeg man daWrilebisaTvis gamoiZaxa
saswrafo samedicino daxmareba, xolo TviTon dauyovnebliv gamocxadda
policiis uaxloes ganyofilebaSi, ganacxada momxdaris Sesaxeb da moiTxova
samedicino Semowmeba, rac Cautarda kidec. jvaredini dakiTxvisas a.S-m aRniSna,
rom is xSirad atarebs jibiT patara zomis dasakec danas, romelsac is iyenebs
higienuri daniSnulebiT, xolo SemTxvevis dros is skolaSi miiCqaroda, raTa
skolidan Sin waeyvana Tavisi pirvelklaseli Svili – gia, rasac is TiTqmis
yoveldRe akeTebs, rodesac mis samuSao adgilze Sesvenebis droa.
sasamarTlom, ganixila ra aRniSnuli mtkicebulebebi a.S-s braldebasTan
dakavSirebiT, miiCnia, rom braldebis mowmeebis – e.z-s, o.c-sa da u.k-s Cvenebebi
ver iqneba gaziarebuli da miRebuli utyuar mtkicebulebebad Semdeg garemoebaTa
gamo:
maTi Cvenebebi, miuxedavad imisa, rom erTmaneTTan TanmxobaSia, ewinaaRmdegebian
saqmeSi arsebul sxva sarwmuno da obieqtur mtkicebulebebs. kerZod, maTi
Cvenebebis mixedviT braldebul a.S-s sxeulze araviTari dazianebebi ar unda
hqonoda, masTan momxdari konfliqtis im viTarebidan gamomdinare, rasac isini
aRweren TavianT CvenebebSi. sinamdvileSi ki policiis ganyofilebaSi Catarebuli
samedicino Semowmebis aqtiTa da SemdgomSi sasamarTlo-samedicino eqspertizis
daskvniT dadgenilia a.S-s sxeulze arsebuli mravlobiTi dazianebebi – rogorc
wina mxareze, aseve ukana mxareze, kerZod, zurgze, kiserTan axlos miyenebuli
dazianebis nakvalevi waagavs fexsacmlis lanCis formas. amasTan, fizikoteqnikuri eqspertizis daskvniT dadgenilia a.S-s kuTvnil Sarvalze muxlebis
areSi arsebuli dazianebebi, romelic ganviTarebulia fizikuri zemoqmedebiT
da saidanac amoRebulia niadagisa da qviSis nawilakebi. garda amisa, dadgenilia,
rom a.S-s sxeulze ganviTarebuli dazianebebi, drois TvalsazrisiT, miyenebulia
konfliqtis mimdinareobisas, radgan is am konfliqtis damTavrebisTanave
dauyovnebliv gamocxadda policiaSi, sadac mas Cautarda samedicino Semowmeba
da Sesabamis oqmSi policiaSi gamocxadebis drosTan erTad dafiqsirda aRniSnuli
dazianebebi. amasTan, e.z., o.c. da u. k. TavianT CvenebebSi ar miuTiTeben, rom
a.S., rodesac maT quCaSi Sexvda, iyo nacemi an saxeze hqonda raime dazianeba,
piriqiT, isini acxadeben, rom ar ician sad da rodis miiRo a.S-m sxeulis
dazianebebi. yovelive amasTan erTad, sasamarTlo samedicino eqspertizebis
daskvnebiT dadgenilia, rom e.z-s daniT miyenebuli mZime dazianeba aReniSneba
qveda kidurze, barZayis areSi; o.c-s sazardulSi, xolo u.k-s welis ukan. yvela
es dazianeba da maTTvis miyenebuli danarCeni msubuqi dazianebebi warmoadgenen
nakveTi xasiaTis Wrilobebs, rac miyenebuli unda iyos moqneuli danis gasmiT
da danis pirdapiri dartymiT miyenebul Wrilobebs ar warmoadgenen. amave
dros, aRsaniSnavia is garemoebac, rom a.S-s sxeulze arsebuli dazianebebis
ganlageba da lokalizacia gamoricxavs imis SesaZleblobas, rom a.S-s mieyenebina
TviTdazianebebi im adgilebSi, sadac isini iqna aRmoCenili.
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amasTan, momxdari SemTxvevis drosa da policiaSi a.S-s gamocxadebis drois
moments Soris imdenad mcire intervalia, rom Zalze saeWvoa am periodSi mas
moexerxebina, simulaciis mizniT zemoaRniSnuli TviTdazianebebis miyeneba.
zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, sasamarTlo mivida im daskvnamde, rom
mocemul SemTxvevaSi ganxiluli garemoebebi mTlianad adastureben braldebul
a.S-s Cvenebis, rogorc mtkicebulebis, siswores da utyuarobas, romelic srul
TanxmobaSia saqmeSi arsebul sxva utyuar mtkicebulebebTan, ris gamoc is
miRebuli da gaTvaliswinebuli unda iqnes saqmeze gadawyvetilebis miRebisas,
xolo braldebis mowmeebis e.z-s o.c-sa da u.k-s Cvenebebi uaryofil unda iqnes,
rogorc arasarwmuno mtkicebulebebi”.
yuradReba unda mieqces im garemoebas, rom warmodgenil SemTxvevaSi
sasamarTlom utyuar mtkicebulebad miiRo braldebulis anu saqmis SedegiT
aSkarad dainteresebuli mowmis Cveneba, radgan misi siswore dasturdeboda sxva
sarwmuno mtkicebulebebiT. amitom, dauSvebelia Cvenebis, rogorc mtkicebulebis
utyuarobaSi eWvis Setana da misi uaryofa mxolod im motiviT, rom is saqmis
SedegiT dainteresebul mowmes ekuTvnis, aramed procesualurad yoveli
SesaZlebeli saSualebiT unda gairkves misi obieqturoba da Sesabamisoba sxva
utyuar mtkicebulebebTan, ris Semdegac unda iqnes daskvna gakeTebuli misi
miRebisa Tu uaryofis Sesaxeb.
analogiuri meTodi, motivacia da dasabuTeba SeiZleba iqnes gadawyvetilebis
misaRebad gamoyenebuli im SemTxvevaSic, rodesac erTi da imave faqtisa
Tu garemoebis Taobaze erTmaneTs upirispirdeba mxolod ori sxvadasxva
mtkicebuleba. sasamarTlosaTvis SedarebiT ufro rTuli gadasawyvetia iseTi
SemTxveva, rodesac erTi da imave sakiTxis Taobaze arsebobs erTi da imave saxis
eqspertizis ori urTierTsawinaaRmdego daskvna, xolo imave sakiTxze Catarebuli
komisiuri eqspertiza faqtobrivad uSedegod
dasrulda, radgan komisiis
monawile eqspertebi ver SeTanxmdnen da kvlav gansxvavebul poziciebze darCnen.
problema ki isaa, rom, rogorc cnobilia, eqspertiza tardeba specifikuri
sakiTxis gasarkvevad, romelic specialur codnas moiTxovs, rac mosamarTles
ar gaaCnia. saqmeze ori an meti urTierTsawinaaRmdego saeqsperto daskvnis
arsebobisas mosamarTle unda Seecados imis dadgenas, romeli saeqsperto daskvna
ufro Seesabameba saqmeSi arsebul sxva masalebsa da utyuar mtkicebulebaTa
erTobliobas, rodesac piris braleulobis sakiTxis gadawyveta SeuZlebelia
eqspertizis daskvnis gareSe. ra Tqma unda, aRniSnuli sirTule mosamarTles
(sasamarTlos) ar aTavisuflebs imis movaleobisagan, rom ganaCenSi warmoadginos
jerovani motivebi da safuZvliani dasabuTeba imis Taobaze, ratom miaCnia
sarwmunod Sesabamisi saeqsperto daskvna da ratom uaryofs mis sawinaaRmdego
saeqsperto daskvnas. aseT dros yuradReba unda mieqces – romeli eqspertiza
Catarda ufro srulfasovan pirobebSi da gaaCnda Tu ara eqsperts yvela saWiro
masala; romel saeqsperto daskvnaSia warmodgenili kategoriuli da calsaxa
gadawyveta sadavo sakiTxisa; ramdenad srulyofili samecniero da meTodikuri
baza iqna gamoyenebuli eqspertis mier mis winaSe dasmuli sakiTxis gadasawyvetad;
ramdenad cxadi da gasagebia daskvnis kvleviT nawilSi ganviTarebuli msjeloba
da ramdenad Seesabameba igi saboloo daskvniT debulebas; ramdenad adekvaturi
iyo eqspertisaTvis dasmuli kiTxvebi; daskvnaSi eqsperti xom ar gascda Tavisi
kometenciis farglebs. garda aRniSnulisa, saTanado yuradReba unda mieqces
agreTve sxva garemoebebs, romlebic SeiZleba mosamarTles daexmaros myari
Sinagani rwmenis CamoyalibebaSi eqspertizis daskvnis, rogorc mtkicebulebis
utyuarobisa da relevanturobis Taobaze, da romlebmac saTanado asaxva unda
hpovos mosamarTlis mier ganaCenSi warmodgenil motivaciasa da dasabuTebaSi.
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yovelive zemoaRniSnulTan dakavSirebiT xazgasmiT unda aRiniSnos Semdegi:
ganaCenis samotivacio nawilSi sasamarTlos (mosamarTlis) mier mtkicebulebebis
SefasebebTan dakavSirebiT ganviTarebuli msjelobebi da dasabuTebebi ar
unda Seicavdes pirdapir an arapirdapir daskvnebs piris braleulobisa Tu
udanaSaulobis Taobaze, raTa samarTlebrivi Sefasebebis naadrevi manifestirebiT
obieqturi damkvirveblis warmodgenaSi ar gaCndes eWvi saqmis Sedegisadmi
sasamarTlos mikerZoebuli damokidebulebis Taobaze.
bolos unda iTqvas kidev erT aucilebel sakiTxze: mosamarTlem (sasamarTlom)
ganaCenSi motivaciisa da dasabuTebisas yovelnairad unda aaridos Tavi iseTi
frazebis gamoyenebas, rogoricaa `TavisTavad cxadia”; `sruliad gasagebia”;
`ar SeiZleba sadavo iyos”; `upriania davaskvnaT”; `calsaxad aSkaraa” da sxva
aseTi, romlebic ganaCenisa Tu mosamarTlis daskvnebis damajereblobas saeWvos
xdis kompetenturi mkiTxvelis TvalSi, radgan qmnis imis STabeWdilebas,
rom mosamarTle cdilobs aseTi frazebiT gadafaros ganaCenis arajerovani
dasabuTebuloba da Tavisi poziciis sisuste, raTa mkiTxvelis TvalSi
gaaqarwylos rogorme Tavisi daurwmunebloba yovelive imaSi, rasac igi wers.
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alibis dadastureba
an uaryofa ganaCenSi

 avtori: daviT sulaqveliZe – Tbilisis Tavisufali universitetis profesori, saqarTvelos
uzenaesi sasamarTlos yofili wevri, 2014.
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pirvel rigSi unda aRiniSnos, rom wminda samarTlebrivi mniSvnelobiT alibis
cnebaSi igulisxmeba mxolod Semdegi ram: dacvis mxaris mier wamoyenebuli
versia danaSaulis Cadenis momentSi braldebulis ara SemTxvevis, aramed sxva
adgilze yofnisa da aqedan gamomdinare, momxdar danaSaulSi misi monawileobis
SeuZleblobis Sesaxeb. amitom, alibi ar unda avurioT dacvis mxaris mier
braldebulis udanaSaulobis dasadastureblad warmodgenil sxva msgavs
versiebSi, magaliTad, versiaSi imis Taobaze, rom braldebulTan aRmoCenili
naqurdali nivTi mis mier danaSaulebrivi gziT ki araa mopovebuli, aramed
man is bazrobaze iyida ucnobi pirisagan; an kidev, aseTi versia: braldebuli
danaSaulis Cadenis adgilze aRmoCnda sruliad SemTxveviT, pirad saqmesTan
dakavSirebiT da momxdar danaSaulTan mas araferi aqvs saerTo. albaT sruliad
gasagebia, rom, umetes SemTxvevebSi, alibis arsebobisa Tu ararsebobis sakiTxi
ukavSirdeba pirs, romelsac brals sdeben rogorc danaSaulis amsrulebels an
Tanaamsrulebels. Tumca, calkeul SemTxvevaSi, alibis sakiTxi SesaZlebelia
exebodes aseve danaSaulis Tanamonawilesac (organizatori, wamqezebeli, damxmare),
Tuki, danaSaulis xasiaTidan gamomdinare, danaSaulis Cadenis mTeli procesis
mimdinareobisas yovlad aucilebeli iyo Tanamonawilis yofna saqarTvelos
teritoriaze, xolo dacva ki amtkicebs, rom danaSaulis ganxorcielebisas misi
sawyisi momentidan saboloo dasrulebis momentamde, is sazRvargareT imyofeboda.
magaliTad, pirs brali edeba jgufur yaCaRobaSi TanamonawileobisaTvis, rac
gamoixata am piris mier aRniSnuli jgufisaTvis iaraRisa da danaSaulis sxva
saSualebebis miwodebaSi maSin, rodesac sxva mtkicebulebebiT dadasturebulia,
rom yaCaRTa jgufi Seiqmna danaSaulis Cadenamde erTi TviT adre. dacvis mxare
ki ayenebs versias imis Taobaze, rom braldebuli jer kidev yaCaRTa jgufis
Seqmnamde sami TviT adre gaemgzavra ucxoeTSi, sadac is darCa erT welze met
xans da, maSasadame, am periodSi mas ar SeeZlo fizikuri damxmaris saxiT raime
monawileoba mieRo saqarTveloSi Cadenil danaSaulSi.
dacvis mxaris mier alibis wardgenis SemTxvevaSi sasamarTlom unda gaiTvaliswinos
ori ram: pirveli is, rom alibis namdvilobisa Tu usafuZvlobis mtkicebis
tvirTi oficialurad dacvis mxares ver daekisreba; meore is, rom Tuki dacvis
mxare sasamarTlos winaSe ayenebs Suamdgomlobas alibis arsebobis Sesaxeb,
aseTi Suamdgomloba unda iyos saTanado argumentebiT jerovnad dasabuTebuli,
raTa SesaZlebeli iyos miseuli versiis safuZvlianobis Semowmeba da Sefaseba
sxva mtkicebulebebTan erTobliobaSi. amasTan, dacvis mxaris mier warmodgenil
argumentebsa Tu mtkicebulebebs unda gaaCndeT Sesaxeboba mtkicebis saganTan.
rogorc wesi, dacvis mxare braldebulis udanaSaulobis versias alibis
moSveliebiT ayenebs jer kidev winaswari gamoZiebis stadiaze, magram Tu am
etapze versia da alibi bralmdebelma mxarem ar gaiziara, sakiTxis ganxilva
gadadis sasamarTloSi saproceso kanoniT dadgenili Sesabamisi wesebis dacviT.
ar aris gamoricxuli, rom dacvis mxarem alibi wamoayenos saqmis sasamarTloSi
arsebiTi ganxilvis drosac, cxadia, Tuki daasabuTebs, rom manamde amis
gakeTeba misTvis obieqturad iyo SeuZlebeli. garkveul interess iwvevs Semdegi
sakiTxi: rogor unda moiqces mosamarTle, Tuki dacvis mxarem versia alibis
arsebobis Taobaze waradgina sasamarTlo gamoZiebis damTavrebis Semdeg Tavis
daskvniT sityvaSi. sruliad gasagebia, rom am SemTxvevaSi, mosamarTle ganaCenis
samotivacio nawilSi ver imsjelebs iseT alibze, romelic ar yofila Semowmebuli
sasamarTlo gamoZiebisas. Tumca SesaZlebelia aman garkveuli gavlena moaxdinos
mosamarTlis Sinagan rwmenaze dacvis mtkicebulebebis Sefasebisas, imisdakvalad,
Tu ramdenad safuZvlianad da damajereblad gamoiyureba aRniSnuli alibi.
savsebiT SesaZlebelia, rom dacvis mxaris mier yovelgvari argumentebisa da
dasabuTebis gareSe wardgenili alibi sasamarTlom uaryos mis gansaxilvelad
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Suamdgomlobis daSvebisa Tu ardaSvebis sakiTxis gadawyvetis etapzeve.
magaliTad, dacvis mxare ayenebs versias imis Taobaze, rom im dros, rodesac
danaSauli Cadenil iqna TbilisSi, braldebuli imyofeboda q. baTumSi, kerZod,
qalaqis merTan miRebaze, Tumca araviTar argumentze ar uTiTebs da mas
arc raime dasabuTeba ar gaaCnia. sasamarTlos SeuZlia Suamdomloba uaryos
dausabuTeblobis motiviT da saerTod ar ganixilos is arsebiTad. iseT SemTxvevaSi
ki, rodesac xsenebul SuamdgomlobaSi moSveliebuli argumentebi sakmaod
safuZvliania, sasamarTlo movalea, mxareTa Tanasworobisa da SejibrebiTobis
principebis sruli dacviT, orive mxares misces saSualeba amtkicon TavianTi
poziciebi alibTan dakavSirebiT, saproceso normebiT gaTvaliswinebuli wesebis
Sesabamisad.
momdevno msjelobis sagans warmoadgens sakiTxi – mxareTa mier alibTan
dakavSirebiT warmodgenili argumentebis mosmenis Semdeg, ganaCenis Sedgenisas,
sasamarTlom rogor da ra saSualebebiT unda Seamowmos da Seafasos alibis
namdviloba an misi siyalbe. aseT SemTxvevaSi mxareTa mier alibTan dakavSirebiT
sasamarTlosaTvis miwodebuli TiToeuli argumenti mosamarTlem unda Seafasos
saqmeSi arsebul sxva mtkicebulebebTan erTobliobaSi, ra drosac SeiZleba
gadaawydes imave viTarebas, rac SeiZleba warmoiSvas zogadad braldebisa da
dacvis mtkicebulebebis dapirispirebisas da ris Taobazec ukve iyo zemoT
aRniSnuli. cxadia, am dros sasamarTlo gamoiyenebs dasabuTebisa da motivaciis
imave wesebs.
amave dros, alibis Sefasebisas sasamarTlom unda gaiTvaliswinos is
garemoeba, rom SesaZlebelia praqtikaSi Segvxvdes alibis friad gansxvavebuli
SemTxvevebi garkveuli TaviseburebebiT. kerZod, SesaZloa alibis namdvilobis
dadasturebisaTvis dacvis mxarem warmoadginos mowmeebi, romlebic arian
braldebulis axlo naTesavebi, mezoblebi, TanamSromlebi, an megobrebi. aseve
SesaZlebelia mowmeebad warmodgenili iyvnen sruliad gareSe adamianebic,
romlebsac braldebulTan SemTxveviTi Semxebloba aqvT. garda amisa, isic
SesaZlebelia, rom braldebuls ar hyavdes mowmeebi, romlebic mis alibs
daadastureben. agreTve isic SesaZlebelia, rom mowmeebis Cvenebebi alibis
realobas adasturebdnen pirdapir, da iyos mowmeTa iseTi Cvenebebic, romlebic
alibis realobas adasturebdnen arapirdapir. TiToeul dasaxelebuli SemTxvevis
mimarT mosamarTles moeTxoveba gansxvavebuli midgoma.
im SemTxvevaSi, rodesac alibis mowmeebi arian braldebulis axlobeli adamianebi,
cxadia, sasamarTlo iTvaliswinebs braldebulis sasargeblod maTi SesaZlo
mikerZoebulobis albaTobas, magram es imas ar niSnavs, rom amis gamo avtomaturad
undobloba gamovucxadoT maT Cvenebebs, aramed TiToeuli aseTi Cveneba unda
gavaanalizoT detalebsa da wvrilmanebSi imis gasarkvevad, ramdenad arian isini
urTierTTanxmobaSi. SesaZloa garegani gamoxatvis formiT isini erTmaneTs
ar emTxveodes, magram mTavaria arsobrivad erTmaneTTan iyvnen korelaciaSi.
amgvari korelaciis ararsebobis SemTxvevaSi, raRa Tqma unda, mowmeTa Cvenebebi
ver iqneba miRebuli, rogorc alibis utyuari mtkicebulebebi.
aseve gasaTvaliswinebelia Semdegi garemoebac: SesaZlebelia alibis mowmeTa
Cvenebebi ermaneTTan srul TanxmobaSi iyvnen Sinaarsobrivad, magram Tuki yvela
maTgani mTlianobaSi upirispirdeba sayovelTaod cnobil faqtsa da movlenas,
maSin isini ver iqnebian miRebulni alibis utyuar mtkicebulebebad. magaliTad,
alibis mowmeebi TavianT CvenebebSi darwmunebiT acxadeben, rom momxdari
SemTxvevisas braldebuli erT–erTi maTganis binaSi imyofeboda da maTTan
erTad uyurebda evropis CempionTa ligis safexburTo matCs, aseve asaxeleben
gamarjvebul gundsa da matCis angariSs. sinamdvileSi ki, maT mier dasaxelebul
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dros televiziiT, marTalia, gadaicemoda safexburTo matCi, magram igi meore
taimis dasawyisSi CaiSala da veRar gagrZelda metoqe gundebis fexburTelebs
Soris momxdari Cxubis gamo, romelSic mayureblebic Caebnen. amasTan, im gunds,
romelsac alibis mowmeebi gamarjvebulad acxadebdnen, teqnikuri damarcxeba
CaeTvala, xolo matCis Sewyvetisas angariSi iyo 0:0.
miuxedavad zemoTqmulisa, Tuki alibis mowmeebi, marTalia, braldebulis
axlobeli adamianebi arian, magram maTi Cvenebebi araTu TanxmobaSia erTmaneTTan,
aramed am Cvenebebis siswore sxva mtkicebulebebiTac dasturdeba, Tundac
arapirdapir, xolo bralmdebeli mxaris mier warmodgenili mtkicebulebebi
maT ver abaTileben, cxadia, aseT SemTxvevaSi isini SeiZleba miRebul iqnen da
sabolood safuZvlad daedos gamamarTlebel ganaCens. piriqiT, is garemoeba, rom
alibis mowmeebi braldebulisaTvis ucxo, gareSe adamianebi arian, ar warmoadgens
maTi miukerZoebliobisa Tu saqmisadmi neitraluri damokidebulebis garantias,
amitom, alibis mowmeTa Cvenebebi safuZvlian Semowmebasa da Sefasebas yovelTvis
moiTxoven maTi sandoobis TvalsazrisiT.
garda yovelive aRniSnulisa, sasamarTlom alibis mowmeTa Cvenebebis Sefasebisas
mxedvelobaSi unda iqonios is garemo da viTareba, romelTa pirobebSic
yalibdeboda aRniSnuli Cvenebebi. sxvagvarad rom iTqvas, mowmeebs braldebulTan
dakavSirebuli movlenis aRqma uxdebodaT mSvid da Cveulebriv viTarebaSi, Tu
eqstremalur viTarebaSi, ramac SesaZloa garkveuli gansxvavebebi warmoqmnas maT
CvenebaTa Soris. aramarto eqstremalur, aramed aseve Cveulebriv viTarebasTan
dakavSirebuli alibis mowmeTa Cvenebebs Soris garkveuli winaaRmdegobebis
arsebobis SemTxvevaSic, zogjer WeSmaritebis misakvlevad da Secdomis Tavidan
asacileblad, mizanSewonilia maTi SefasebisaTvis mivmarToT gansxvavebul
meTods, kerZod, calkeuli fragmentebis meSveobiT movlenis mTliani suraTis
restavraciis meTods. am dros yuradReba unda mieqces calkeuli mowmis CvenebaSi
ama Tu im arsebiTi xasiaTis detalis arsebobas, romelic TanxmobaSi unda iyos
sxva mowmeTa CvenebebSi warmodgenil aseTive fragmentul detalebTan, romlebic
mTlianobaSi qmnian erTian utyuar suraTs, romelic adasturebs danaSaulis
SemTxvevisas braldebulis sxva adgilze yofnas. davuSvaT, dacvis mxare ayenebs
versias imis Taobaze, rom danaSaulis Cadenis dros braldebuli imyofeboda sul
sxva adgilze, ra drosac is avtosagzao avariaSi mohyva da msubuqi dazianebebi
miiRo. am versias adasturebs mZRolis Cvenebis erTi detali imis Taobaze,
rom avariis Sedegad misi avtobusis erT-erTma mgzavrma fexi iRrZo; erTerTi mowme, romelic avtoavarias sruliad SemTxveviT Seeswro, adasturebs,
rom man daSavebuli mgzavri, romelsac avtoavariis Semdeg fexiT gadaadgileba
Zlier uWirda da saxezec Rrma naiarevi etyoboda, Tavisi avtomanqaniT qalaqis
uaxloes ubanSi mcxovrebi, misi nacnobi eqimi-travmatologis binaSi miiyvana,
radgan kvira dRe iyo da poliklinika ar muSaobda. poliklinikis eqimitravmatologi Tavis CvenebaSi aRniSnavs, rom aRniSnul dros man Sin miiRo
pacienti naRrZobi fexiT, romelic ambobda, rom avtoavariaSi mohyva, mis gvars
ver ixsenebs, Tumca kargad axsovs misi saxeli – hamleti. braldebulis meuRle
da Svili miaxloebiT asaxeleben im dros, roca is Sin dabrunda dazianebuli
fexiT, romelic logikur kavSirSia eqimis mier miTiTebul drosTan. man
pacients aRmouCina pirveladi samedicino daxmareba, rac sruliad sakmarisi
iyo dazianebis xasiaTidan gamomdinare, amitom is ara saavadmyofoSi, aramed Sin
gauSva. avtosagzao SemTxvevis adgilze gamocxadebuli policiis TanamSromeli
Tavis CvenebaSi uTiTebs avtosagzao SemTxvevis TariRsa da dros. aRniSnul
mowmeTa CvenebebSi gafantuli calkeuli fragmentuli detalebi mTlianobaSi
warmogvidgenen alibis namdvilobis damadasturebel garemoebas, Tumca
imavdroulad SesaZlebelia aRniSnul mowmeTa Cvenebebs Soris garkveuli
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winaaRmdegobebic arsebobdes avtosagzao SemTxvevis adgilTan da drosTan,
aseve braldebulis garegnobasTan, mis Cacmulobasa Tu asakTan dakavSirebiT da
a.S., rac ar SeiZleba alibis uaryofisa da braldebulis msjavrdebis safuZveli
gaxdes.
zogadad unda aRiniSnos, rom alibis namdvilobis Semowmeba da Sefaseba
sasamarTlosaTvis mniSvnelovan sirTuleebTan ar aris dakavSirebuli iseT
SemTxvevaSi, rodesac mis dasadastureblad dacvis mxaris mier warmodgenilia
nivTobrivi mtkicebulebebi, magaliTad, videofiri, oficialuri dokumenti,
fotomasala da sxv. alibis sakiTxis gadawyveta sasamarTlosaTvis maSin aris
rTuli problema, rodesac misi dadastureba an uaryofa unda moxdes mxolod
da mxolod dacvis mxaris mier warmodgenili mowmeebis Cvenebebis safuZvelze,
ra drosac, miukerZoeblobis TvalsazrisiT, mowmis sandoobis faqtorTan erTad
mxedvelobaSia misaRebi sxva aranakleb mniSvnelovani faqtorebic, magaliTac,
mowmis mier faqtis sworad aRqmis fsiqologiuri unari, aseve didi xnis
ganmavlobaSi damaxsovrebisa da Cvenebis micemisas misi adekvaturad gadmocemis
unari; is viTareba, romlis pirobebSic uxdeboda mowmes faqtis aRqma (arsebobda
Tu ara xelsayreli pirobebi saimisod, rom mowmis yuradReba maqsimalurad
yofiliyo mobilizebuli da faqtze orientirebuli), mowmis mier faqtis aRqmis
momentidan Cvenebis micemamde gasuli dro da a.S. swored aq dasaxelebuli, Tu
yvela sxva faqtoris erTobliobaSi analizisa da Sefasebis Sedegad SeiZleba
garkveuli daskvnebis gamotana alibTan dakavSirebiT mowmeebis mier micemuli
TiToeuli Cvenebis Sefasebisas am ukanasknelTa gaziarebisa Tu miuReblobis
Taobaze dasabuTebuli gadawyvetilebis Camosayalibeblad.
yovelive aRniSnulis Semdeg ukve SeiZleba ganvixiloT sasamarTlos ganaCenSi
dacvis mxaris mier warmodgenili alibis SesaZlo uaryofis an dadasturebis
Taobaze ganviTarebuli msjelobisa da dasabuTebis magaliTebi:
1. motivirebuli dasabuTeba alibis namdvilobis dadasturebis Taobaze
ganaCenis samotivacio nawilSi n.k-s braldebis saqmeze, romelsac brali edeboda
ZarcvisaTvis, Cadenili iseTi ZaladobiT, romelic saSiSi ar aris sicocxlisa
an janmrTelobisaTvis, danaSauli, gaTvaliswinebuli saqarTvelos ssk-is 178-e
muxlis me-2 nawilis „d“ qvepunqtiT.
saqmis Sinaarsi: 2014 wlis 16 ianvars, daaxloebiT 15.00 saaTze, TbilisSi, kerZod,
muxianis dasaxlebaSi, dazaralebuls, qalbaton q.T-s Tavs daesxa misTvis ucnobi
adamiani, 30–35 wlis mamakaci, romelic mas daejaxa, ris gamoc is waiqca da xelCanTa
xelidan gauvarda. mZarcvelma isargebla ra am garemoebiT, dastaca xeli mis
xelCanTas da gaiqca, irbina ramdenime aseuli metri da miimala. dazaralebulis
Cvenebis mixedviT, mZarcveli iyo saSualoze maRali, mxrebSi odnav moxrili,
hqonda grZeli muqi Tma. moaswro marcxena mxridan saxezec Seexeda misTvis
– daamaxsovrda, rom mZarcvels hqonda mogrZo saxe, wamozrdili muqi wveriT,
aseve TvalSi moxvda saSualo simaRlis kiseri win gamoweuli xorxiT. samZebro
operatiuli RonisZiebebis gatarebis Semdeg, 2014 wlis 20 Tebervals, policiam
daakava n.k., romelic amoicno dazaralebulma q.T-m. garda amisa, n.k-s samuSao
adgilze Catarebuli Cxrekisas amoRebul iqna dazaralebul q.T-s kuTvnili
nivTi – gamarjvebis qalRmerT nikes patara mooqrovili qandakeba, romelic
SemTxvevis dRes man SeiZina suvenirebis maRaziaSi 100 larad. aRniSnul nivTTan
erTad mas xelCanTaSi hqonda aseve Tanxac – 15 lari, xolo TviTon xelCanTa
Rirda 30 lari. braldebuli n.k., kompiuteruli programebis specialisti,
cxovrobs da muSaobs varkeTilis dasaxlebaSi. misi samuSao magidis ujraSi
Cxrekisas aRmoCenili nivTis Taobaze dakiTxvisas braldebulma n.k-m ganacxada,
rom aRniSnuli nivTi man SeiZina 120 larad, 2014 wlis 15 Tebervals, SabaT
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dRes, TbilisSi, e.w. mSral xidTan arsebul bazrobaze, sadac moqalaqeebi
ZiriTadad yidian ojaxidan gamotanil nivTebs. es nivTi mas undoda eCuqebina
misi axlo megobrisaTvis – e.l-sTvis dabadebis dReze, romelic erTi kviris
Semdeg, 2014 wlis 23 Tebervals xdeboda 30 wlis da igi gatacebulia xelovnebis
nawarmoebebiT, aqvs maTi koleqcia.
dakavebis droisaTvis n.k. imyofeboda aRricxvaze probaciis Sesabamis biuroSi,
radgan is iyo pirobiT msjavrdebuli saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis
185-e muxlis me-2 nawilis „g“ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli danaSaulis Cadenis
gamo. am danaSaulisaTvis misi msjavrdebis Semdeg mas daexmara zemoxsenebuli
axlo megobari – e. l. da probaciis biuros oficeri kerZo firma „merkurSi“
programistad muSaobis dawyebaSi, sadac erTad muSaobdnen is da misi megobari
e.l.
dacvis mxarem sasamarTlos mimarTa SuamdgomlobiT imis Taobaze, rom momxdari
danaSaulis SemTxvevis dros braldebuli n.k. imyofeboda TbilisSi, Tavis
sacxovrebel ubanSi – varkeTilis dasaxlebaSi, ris gamoc SeuZlebeli iyo mas
imave dros Zarcva Caedina muxianis dasaxlebaSi, xolo am or dasaxlebas Soris
manZili aris daaxloebiT 35–40 kilometri. aRniSnuli versiis dasadastureblad
dacvis mxarem sasamarTloSi warmoadgina mowmeebi: e. l. – braldebulis
samsaxuris megobari; d.k. – braldebulis meuRle da v.k. – braldebulis deda;
a.b. – braldebulis mezobeli da am ukanasknelis Svili – v.b.; aseve mowme –
o.c., durgali, romelic daqiravebuli hyavda braldebuls da am ukanasknelis
sacxovrebel binaSi 2014 wlis 17 ianvridan 5 Tebervlamde awarmoebda sadurglo
samuSaoebs; j.S. – firma „merkuris“ direqtori. aRniSnuli mowmeebi dacvis mxarem
waradgina policiaSic, jer kidev n.k–s dakavebis momdevno dRes, romlebmac
TavianT CvenebebSi daadastures dacvis mxaris zemoaRniSnuli versia.
aRniSnulma mowmeebma sasamarTlo gamoZiebis drosac, romelic Sedga 2014
wlis 20–21 maiss, gaimeores maT mier policiaSi micemuli Cvenebebi, romlebmac
kvlav daadastures, rom muxianis dasaxlebaSi momxdari Zarcvisas n.k. namdvilad
imyofeboda varkeTilSi.
sasamarTlos dasabuTeba ganaCenis samotivacio nawilSi:
„braldebul n.k-s saqmeze dacvis mxaris mier warmodgenili versiis Sesamowmeblad
sasamarTloSi daikiTxnen dacvis mowmeebi: mowme e.l-m aCvena, rom is da n.k. arian
axlo megobrebi da erTad muSaobdnen firma „merkurSi“. TviTon namdvilad aris
dabadebuli Tebervlis 23 ricxvSi da yoveli dabadebis dRes mas n.k. Cuqnida
suvenirebs. 2014 wlis 16 ianvars is imyofeboda Tavis samuSao adgilze, magram im
dRis movlenebi zustad ar axsovs, kerZod, im dRes ra dros mivida samsaxurSi
n.k. da ra dros datova man Tavisi samuSao adgili. magram axsovs, rom wina dRes
– 15 ianvars firmis direqtori j.S. masTan saubarSi ukmayofilebas gamoTqvamda
n.k-s mimarT am ukanasknelis mier 14 da 15 ianvars samuSaoze gamoucxadeblobis
gamo. direqtori ambobda, rom n.k-m, rogorc Cans, Zveli stiliT axali wlis
dadgoma aRniSna, magram es ar aris sapatio mizezio. amitom, is apirebda, rom
meore dRes, e.i. 16 ianvars seriozulad dalaparakeboda n.k-s, radgan es ar aris
pirveli SemTxvevao. mowme e.l-m Tavis CvenebaSi miuTiTa imazec, rom aRniSnul
dRes firmis direqtori Sexvda da esaubra Tu ara n.k-s, amis Sesaxeb man ar icis.
jvaredini dakiTxvisas man aRniSna aseve, rom aris xelovnebis moyvaruli da mas
Sin aqvs suraTebisa da qandakebebis momcro koleqcia.
mowme o. c-m aCvena, rom profesiiT durgalia da SekveTebis safuZvelze awarmoebs
sadurglo samuSaoebs sxvadasxva klientis binebSi, romelTa Soris iyo n.k-c. 2014
wlis 16 ianvars, daaxloebiT 14. 00-dan 15.00 saaTamde periodSi, is imyofeboda
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n.k-sTan am ukanasknelis binaSi, romelTanac awarmoebda molaparakebas aRniSnul
binaSi sadurglo samuSaoebis Sesasruleblad. maTi molaparakeba gagrZelda
daaxloebiT 30-40 wuTis ganmavlobaSi, ra drosac isini SeTanxmdnen, rom mis
binaSi sadurglo samuSaos daiwyebda meore dRidan, e.i. 17 ianvridan. jvaredini
dakiTxvisas o.c-m aRniSna: n.k-sTan molaparakebis dro mas imitom daamaxsovrda,
rom im dRes – 16 ianvars germaniidan dabrunda misi Svili da swored amitom
ver moaxerxa man n.k-sTan mosalaparakeblad diliT misuliyo. axsovs, rom
daaxloebiT 14.00 saaTamde Sin iyo, Tavis SvilTan da amis Semdeg wavida n.k–sTan.
axsovs isic, rom Sin dabrunebis Semdeg, daaxloebiT 15.30 saaTze, is SvilTan
erTad gavida qalaqSi saqmian Sexvedraze. man samuSaoebi n.k-s binaSi daasrula
Tebervlis dasawyisSi, dRe da ricxvi zustad ar axsovs.
mowme a.b-m aCvena, rom 2014 wlis 16 ianvars, daaxloeibT 15.30 saaTze, misi
miwveviT masTan stumrad mivida misi mezobeli n.k., radgan im dRes misi Svilis
v.b-s dabadebis dRis aRsaniSnavad ojaxSi sufra iyo gaSlili. im dRes sufraze
n.k. didxans ar darCenila, daaxloebiT saaTnaxevris Semdeg man bodiSi moixada –
samsaxurSi var aucileblad misasvleli, radgan direqtorma damireka saswrafod
unda moxvideo. am sityvebis Semdeg man sufra datova da wavida. aRniSnul dRes
man stumrebi adrianad miiwvia ojaxSi, radgan imave dRis bolos misi Svili v.b.
megobrebTan erTad gudaurSi apirebda wasvlas da asec moxda.
a.b-s CvenebaSi miTiTebuli garemoebebi daadastura misma Svilmac, mowme v.b-m,
romelmac aRniSna, rom sufridan n.k. man gaacila, radgan misi mama – a.b. Tamada
iyo da amitom sufras ver datovebda. n.k-s wasvlis dro mas imitom daamaxsovrda,
rom sufridan gasvlisas n.k-m mas hkiTxa, romeli saaTi iyo, radgan Zalian
Cqarobda – direqtorTan Sexvedraze misvla ar davagvianoo.
n.k-s dedam – mowme v.k-m uCvena, rom 2014 wlis 16 ianvars is dilidan cudad
iyo, radgan hipertoniiTaa daavadebuli, ris gamoc, daaxloebiT 11 saaTze
Tavis Svils – n.k-s daureka samsaxurSi, sTxova Sin dabrunebuliyo da saswrafo
samedicino daxmareba gamoeZaxa. is marTlac movida naxevar saaTSi da saswrafo
daxmarebac gamoiZaxa. daaxloebiT naxevar saaTSi saswrafos brigada gamocxadda
da aRmouCina mas daxmareba. eqimebi daaxloebiT 40 wuTis ganmavlobaSi
imyofebodnen masTan. maTi wasvlis Semdeg man n.k. afTiaqSi gagzavna wamlebis
mosatanad, ris Semdegac, rogorc axsovs, masTan saxlSi gamocxadda xelosani,
romelsac maT binaSi sadurglo samuSaoebi unda Seesrulebina. cota xanSi
misi Svili – n.k. dabrunda afTiaqidan da TiTqmis mTeli saaTis ganmavlobaSi
awarmoebda molaparakebas xelosanTan, romlis saxeli icis, magram misi gvari ki
aRar axsovs. Semdeg mas CaeZina da sanam mas eZina, misi Svili n.k. sad iyo da ras
akeTebda dRis bolomde, ar icis.
igive garemoebebi daadastura Tavis CvenebaSi mowme d.k-m, braldebulis meuRlem,
romelmac damatebiT aRniSna, rom ianvris Sua ricxvebSi, zusti dro ar axsovs,
maT binaSi daiwyo sadurglo samuSaoebi, romelic Tebervlamde gagrZelda. rac
Seexeba maTTan durgalis gamocxadebas, ianvris is dRe mas namdvilad axsovs,
rom iyo Zalian datvirTuli n.k-sTvis: diliT jer saswrafo daxmareba hyavdaT
gamoZaxebuli, Semdeg durgali iyo, misi wasvlis Semdeg ki mezobelma dauZaxa
TavisTan. Tan im dRes probaciis biuroSi iyo gamosacxadebeli da ver axerxebda
misvlas, ris gamoc Zalian wuxda – reJimis darRvevad ar CamiTvalono da apirebda
dRis bolos mainc gamocxadebuliyo iq registraciis gasavlelad, magram es dRe
iyo 16 ianvari, Tu 15, an 17 ianvari danamdvilebiT ar axsovs.
mowme j.S-m (firma „merkuris“ direqtori) uCvena, rom n.k dapatimrebamde ori
wlisa da cxra Tvis ganmavlobaSi muSaobda mis qvemdabare dawesebulebaSi. igi
SesaniSnavi programistia da Sromis anazRaurebac adekvaturi hqonda. ori wlis
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manZilze n.k-sTan yvelaferi kargad iyo, magram bolo eqvsi Tvis ganmavlobaSi
igi xSirad acdenda samuSaos. gadamowmebis Semdeg irkveoda, rom es gacdenebi
yovelTvis dakavSirebuli iyo mis ojaxur an pirad problemebTan. miuxedavad
amisa, es garemoeba firmisaTvis ukve garkveuli zianis momtani iyo. n.k-s mier
samuSaos bolo gacdena moxda 2014 wlis 14–15 ianvars, zedized ori dRe ar
iyo samuSaoze. amitom mesame dRes anu 16 ianvars gamoviZaxe sasaubrod dRis
meore naxevarSi, radgan manamde mTeli dRe dakavebuli viyavi samsaxurebrivi
saqmeebiT. is CemTan gamocxadda Cems mier miTiTebul dros, romeli saaTi iyo
zustad ar maxsovs, magram iyo samuSao dRis bolo periodi. maxsovs aseve,
rom im dResac – 16 ianvars, diliT, n.k. iyo samuSaoze, magram Semdeg 12.00
saaTze ar aRmoCnda samsaxurSi (am dros TaTbiri mqonda TanamSromlebTan da
is ar eswreboda). Cven daaxloebiT erTi saaTis ganmavlobaSi vsaubrobdiT da
bolos mkacrad gavafrTxile n.k. imis Taobaze, rom samuSaos Tundac kidev
erTxel gacdenis SemTxvevaSi igi daTxovnili iqneboda. 16 ianvris ambebi n.ksTan dakavSirebiT damamaxsovrda imitom, rom iyo Zveli stiliT axali wlis
momdevno dReebi da, amasTan n.k. zedized ori dRe ar imyofeboda samsaxurSi,
rac manamde ar momxdara.
aRniSnul mowmeTa Cvenebebis erTobliobaSi Sefasebis Semdeg, sasamarTlo
yuradRebas miaqcevs Semdeg garemoebebze: TiToeuli mowmis Cveneba aris
damajerebeli da ar tovebs xelovnurad SeTxzuli ambis STabeWdilebas. isini
Tavisuflad, zedmeti daZabulobis gareSe mouTxrobdnen sasamarTlos braldebul
n.k–sTan dakavSirebul 2014 wlis 16 ianvris ambebs, romlebic arsebiTad ar
gansxvavdebian maT mierve winaswari gamoZiebis stadiaze micemuli Cvenebebisagan.
arcerTi maTgani ar gviambobs imaze, Tu sad da ra viTarebaSi xedavdnen isini
n.k-s 16 ianvars mTeli dRis ganmavlobaSi, aramed isini yvebian – aRniSnuli
dRis calkeul monakveTSi sad imyofeboda da ras saqmianobda n.k. maTi Cvenebebi
erTobliobaSi qmnian dRis mTlian, damajerebel da logikurad Tanmimdevrul
suraTs, rac gvarwmunebs ara mxolod am Cvenebebis sisworeSi, aramed dacvis
mxaris mier warmodgenili versiis safuZvlianobasa da namdvilobaSi, romlis
mixedviT sivrcis (manZili muxianisa da varkeTilis dasaxlebebs Soris) da drois
(dRis ganmavlobaSi n.k-s monawileobiT ganviTarebul movlenebs Soris drois
TvalsazrisiT ar arsebobda iseTi Tavisufali „fanjara“, romlis ganmavlobaSic
is moaswrebda varkeTilidan muxianSi misvlas, danaSaulis Cadenasa da Semdeg
ukan dabrunebas) faqtorebis gaTvaliswinebiT n.k-s aranairi SesaZlebloba
ar gaaCnda fizikurad monawileoba mieRo dazaralebul q.T-s mimarT Cadenil
ZarcvaSi. sayuradRebo da niSandoblivia is garemoebac, rom saqmis sxva masalebi
adasturebs Semdegs – muxianis dasaxlebis teritoriaze momxdari Zarcva atarebs
spontanurad Cadenilis da ara winaswar dagegmili danaSaulis xasiaTs. Tuki
pirobiTad davuSvebT imas, rom mZarcveli iyo n.k., maSin mxedvelobidan ar
unda gamogvrCes is garemoebac, rom 2014 wlis 16 ianvramde mas ar SeeZlo
scodnoda, daakavebda Tu ara mas policia. amitom n.k-s ar SeeZlo winaswar
moemzadebina dacvis SesaZlo mowmeebi da maT winaSe Tavisi Tavi windawin
emxilebina danaSaulSi, raTa maT SemdgomSi misTvis sasargeblo Cvenebebi
miecaT. misi mxridan es ar iqneboda gonivruli moqmedeba, vidre danaSauli ar
iyo gaxsnili da Zarcvis Camdenis vinaoba dadgenili. misi dakavebis Semdeg ki
xsenebulma mowmeebma meore dResve misces Cvenebebi gamoZiebas, ris gamoc maT
ar hqondaT imis dro da saSualeba, rom TavianTi Cvenebebis Sinaarsi winaswar
erTmaneTTan SeeTanxmebinaT. amave dros, am TvalsazrisiT, sayuradReboa is
garemoebac, rom dacvis mowmeebis umravlesoba (firma „merkuris“ direqtori,
durgali da n.k-s mezobeli) erTmaneTs ar icnoben, rac nakleb sarwmunos xdis
maT Soris raime SeTanxmebis arsebobas. SesaZlebelia dasaxelebul mowmeTa
Cvenebebs Soris arsebobdes mcireodeni Seusabamobebi drois momentebTan
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dakavSirebiT, magram es garemoeba ver gaxdeba safuZveli maTi uaryofisaTvis.
piriqiT, aRniSnuli TvalsazrisiT, sruli sizuste da Sesabamisoba iqneboda
friad saeWvo da aradamajerebeli, radgan metismetad Zneli savaraudebelia
adamians absoluturi sizustiT axsovdes erTi Tvis win momxdari movlenis yvela
wvrilmani da detali, roca saamisod movlenis aRqmis momentSi ar arsebobs
damkvirveblis gansakuTrebuli interesi.
rac Seexeba braldebis mxaris mier saqmeSi warmodgenil mtkicebulebebs –
dazaralebulis Cvenebas, dazaralebulis mier braldebulis amocnobis oqms,
nivTmtkicebasa da dazaralebulis mier misi amocnobis oqms, unda aRiniSnos
Semdegi: gasaTvaliswinebelia, rom momxdari Zarcvis dros iyo Zalze Rrubliani
amindi, amasTan, qalaqis im regionSi, sadac SemTxveva moxda, idga sqeli nisli,
rasac SeeZlo gaerTulebina dazaralebulisaTvis mZarcvelis garegnobis
sworad aRqma, romelic man mxolod gverdidan dainaxa da isic wamierad.
marTalia, SemdgomSi dazaralebulma amoicno braldebuli, magram saqme isaa,
rom braldebulis amocnoba moxda mxolod Zalze zogadi niSnebiT (aRnagoba,
grZeli da muqi Tmebi, saxeze wamozrdili wveri, win gamoweuli xorxi da sxva),
romlebiTac SesaZlebelia mravali adamiani hgavdes erTmaneTs, ris gamoc ver
gamoiricxeba dazaralebulis keTilsindisieri Secdoma n.k-s amocnobisas. miT
ufro, rom dazaralebuli ar uTiTebda n.k-s garegnobis damaxasiaTebel mkveTr
individualur niSnebze, kerZod, rogoricaa grZeli kexiani cxviri, aseve saxis
marcxena mxareze cxviris fuZesa da Tvals Soris arsebuli, kargad SesamCnevi
naiarevi. braldebulis samuSao adgilis Cxrekisas amoRebuli nivTmtkicebis
– dazaralebulis kuTvnili qandakebisa da dazaralebulis mier misi amocnobis
oqmis Taobaze ki unda iTqvas Semdegi: saqmeSi ar moipoveba iseTi mtkicebuleba,
romliTac uaryofili iqneboda braldebul n.k-s mier gacxadebuli versia mis
mier aRniSnuli nivTis TbilisSi, mSral xidTan arsebul bazrobaze ucnobi
pirisagan SeZenis Taobaze. amasTan, aRsaniSnavia, rom nivTi, romelic misgan
marcvelma gaitaca, dazaralebuls SeZenili hqonda suvenirebis maRaziaSi, ris
gamoc ar aris gamoricxuli, rom analogiuri nivTis sxva egzemplaric yofiliyo
damzadebuli da swored is hqondes SeZenili braldebuls bazrobaze.
amrigad, zemoaRniSnuli garemoebebidan gamomdinare, sasamarTlo mivida im
daskvnamde, rom mocemul SemTxvevaSi braldebis mtkicebulebebi ver iqneba
miCneuli ufro meti mtkicebulebiTi Zalis mqoned, vidre aris dacvis mxaris
mier warmodgenili mtkicebulebebi, araferi rom iTqvas maT utyuarobaze.
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis me-5 muxlis me-3 nawilis
Tanaxmad ki, mtkicebulebebis Sefasebisas maTTan dakavSirebiT warmoSobili
yovelgvari safuZvliani eWvi unda gadawydes braldebulis sasargeblod. maT
sapirispirod, dacvis mxaris mier alibis dasadastureblad warmodgenili
mtkicebulebebi miCneul unda iqnes utyuarad da damajereblad, romlebic adgils
ar toveben maT mimarT gonivruli da safuZvliani eWvis arsebobisaTvis.“
2. ganvixiloT magaliTi sasamarTlos mier im alibis uaryofisa da misi dasabuTebis
Sesaxeb, romelic dacvis mxarem waradgina mowmeTa Cvenebebis safuZvelze:
a) saqmis faqtobrivi garemoebebi wardgenili braldebis mixedviT:
„2014 wlis 11 ianvars, 20.50 saaTze, ZarcvisaTvis nasamarTlobis mqone x.w–m
TbilisSi, vagzlis moedanze, daiqirava taqsi, romlis mZRols, n.t-s sTxova,
rom waeyvana muxianis dasaxlebaSi. n.t. daeTanxma da isini gaemgzavrnen x.ws mier naCveneb misamarTze. rodesac isini gascdnen n. dumbaZis quCas, erTerT mosaxvevSi, x.w. moulodnelad daniT SeiaraRebuli Tavs daesxa mZRol n.ts da mokvlis muqariT mosTxova misTvis Tanxis gadacema. mZRolis mxridan
daumorCileblobisa da winaaRmdegobis gawevis gamo, mZimed daWra igi
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gulmkerdis areSi, marjvena mxares, ris Semdegac mas jibidan amoacala 142 lari,
mobiluri telefoni ki mas ver upova, romliTac SemdegSi n.t-m dareka 112ze da iTxova daxmareba. aRniSnulis Semdeg x.w. danaSaulis Cadenis adgilidan
miimala. SemdgomSi dazaralebulma n.t-m detalurad aRwera x.w-s garegnuli
niSnebi da Cacmuloba, ris safuZvelzec man amocnobisas uyoymanod miuTiTa
masze. garda amisa, dazaralebul n.t-s kuTvnili avtomanqanis ukana salonis
savarZlis zedapiridan amoRebul iqna masze darCenili qsovilebis boWkoebi da
mikroelementebi. teqnikuri eqspertiziT dadginda, rom aRniSnuli boWkoebi da
mikroelementebi identuria braldebul x.w-sgan gamoZiebis procesSi amoRebuli
misi Sarvlisa da naqsovi qurTukis boWkoebisa. aRniSnuli mtkicebulebebis
safuZvelze x.w-s waredgina braldeba saqarTvelos ssk-is 179-e muxlis me-3
nawilis „a“ qvepunqtiT, agreTve imave kodeqsis 109-e muxlis pirveli nawilis
„d“ qvepunqtiTa da me-3 nawilis „g“ qvepunqtiT“.
b) dacvis mxaris mier wardgenili alibis mixedviT, x.w. aRniSnul danaSauls
ver Caidenda, radgan im dros, rodesac es danaSauli moxda, x.w. imyofeboda
Tbilisis sxva ubanSi, restoran „salxinoSi“, sadac is miwveuli iyo misi mezoblis
mier am ukanasknelis dabadebis dRis aRsaniSnav sufraze. mocemuli alibis
dasadastureblad dacvis mxarem warmoadgina mowmeebis: a.l-s (x.w-s mezobeli),
e.b-s, o.n-s, i.T-sa da TviT x.w-s Cvenebebi. yvela dasaxelebuli mowme Tavis
CvenebebSi aRniSnavda, rom 2014 wlis 11 ianvris saRamos isini imyofebodnen
restoranSi saqeifod, maTTan erTad iyo aseve x.w-c. isini restoranSi Seikribnen
daaxloebiT 17.00 saaTze da iq imyofebodnen 23 saaTamde, ra drosac daiSalnen
da saxlebSi wavidnen.
g) sasamarTlos mier alibis uaryofa da am poziciis motivirebuli dasabuTeba
ganaCenSi:
„sasamarTlo ar eTanxmeba dacvis mxaris mier warmodgenil versias muxianis
dasaxlebaSi taqsis mZRolze yaCaRuri Tavdasxmis dros braldebul x.w-s sxva
adgilze – restoran „salxinoSi“ yofnis Taobaze. sasamarTlo yuradRebas
miaqcevs im garemoebaze, rom sasamarTloSi jvaredini dakiTxvis dros dacvis
mier warmodgenili mowmeebis Cvenebebi, mniSvnelovani detalebis TvalsazrisiT,
aRmoCndnen erTmaneTTan arsebiT winaaRmdegobebsa da SeusabamobebSi. saxeldobr:
mowme a.l-m Tavis CvenebaSi miuTiTa, rom x.w. sufraze imyofeboda dasawyisidan
dasasrulamde da mTeli am drois manZilze is arsad ar gasula. sufris
damTavrebis Semdeg x.w. Sin misma TanamSromelma, mowme e.b-m waiyvana Tavisi
avtomanqaniT, daaxloebiT 22.00 saaTze. amasTan, aRniSna, rom im saRamos x.w-s
ecva Savi feris tyavis qurTuki da moyavisfro Sarvali; mowme e.b-s Cvenebis
mixedviT ki x.w. sufraze gamoCnda Sua qeifis dros, albaT daaxloebiT 20.30
saaTze, dagvianebisaTvis ki man bodiSi moixada, Semdeg sufraze bolomde darCa.
Sin ki x.w., rogorc mas axsovs, waiyvana misma mezobelma a.l-m. kargad axsovs, rom
x.w-s ecva naqsovi, sqeli Jaketi, muqi lurji ferisa, misi Sarvali ki Savi feris
iyo; mowme o.n-m Tavis CvenebaSi miuTiTa, rom x.w. sufraze Tavidanve iyo, magram
Semdeg Sua qeifis dros wavida, ris gamoc Tamadas bodiSi mouxada. axsovs, rom
aRniSnul saRamos sufraze x.w-s ecva momwvano feris pijaki da jinsis Sarvali.
restornidan ki is marto wavida, avtomanqaniT sufris wevrTagan is aravis ar
wauyvania; mowme i.T–s CvenebiT x.w. sufraze maSin gamoCnda, rodesac qeifi ukve
mTavrdeboda da daSlas apirebdnen. sufris damTavrebis Semdeg x.w.-m taqsi
gamoiZaxa, Tqva, rom Tavis naTesavTan unda wasuliyo aucilebel saqmeze, ris
gamoc mowme a.l-s uari uTxra mis SeTavazebaze – Sin erTad wasuliyvnen. mowme
i.T-m Tavis CvenebaSi aseve miuTiTa, rom sufraze is da x.w. gverdigverd isxdnen
da kargad axsovs, rom x.w-s ecva yavisferi jempri da Savi Sarvali.
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sasamarTlos miaCnia, rom dacvis mxaris mowmeTa Cvenebebs Soris erTi da
imave garemoebebis Taobaze iseTi arsebiTi winaaRmdegobebia, romelTa gamo
safuZvliani eWvis qveS dgeba ara marto is garemoeba – restoranSi sufris
dawyebidan mis damTavrebamde periodSi ra dros imyofeboda x.w. am sufraze
da ra dros aRar iyo, aramed isic ki – 2014 wlis 11 ianvris saRamos x.w.
saerTod imyofeboda Tu ara restoran „salxinoSi“. aRniSnulidan gamomdinare,
sasamarTlo mowmeebis: a.l-s, e.b-s, o.n-sa da i.T-s Cvenebebs ver miiRebs utyuar
mtkicebulebebad, romlebic ver iqneba gaTvaliswinebuli sasamarTlos mier x.ws braleulobis sakiTxis gadawyvetisas.
dasasruls unda aRiniSnos, rom zemoT warmodgenili magaliTebi sasamarTlos
motivaciisa da dasabuTebisa alibTan dakavSirebiT, ar unda iqnes miRebuli,
rogorc savaldebulo trafareti, romelic yvela SemTxvevaSi SeiZleba
iqnes gamoyenebuli, radgan yvela saqme da SemTxveva aris individualuri da
gansxvavebuli Tavisi SinaarsiT, rac aucileblad unda iyos gaTvaliswinebuli
sasamarTlos mier alibis safuZvlianobis dadasturebisa Tu misi uaryofisas.
Sesabamisad, am sakiTxisadmi mosamarTlis midgoma unda iyos SemoqmedebiTi,
raTa ganaCens hqondes saWiro dasabuTebulobac da saTanado damajereblobac.
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aSS-is iusticiis departamenti
sisxlis samarTlis saqmeTa ganyofileba
sazRvargareT prokurorebis
ganviTarebis, daxmarebisa da treiningebis ofisi
vaSingtoni, kolumbiis olqi 20530

saqarTveloSi sisxlis samarTlis
saqmeebze gamotanili ganaCenebis
mtkicebis mtkicebulebiTi standartebi

 avtori: stiven s. nefi, mrCeveli samarTlebriv sakiTxebSi, iusticiis departamenti, aSS-is
saelCo, Tbilisi, saqarTvelo, 22 ivlisi, 2014.
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mosamarTlis mier gansaxilveli TiToeuli samarTlebrivi sakiTxi an
Sesabamisi faqtebis dadgena mtkicebulebis Tanmimdevrul standartebs unda
eqvemdebarebodes. magaliTad, SeerTebul StatebSi gansaxilveli samarTlebrivi
sakiTxis Sesabamisad mtkicebulebis sxvadasxva standarti arsebobs.
mosamarTleebs unda SeeZloT imis Sefaseba, braldebis mxarem daakmayofila
Tu ara gansxvavebuli samarTlebrivi sakiTxebisaTvis dadgenili standartebi.
rodesac
braldebuli
advokatis
meSveobiT
waradgens
mtkicebulebis
dauSveblobis Sesaxeb Suamdgomlobas braldebulis uflebis, ar daeqvemdebaros
dausabuTebel Cxrekas da amoRebas, savaraudo darRvevis safuZvelze,
sasamarTlom unda Seafasos braldebis mxari mier gonivruli eWvis (mcire
xniT droebiTi dakaveba da zedapiruli Semowmeba) an dasabuTebuli varaudis
(Cxrekis orderebi, gamonaklisi SemTxvevebi, romlebic ar saWiroeben Cxrekis
orders da dapatimreba) dadgenis SesaZlebloba. sxva winasasamarTlo sxdomebis
SemTxvevaSi unda Sefasdes braldebis mxarem daakmayofila Tu ara mtkicebis
dasabuTebulobis sxva standartebi, rogoricaa mtkicebulebaTa upiratesobis
standarti (nebayofilobiT Tanxmobis gancxadeba an uflebis daTmoba, ar
daibralos danaSauli) da aSkara da damarwmunebeli mtkicebulebis standarti
(mtkicebis tvirTi dakavebis garkveul sakiTxebTan dakavSirebiT). dasasruls,
nafic msajulTa monawileobis gareSe sasamarTlo procesis SemTxvevaSi,
sasamarTlom unda daadginos, braldebis mxarem gonivrul eWvs miRma daadastura
Tu ara wayenebuli braldeba. sasamarTlos yoveli ganCineba, romelic am
SekiTxvebs scems pasuxs, aseve unda Seicavdes memorandums, romelSic ganxiluli
iqneba sakamaTo samarTlebrivi sakiTxis mtkicebis Sesabamisi standarti.
rodesac sasamarTlo pasuxs scems braldebis mxaris mier konkretuli mtkicebis
tvirTis gawevis Sesaxeb SekiTxvas, man unda miuTiTos Sesabamisi standarti
da gansazRvreba, raTa uzrunvelyofil iqnes misi erTgvarovneba saqarTvelos
masStabiT
yvela
sasamarTloSi.
dasabuTebuli
varaudis
gansazRvreba
iseTive unda iyos quTaisSi, rogoric TbilisSi, amdenad prokurorebisaTvis
dakisrebuli mtkicebis tvirTi igive unda iyos da uzrunvelyofil iqnes misi
Tanmimdevruloba. ufro metic, sasamarTloebma saqarTveloSi unda ganixilon
mtkicebis mtkicebulebiTi standartebis ganvrcobis sakiTxi, raTa pasuxi gascen
sxvadasxva tipis SekiTxvebs, romelTac qvemoT ganvixilavT.

gonivruli eWvi
gonivruli eWvi aris dasabuTebuli varaudis standartze naklebi standarti,
romelic upirveles da samarTlebrivad moTxovnil yvelaze dabal standarts
warmoadgens saerTod standartis arqonis Semdeg. Tumca amgvari standarti jer
kidev ar aris gansazRvruli da dadgenili saqarTveloSi, SeerTebul StatebSi
igi yvelaze xSirad aris asocirebuli sagamoZiebo miznebisaTvis moqalaqeTa
piradi cxovrebis xelSeuxeblobis uflebebis droebiTi da mciredi masStabiT
SeCerebis Taobaze dasmul SekiTxvebTan, kerZod, eWvmitanilis gare tansacmlis
zedapiruli daTvaliereba, an mcire xniT dakaveba, romelic asocirebulia,
magaliTad, satransporto saSualebis gaCerebis SemTxvevebTan. policiam
SeiZleba, mcire xniT gaaCeros piri sagamoZiebo miznebisaTvis, Tu mas aqvs
dasabuTebuli varaudi, rom am pirma danaSauli Caidina (Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 27
(1968)).
zemoaRniSnuli standartis aRwerisas aSS-is sasamarTloebi gonivrul eWvs
Semdegnairad ganmartaven:
`gonivruli eWvis standartiT samarTaldamcavebs moeTxovebaT konkretuli
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faqtebis qona, romlebic miuTiTeben danaSaulebriv saqmianobaze im dromde,
sanam sagamoZiebo mizniT dakavebas ganaxorcieleben... gonivruli eWvi ufro
metia, vidre winaTgrZnoba. igi unda efuZnebodes detalur da obieqtur
safuZvels, raTa danaSaulis CadenaSi konkretuli piris mimarT arsebobdes eWvi.
amisaTvis saWiroa konkretuli da mkafiod Camoyalibebadi faqtebis arseboba,
romlebic am faqtebze dafuZnebul racionalur daskvnebTan erTad sagamoZiebo
mizniT piris gaCerebis gonivrul safuZvels qmnian.…eWvis es savaldebulo
done mniSvnelovnad Camouvardeba mtkicebulebaTa upiratesobis standartiT
danaSaulis Cadenis mtkicebas. ufro metic, gonivruli eWvi SesaZloa, warmoiSvas
iseTi mtkicebulebidan, romelic nakleb saimedoa saimedoobis im donesTan
SedarebiT, rac SesaZloa dasabuTebuli varaudis warmosaCenad moiTxovebodes”
(Williams v. Leatherwood, 258 Fed. Appx. 817, 821 (6th Cir. 2007)).

dasabuTebuli varaudi
saqarTveloSi, evropasa da amerikis SeerTebul StatebSi gonivrul eWvs miRma
mtkicebis garda dasabuTebuli varaudi yvelaze aRiarebuli da xSirad moTxovnadi
mtkicebis tvirTia braldebis mxaris mimarT mTel rig sakiTxebTan dakavSirebiT.
dasabuTebuli varaudi aucilebelia Cxrekis orderis mosapoveblad an piris
dapatimrebisaTvis. aucilebelia Cxrekis im SemTxvevebis legitimurobis dadgena,
romlebic Cxrekis orderis sagamonakliso wesebis gamoyenebiT ganxorcielda,
rogoricaa
gadaudebeli
garemoebebi
anu
gadaudebeli
aucilebloba.
dasabuTebuli varaudi bralis wayenebis Tavdapirveli standartic aris.
 unda aRiniSnos, rom gadaudebeli aucileblobis safuZvelze Cxrekis Catarebis SemTxvevaSi iurisdiqciebs dasabuTebuli varaudis standartis dakmayofilebis garda sxva moTxovnebic gaaCniaT.
policiam (da sabolood sasamarTlom) unda SeZlos damakmayofilebeli samarTlebrivi dasabuTebis
Camoyalibeba amgvari Cxrekis SemTxvevebisaTvis anu maT unda daakmayofilon sasamarTlos moTxovna,
rom mtkicebulebis potenciuri ganadgureba an dakargva gardauvali iyo arsebuli konkretuli
garemoebebidan gamomdinare (aRemateba zogad risks, rac yvela SemTxvevaSi arsebobs). ufro metic,
maT arasodes ar unda gamoiyenon iseTi sagnebi, romlebic maT gadaudebel viTarebaSi Cxrekis dros
ipoves, rogorc argumentacia faqtis Semdgom sasamarTlodan nebarTvis misaRebad. es dakavSirebulia
aseve saTanado procesis dacvis sakiTxTan. saqarTveloSi amJamad arsebuli praqtika sasamarTloebSi
gulisxmobs mosamarTlis xelmoweras, anu nebarTvis micemas gadaudebeli saWiroebis Cxrekis Casatareblad. amgvari praqtika uxvad Seicavs problemebs. pirvel rigSi, mas axlavs riski, rom policia
Cxrekis dros mopovebul informacias gamoiyenebs Cxrekis moTxovnis argumentaciad, rogorc es
zemoT aRiniSna. meore, es advokatebs arTmevs mniSvnelovan SesaZleblobas, rom eWvis qveS daayenon
amgvari Cxrekis legitimuroba prokuroridan aRmoCenili faqtebis miRebis Semdeg. bolos da bolos,
sasamarTlom xom ukve gamosca dadgenileba Cxrekis marTebulobis Sesaxeb (braldebis mxaris SejibrebiTobis safuZvelze monawileobisa da misi mosazrebebis gaTvaliswinebis gareSe), braldebulis
unari, mogvianebiT moiTxovos aramarTebulad mopovebuli mtkicebulebis gamoricxva, mniSvnelovnad
mcirdeba. dasasruls, sasamarTlos praqtika, romelic xelmisawvdomi ar aris samuSao saaTebis Semdeg samarTaldamcavebisaTvis Cxrekis ganxorcielebaze winaswari nebarTvis misacemad, warmoudgenel tvirTs akisrebs policias da zrdis saTanado procesis darRvevis risks. sasamarTloebma unda
SemoiRon magistrati mosamarTleebis morigeba, romlebic miiReben, ganixilaven da Cxekis nebarTvas
gascemen Cxrekis Catarebamde. es policias SesaZleblobas aZlevs, SemosazRvros danaSaulis adgili
da sasamarTlodan Cxrekis nebarTva winaswar miiRos, ise rom mas ar dasWirdeba mniSvnelovani samuSao Zalis da resursebis gamoyeneba danaSaulis adgilis xangrZlivi periodis ganmavlobaSi dacva
Cxrekis Catarebamde.
 saqarTvelos kanonmdebloba, faqtobrivad, amJamad moiTxovs prokurorebisagan, rom pirs braldeba warudginon rogorc ki isini moipoveben mtkicebulebas, romelic akmayofilebs mxolod dasabuTebuli varaudis standarts. Tumca es debuleba, savaraudod, miRebulia imisaTvis, rom Tavidan
iqnes acilebuli potenciuri braldebis eWvmitanilisaTvis Tvalwin friali, raTa maT gamosZalon
sasurveli pirobebi, es problematuri midgomaa, romelic ufro Sedegebzea orientirebuli, vidre
procesze am sakiTxTan mimarTebiT. es debuleba prokurorebs da gamomZieblebs xels uSlis srulad
gamoiZion saqmeebi im dromde, sanam isini braldebas warudgenen eWvmitanilebs, rac saTanado procesis mniSvnelovan problemas warmoadgens. iseT sistemaSi, rodesac prokurorebis mniSvnelovani diskreciuli uflebiT arian aRWurvilni da marTebuladac, kanonma maT SesaZlebloba unda misces, rom
srulad gamoiZion da Seafason saqmeebi im dromde, sanam braldebis wardgena moxdeba, raTa dazogon
prokuratoris da sasamarTlos resursebi. aseve uzrunvelyon, rom aSkarad dausabuTebeli saqmeebi
ar iqnes ganxiluli da udanaSaulo braldebulebs braldeba ar waredginoT. es debuleba sabolood
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aSS-Si sasamarTloebi Semdegnairad ganmartaven dasabuTebul varauds:
dasabuTebuli varaudi aris `rwmenis gonivruli safuZveli, romelic ar
aris gamyarebuli sakmarisi (prima facie) mtkicebulebebiT, magram aRemateba
ubralo eWvs” (Smith v. Thornburg, 136 F.3d 1070, 1074 (6th Cir. 1998)). Cxrekis Catarebis
dasabuTebuli varaudi arsebobs maSin, rodesac `sakmao albaToba arsebobs, rom
danaSaulis CadenasTan dakavSirebuli kontrabanda an mtkicebuleba konkretul
adgilas aRmoCndeba” (wyaro igive). analogiurad, dasabuTebuli varaudi
piris dasapatimreblad an misTvis danaSaulis CadenaSi bralis wasayeneblad,
ganisazRvreba Semdegnairad: `mocemuli momentisaTvis arebobs Tu ara faqtebi
da garemoebebi, romeblic cnobilia [policielisaTvis] da romelTa Sesaxebac maT
sakmaod sando informacia aqvT da romelic sakmarisia imisaTvis, rom gonierma
adamianma irwmunos, dakavebulis mier danaSaulis Cadena, an misi Cadenis procesSi
yofna” (Beck v. Ohio, 379 U.S. 89, 91 (1964)). dasabuTebuli varaudis analizisaTvis
yovelTvis moiTxoveba imis mtkiceba, rom arsebobs `mxolod albaToba anu
mniSvnelovani Sansi, rom Cadenilia danaSaulebrivi saqmianoba da ar aris saWiro
amgvari saqmianobis faqtobrivi mxaris Cveneba” (Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 244 n.
13 (1983)). sasamarTlos mier dasabuTebuli varaudis arsebobis Sefaseba unda
daefuZnos garemoebaTa erTobliobas (wyaro igive). `garemoebTa erTobliobis
analizi moicavs arsebuli situaciis realistur analizs samarTaldamcavi piris
TvalTaxedviT” (United States v. Ferguson, 8 F.3d 385, 392 (6th Cir. 1993)).

mtkicebulebaTa upiratesobis standarti
amerikis SeerTebul StatebSi, sisxlis samarTlis saqmeebSi sasamarTloebi
iyeneben mtkicebulebaTa upiratesobis standarts, raTa daadginon mTeli rigi
samarTlebrivi sakiTxebi. magaliTad, imis dasamtkiceblad, rom braldebulma
nebayofilobiT ganacxada Cxrekaze Tanxmoba an uari Tqva, esargebla dumilis da
advokatis yolis uflebiT, prokurorebma unda daakmayofilon mtkicebulebaTa
upiratesobis
standarti.
aRniSnuli
strandartis
daukmayofilebloba
ganapirobebs mtkicebulebis gamoricxvas. winaswari patimrobis calkeuli
sakiTxebi aseve moiTxovs mtkicebis am standartis dakmayofilebas. amave
standartiT xelmRvanelobs sasamarTlo, rodesac is afasebs iseT sakiTxebs,
romlebic
dakavSirebulia
danaSaulebrivi
gziT
mopovebuli
qonebis
CamorTmevasTan, sasjelis Sefardebis garkveul sakiTxebTan da mtkicebulebiTi
samarTlis normebis analizTan, magaliTad, arsebobda Tu ara winaswari
SeTanxmeba, rac gancxadebis mtkicebulebis saxiT warmodgenis saSualebas iZleva
winaswari SeTanxmebis gansamtkiceblad, rac iribi Cvenebis dauSveblobis wesis
gamonaklisia. amgvari standarti, amJamad ar aris gaTvaliswinebuli saqarTvelos
kanonmdeblobiT da praqtikaSi ar gvxvdeba.
mtkicebulebaTa upiratesobis standarts xSirad aRweren rogorc iseT
standarts, ra SemTxvevaSic `ufro savaraudoa, vidre _ ara”, rom mocemuli
moiTxovs prokuroris mier miRebuli gadawyvetilebis sasamarTlos mier gadasinjvas, rac aseve arRvevs xelisuflebis danawilebis princips sasamarTlo da aRamsrulebel Stoebs Soris da laxavs
prokuraturis damoukideblobas.
 mtkicebulebaTa upiratesobis standartis safuZvelze, cxadi da dadebiTi Cvenebis gamoyenebiT
braldebis mxare valdebulia aCvenos, rom braldebulma Segnebulad, gaazrebulad da nebayofilobiT
ganacxada Tanxmoba pirad Cxrekaze an qonebis gaCxrekaze. sasamarTlo Seqmnili garemoebebidan gamomdinare aanalizebs Seasrula Tu ara braldebis mxarem es valdebuleba da aCvena Tu ara rom braldebuli ar aiZules Tanxmoba ganecxadebina mTlianad (United States v. Burns, 298 F.3d 523, 541 (6th Cir. 2002)).
 mTavrobas akisria tvirTi mtkicebulebaTa upiratesobis standartis safuZvelze dagvanaxos, rom
braldebulma Segnebulad, gaazrebulad da nebayofilobiT ganacxada uari me-5 SesworebiT gaTvaliswinebul dumilis uflebaze da advokatis yolis uflebaze (United States v. Adams, 583 F.3d 457, 467 (6th Cir.
2009)).
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mtkiceba sworia. maTematikuri terminebiT Tu gadmovcemT, mtkicebulebaTa
upiratesobis standarti ganisazRvreba rogorc 50.01%-iani utyuarobis done.
SeerTebuli Statebis uzenaesma sasamaTlom mtkicebulebaTa upiratesobis
standarti gansazRvra iseT mtkicebad, romelic faqtis damdgens miiyvans im
daskvnamde, rom `faqtis arseboba ufro savaraudoa, vidre misi ararseboba” (In
re Winship, 397 U.S. 358, 371 (1970)).

aSkara da damarwmunebeli mtkicebuleba
SeerTebul StatebSi bolo standarti, romelic gonivrul eWvs miRma
standarts Camouvardeba, aris aSkara da damarwmunebeli mtkicebuleba. es
standarti gamoiyeneba winaswari patimrobis garkveul sakiTxebTan dakavSirebiT
da saapelacio sasamarTlos mier garkveuli saqmeebis gadasinjvisas, aseve
sasjelis Sefardebis, fsiqikuri mdgomareobisa da Seracxaobis garkveul
sakiTxebTan dakavSirebiT. aRniSnuli standarti ganisazRvreba rogorc `aSkara
da damarwmunebeli, rac yvela SemTxvevaSi ar gulisxmobs imas, rom mtkiceba
udavoa. sakmarisia, rom arsebobdes mtkicebulebiTi Rirebulebis da arsebiTi
Sinaarsis mtkiceba, romelsac mtkicebulebis Zala aqvs da sakmarisia gonieri
adamianebis dasarwmuneblad” (Chester for Chester v. Secretary of Health and Human Services,
808 F.2d 473, 479 (6th Cir. 1987)).

gonivrul eWvs miRma
mtkicebis standarti, romelic sisxlis samarTlis yvela saqmeSi braldebulis
bralis dasamtkiceblad gamoiyeneba, aris gonivrul eWvs miRma standarti.
saqmis dawyebidan mis damTavrebamde mtkicebis tvirTi braldebis mxares
akisria. sasamarTlos analizi, dakmayofilda Tu ara mtkicebis aRniSnuli
standarti, Tanmimdevrulad unda ganxorcieldes. mtkicebis gonivrul eWvs
miRma standarti, Tumca mniSvnelovani tvirTia, gadaulaxavi ar aris. es imas
ar niSnavs, rom braldebis mxarem warmodgenili saqme yvela SesaZlo eWvs
miRma unda daamtkicos. yvela eWvi gonivruli unda iyos da efuZnebodes saR
azrs. magaliTad, Tu Sexvedra Senobis me-3 sarTulze tardeba, SesaZlebelia,
rom vinme am Sexvedraze dasaswrebad Wokis gamoyenebiT Sevides oTaxSi an Ria
fanjaraSi batutis gamoyenebiT gadaxtes, magram amgvari eWvebi aragonivrulia,
Tumca SesaZlebelia. amdenad, SesaZloa iTqvas, rom oTaxSi gamarTul Sexvedraze
dasaswrebad damswreebis mier Senobis SigniT arsebuli kibeebis, liftis an
eskalatoris gamoyeneba dadgenilia gonivrul eWvs miRma. gonivrul eWvs miRma
mtkicebis standarti zogjer aRiwereba rogorc utyuarobis is done, romelic
adamianma Tavis cxovrebaSi yvelaze mniSvnelovani gadawyvetilebebis misaRebad
unda gamoiyenos.
Tundac im SemTxvevaSi, rodesac dacvis mxare mtkicebiTi dacvis xerxs mimarTavs,
rogoricaa TviTdacva anu alibi, gonivrul eWvs miRma mtkicebis tvirTi kvlav
braldebis mxares ekisreba. mxolod is faqti, rom braldebulma ver SeZlo
samarTlebrivi mtkicebiTi dacvis ganxorcieleba, yvela SemTxvevaSi ar niSnavs,
rom saqmeze braldebis mxare gaimarjvebs, Tu TviTon saqme gonivrul eWvs miRma
ar iqneboda damtkicebuli. amdenad, gadawyvetilebis mimRebma sasamarTlom
yuradReba unda miaqcios, rom ar warmoCindes ise, TiTqos mas dabneuloba Seaqvs,
aqcenti gadaaqvs an aerTianebs mtkicebis tvirTs. analizi imisa SeZlo Tu ara
braldebulma TviTdacvis ganxorcieleba, magaliTad, SesaZloa es relevanturi
iyos im sakiTxTan mimarTebiT, SeZlo Tu ara braldebis mxarem mTlianad saqmis
gonivrul eWvs miRma damtkiceba, es yvela SemTxvevaSi ar ganapirobebs imas, rom
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saqme amave SedegiT dasruldeba, Tundac dacvis mxarem ver SeZlos TviTdacvis
argumentis dadgena.
SeerTebuli Statebis samodelo federalur modelSi, romelic gankuTvnilia
nafici msajulebisaTvis gonivruli eWvis Sesaxeb miTiTebebis misacemad,
gonivruli eWvi Semdegnairad aris ganmartebuli:
imisaTvis, rom braldebuli damnaSaved iqnes miCneuli wayenebul braldebaSi,
braldebis mxarem unda dagarwmunos, rom braldebuli damnaSavea gonivrul eWvs
miRma. braldebulis msjavrdeba dauSvebelia eWvis an varaudis safuZvelze. piris
msjavrdeba unda daefuZnos mxolod mtkicebulebas, romelic gonivrul eWvs
miRma amtkicebs piris braleulobas. gonivrul eWvs miRma mtkicebis standarti
ar gulisxmobs yvela SesaZlo eWvs miRma mtkicebas an mtkicebis maTematikur
utyuarobas. SesaZlo eWvi, an eWvi, romelic efuZneba varauds, spekulacias,
an winaTgrZnobas, ar aris gonivruli eWvi. gonivruli eWvi aris sakmao eWvi,
romelic efuZneba mizezs, logikas, saR azrs an gamocdilebas. es aris eWvi,
romelic Cveulebriv saRad moazrovne adamians gauCndeba mas Semdeg, rodesac
yuradRebiT Seafasos yvela mtkicebulebas da aris imgvari eWvi, romlis gamoc
is Seyoymandeba Tavis cxovrebaSi mniSvnelovani sakiTxebis mogvarebisas. amgvari
eWvi SesaZloa gaCndes mtkicebulebis arsebobis, an arasakmarisi mtkicebulebis,
an mtkicemulebis Sinaarsis safuZvelze.
amitom, nafici msajulebisaTvis samodelo miTiTebebi SesaZloa, mniSvnelovani
kriteriumi aRmoCndes samarTlebrivi mosazrebebis SesamuSaveblad, radgan isini
Seicaven saR da Tanmimdevrul gansazRvrebebs da saxelmZRvanelo miTiTebebs
imis Sesaxeb, Tu rogor moxdes faqtebis misadageba kanonebTan. es daexmareba
rogorc advokatebs, aseve gareSe damkvirveblebs.
sasamarTlos gadawyvetilebebis formati
gadawyvetilebebis Sedgenisas, romelic sasamarTlos ganCinebas uWers mxars
sisxlis samarTlis saqmeSi, mosamarTlem unda daicvas faqtebis dadgenis,
samarTlebrivi Sefasebisa da gadawyvetilebis monaxazis standartuli
formati.
daskvna
xSirad sasamarTlosaTvis upriania, Tu sasamarTlos daskvnas gadawyvetilebis
dasawyisSive miuTiTebs, raTa mkiTxvels ar mouwios mTliani gadawyvetilebis
wakiTxva an mis bolomde wakiTxvamde imis gamocnoba, Tu ra SedegiT dasruldeba
igi. pirvel rigSi daskvnis miTiTeba mkiTxvels daexmareba sasamarTlos analizi
Semdgom saTanado konteqstSi aRiqvas.
samarTlebrivi normebi, romelTac saqme efuZneba
kanonmdebloba. saqarTveloSi, romelic umTavresad pozitiuri samarTlis
qveyanaa, sasamarTlom unda miuTiTos, Tu romeli sakanonmdeblo wyaros
daefuZneba sasamarTlos gadawyvetileba. amasTanave mosamarTlem unda miuTiTos
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos precedentuli samarTali da sxva
damajerebeli precedentebi, romelTac is daeyrdnoba saqmeze gadawyvetilebis
miRebisas.
 aseTi damajerebeli precedentebi moicavs Seswavlil samarTlebriv xelSekrulebebs, samarTlebrivi mimoxilvis statiebs da precedentul samarTals analogiuri sakiTxebis Sesaxeb sxva qveynebidan, rogoricaa inglisi an SeerTebuli Statebi, romelTa sistemebic saerTo samarTlis Zlier
komponents Seicavs, saidanac SesaZlebelia saWiro siRrmiseuli informaciis miReba saqarTveloSi
arsebuli analogiuri sakiTxebis Sesaxeb.
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elementebi. danaSaulis Semadgeneli elementebi TiToeuli gadawyvetilebis
ConCxs warmoadgens, xolo mosamarTle `mas xorcs Seasxams” sasamarTloze
warmodgenili mtkicebulebis Zalis, sandoobis, avTenturobisa da relevanturobis
analizis Sedegad. TiToeul sisxlis samarTlis danaSauls gaaCnia aspeqtebi
anu elementebi, romelTa damtkicebac unda moxdes gonivrul eWvs miRma, raTa
sasamarTlom damnaSaved cnos braldebuli misTvis wayenebul braldebaSi.
xSirad, magram ara yovelTvis, danaSaulis elementebis dadgena SesaZlebelia
TviTon sisxlis samarTlis kanonmdeblobis teqstidan. SeerTebul StatebSi
sisxlis samarTlis yoveli danaSaulisTvis arsebobs miTiTebebi nafici
msajulebisaTvis, romelSic warmodgenilia TiToeuli danaSaulis elementebis
monaxazi. sasamarTloebi am monaxazs iyeneben ara mxolod nafici msajulebisaTvis
miTiTebebis misacemad, aramed mtkicebulebis Sesafaseblad nafic msajulTa
monawileobis gareSe sasamarTlo procesis an mtkicebulebis gamoricxvis
Taobaze warmodgenili Suamdgomlobebis konteqstSi.
magaliTad, SeerTebuli Statebis federaluri kanonis mixedviT pirveli xarisxis
mkvleloba Sedgeba oTxi elementisagan:
1) braldebulma ukanonod mokla an gamoiwvia (msxverplis saxeli da gvari)
sikvdili. terminis `ukanono” ganxilva mTel rig SemTxvevebSi xdeba,
magaliTad rodesac braldebulis mtkicebiT man imoqmeda TviTdacvis
mizniT. im SemTxvevaSi, Tu dacvis mxare am sakiTxs daayenebs, braldebis
mxare valdebulia, gonivrul eWvs miRma daamtkicos TviTdacvis mtkicebis
sawinaaRmdego;
2) braldebuli winaswarSecnobili boroti ganzraxviT mokles. terminis
`winaswarSecnobili boroti ganzraxva” ganxilva mTel rig SemTxvevebSi
xdeba, magaliTad, rodesac braldebulis mtkicebiT is moqmedebda aRelvebis
dros;
3) mkvleloba winaswarganzraxuli iyo an Cadenil iqna sxva mZime danaSaulis
Casadenad, rogoricaa Zarcva, xanZris ganzrax gaCena, gaqceva, mkvleloba,
adamianis gataceba, seqsualuri Zaladobis mizniT Tavdasxma, cema, saxelmwifo
Ralati, terorizmi da sxv.;
4) mkvlelobas adgili hqonda federalur sakuTrebaSi arsebul miwaze an
uZrav qonebaSi.
pirveli xarisxis mklelobis saqmis ganxilvisas sasamarTloze warmodgenili
TiToeuli mtkicebuleba sasamarTlos gadawyvetilebaSi dakavSirebuli unda
iqnes am elementebidan, sul mcire erT elementTan.
samarTlebrivi normis ganmarteba
faqtebis dadgena. faqtebis dadgenis nawili sasamarTlo sxdomaze warmodgenili
mtkicebulebis da faqtebis miTiTebis ufro meqanikuri procesia, romelTac
sasamarTlo eyrdnoba gadawyvetilebis misaRebad. amgvari faqtebis analizi
da Sefaseba Semdgom xorcieldeba, magram sasamarTlo valdebulia, miuTiTos
im faqtebze, romelTac is daeyrdnoba daskvnis misaRebad. aRniSnul seqciaSi
miTiTebuli faqtebi Semdgom saqmis analizSi iqneba CarTuli.
analizi
sasamarTlos analizi unda Seicavdes sasamarTloze mtkicebulebis saxiT
warmodgenili faqtebis sistematur Sefasebasa da mocemul saqmesTan dakavSirebuli
kanonmdeblobis (kanonebi, samarTlebrivi gansazRvrebebi, elementebi da sxv.)
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gamoyenebas. analizSi yuradReba unda gamaxvildes iseT faqtorebze, rogoricaa
mtkicebulebis dasaSveboba, Sesabamisoba da SemoTavazebuli mtkicebis
mtkicebulebiTi Rirebuleba; sasamarTlos mier mtkicebulebis TiToeul
nawilze miniWebuli SedarebiTi Zala; warmodgenili mowmeebisa da dokumentebis
saimedooba; fizikuri mtkicebulebis, fotosuraTebisa da mtkicebulebis saxiT
warmodgenili dokumentebis avTenturoba.
mtkicebulebaTa Sesaxeb wesebi. SeerTebul StatebSi moqmedebs mtkicebulebaTa
komleqsuri da kodificirebuli wesebi, rac ara mxolod sasamarTloze
mtkicebulebis dasaSvebobis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebaSi exmareba
sasamarTlos,
aramed
warmoadgens
saxelmZRvanelos
am
mtkicebulebis
SefasebisaTvis. rekomendirebulia, rom saqarTvelom SemoiRos amgvari wesebis
krebuli, rac daexmareba sasamarTlos da mxareebs. saqarTvelos kanonmdeblobiT
mtkicebulebaTa kompleqsuri, kodificirebuli wesebis SemoReba idealuri iqneba,
riTac daxmareba gaeweva mosamarTleebs da nafic msajulebs mtkicebulebis
saTanadod SefasebaSi, mxareebs ki daexmareba sasamarTloSi warsadgeni
mtkicebulebis arCevisas gadawyvetilebis miRebaSi. am etapamde ki mosamarTleebma
mtkicebulebebis analizi unda ganaxorcielon mtkicebulebiTi standartebis
safuZvelze, Tundac isini jer kidev ar arsebobdes kanonis saxiT.
dasaSveboba da Sesabamisoba. gadamwyveti SekiTxva yvela mtkicebulebisTvis
aris maTi dasaSvebobis sakiTxi. saWiroa arsebobdes prezumfcia, rom Sesabamisi
mtkicebuleba dasaSvebia, magram arsebobs zogierTi garemoeba, rodesac calkeuli
mtkicebulebis mtkicebulebiT Rirebulebas mniSvnelovnad gadawonis misi pre
iudiciuli Zala da ar unda iqnes gaTvaliswinebuli gadawyvetilebis mimRebi
organos mier. SefardebiTi Sesabamisoba da calkeuli mtkicebulebis siswore
moiTxovs analizs sasamarTlos gadawyvetilebaSi. nebismieri mtkicebuleba,
romelic sakmarisad relevanturia dasaSvebobis miznebisaTvis, saqmeSi arsebul
mniSvnelovan sakiTxebTan mimarTebiT ar unda iyos Tanabari mtkicebulebiTi
Rirebulebis. gadawyvetilebaSi unda gaimijnos TiToeuli daSvebuli Sesabamisi
mtkicebulebis Rirebuleba, rac ganapirobebs meore ganxilvas.
Zala.
gadawyvetilebis
Sedgenisas
mosamarTlem
unda
ganixilos
mtkicebulebebisaTvis miniWebuli Zala anu Rirebuleba, ramac gadamwyveti
roli iTamaSos saboloo gadawyvetilebis miRebaSi. gansaxilveli sakiTxebi
SesaZloa, moicavdes Semdegs: mtkicebuleba pirdapiria, Tu iribi; mtkicebulebis
wyaro dasustebulia, Tu saimedoobis naklebi maxasiaTeblebi aqvs, magaliTad,
aris iribi Cveneba; fizikuri mtkicebulebis damcvelma SesaZloa Tu ara
daamtkicos, rom miReba-gadacemis dokumentirebis Zlieri sistema arsebobs;
TiToeuli mowmis Cveneba iyo saimedo mTlianad, nawilobriv, Tu saerTod ar
iyo saimedo. sasamarTlom sifrTxile unda gamoiCinos, rom kategoriulad ar
gamoricxos garkveuli tipis mtkicebulebebi, rogorc Tvisobrivad arasaimedo
mtkicebuleba.
zogjer amboben, rom pirdapiri mtkicebuleba ufro Rirebulia, vidre iribi
mtkicebuleba, magram es yovelTvis ase ar aris. magaliTad, mowme SesaZloa,
movides da giTxras, rom man dainaxa, Tu rogor aiRo pirma ku tyeSi da dado oTxi
futis (1 metri da 21 sm) simaRlis xis kunZze. es aris pirdapiri mtkicebulebis
magaliTi da Tu Tqven gjeraT mowmis, es namdvilad Zlieri mtkicebaa. magram
Tu vinmes ar sjera, rom mowme mTlianad saimedoa? Tu Semdeg vinme gaivlis
tyeSi da dainaxavs, Tu rogor zis ku am xis kunZze, mas eqneba Zlieri iribi
mtkicebuleba, rom sxva adamianma ku iq dasva, Tundac mas ar hqondes pirdapiri
mtkicebuleba, radgan mas TviTon, an sxva vinmes, ar daunaxavs. cxadia, rom kuebs
ar SeuZliaT xeze aZroma, amdenad iribi mtkicebuleba kus xis kunZze yofnis
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Sesaxeb iseTive mZlavri mtkicebulebaa imisa, rom viRac piri pasuxismgebelia
imaze, rom ku xis kunZis Tavze aRmoCnda, rogorc im piris pirdapiri Cveneba,
romelic ambobs, rom man dainaxa, Tu rogor dasva viRac pirma ku xis kunZze.
SeerTebuli Statebis uzenaesma sasamarTlom, magaliTad, ganacxada, rom
iribi mtkicebuleba garegnulad ar gansxvavdeba pirdapiri mtkicebulebisagan
(Holland v. United States, 348 U.S. 121, 139-140 (1954)). is, rom iribi Cveneba Tvisobrivad
arasaimedoa, popularul satelevizio Souebsa da filmebSi gakeTebuli daSvebaa
da realobas ar warmoadgens. amdenad, nafici msajulebisaTvis samodelo
instruqciebi mtkicebulebis ganxilvis Sesaxeb Semdegia:
`pirdapiri mtkicebuleba ubralod aris mtkicebuleba, romelic TviTmxilvelis
Cvenebas hgavs da Tu Tqven endobiT mas, es pirdapir amtkicebs faqtis arsebobas.
im SemTxvevaSi, Tu mowmem Cveneba misca, rom man dainaxa, Tu rogor wvimda gareT
da Tqven misi gjeraT, es iqneba pirdapiri mtkicebuleba, rom wvimda. iribi
mtkicebuleba ubralod aris garemoebaTa wyeba, romelic iribad amtkicebs
faqts. Tu vinme Semovida sasamarTlo darbazSi labadiT, romelzec wylis
wveTebia da sveli qolga ukavia xelSi, es iqneba iribi mtkicebuleba, romlis
safuZvelzec Tqven SegiZliaT daaskvnaT, rom wvimda. es Tqveni saqmea, Tu ramden
Zalas mianiWebT pirdapir da irib mtkicebulebas. kanoni ar ansxvavebs, Tu
ramdeni Zala unda mianiWoT Tqven romelime mtkicebulebas anu TqvaT, rom erTi
mtkicebuleba ukeTesia meore mtkicebulebaze. Tqven yvela mtkicebuleba unda
ganixiloT, pirdapiri da iribi, maT mianiWoT is Zala, romelsac Tqveni rwmeniT
is imsaxurebs” (me-6 olqis samodelo miTiTebebi nafici msajulebisaTvis, 1.06.
pirdapiri da iribi mtkicebuleba).
saimedooba. rodesac sasamarTlo iRebs gadawyvetilebas, Tu romeli Cveneba
daijeros da mianiWos Sesabamisi Zala, man unda gaiTvaliswinos iseTi faqtorebi,
rogoricaa mowmis inteleqti, SesaZlebloba, romelic mowmes unda hqonoda
imisaTvis, rom im movlenis mowme yofiliyo, romlis Sesaxebac is Cvenebas
iZleva da mowmis maxsovroba, nebismieri motivi, romlis gamoc mowmem SesaZloa,
garkveuli mimarTulebiT garkveuli mxaris sasargeblod misces Cveneba, mowmis
qceva Cvenebis micemis dros da nebismieri wina Seusabamo Cvenebebi an mowmis
Cvenebis Sida winaaRmdegobebi, Cvenebis zogadi siswore da gamamyarebeli
informaciis arseboba an ararseboba. es aris is faqtorebi, romlebic ganxilul
unda iqnen sasamarTlos gadawyvetilebaSi, rodesac xdeba mtkicebulebis da
misi saimedoobis Sefaseba. rodesac sasamarTlo gadawyvetilebas iRebs mowmis
ndobasTan dakavSirebiT, man unda gaiTvaliswinos, rom adamianebs zogjer
gansxvavebulad esmiT an xedaven da zogjer aviwydebaT rac gaigones da dainaxes.
amitom saWiroa, rom sasamarTlom gaiTvaliswinos winaaRmdegoba ubralod
arasworad gaxsenebis, an daviwyebis bralia, Tu ganzrax Tqva mowmem sicrue.
es gadawyvetileba SesaZloa, daefuZnos imas, es mniSvnelovan faqtTan aris
dakavSirebuli, Tu mcire detalTan.
mowmis darCenili Cvenebisadmi ndoba da Cvenebis saimedooba SesaZloa daeyrdnos
sasamarTlos mier ganxorcielebul am Sefasebas da mniSvnelovania, rom
mosamarTlem gadawyvetilebaSi aRniSnos, Tu ra daskvnebi gamoitana da ratom.
braldebulis Cveneba, Tu is gadawyvets Cvenebis micemas, aseve unda ganisajos,
rogorc nebismieri sxva mowmis Cveneba. braldebulis mier Cvenebis miucemlobam
ar unda gamoiwvios araviTari komentari, an uaryofiTi daskvnebi sasamarTlos
gadawyvetilebaSi.
sasamarTlom aseve unda gaiTvaliswinos is garemoebebi, romelTa farglebSic
moxda garkveuli saxis Cvenebis SeTavazeba. magaliTad, iribi Cveneba,
Cveulebisamebr, miCneulia, rom Tvisebrivad arasaimedoa da amgvari Cvenebis
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daSvebam SesaZloa, ziani miayenos braldebulis unars daupirispirdes mowmes
da im mtkicebas, romelic mis winaaRmdeg iqna SemoTavazebuli. miuxedavad
amisa, arsebobs iribi Cvenebis garkveuli saxeebi, romelic SesaZloa, sakmarisad
saimedod iqnes miCneuli imisaTvis, rom daSvebul iqnes mtkicebulebis saxiT.
SeerTebul StatebSi iribi Cvenebis micemis wesis amgvari gamonaklisebi da
akrZalvebi calsaxad aris kodificirebuli mtkicebulebaTa Sesaxeb wesebSi.
magaliTad, Tu mowme quCis kuTxeSi dgas da xedavs, rom manqanam wiTel Suqze
gaiara maRali siCqariT, daejaxa fexiT mosiarules da mokla, mowmis aRelvebuli
wamoZaxili: `RmerTo Cemo, im mwvane ladam axlaxans Caiqrola wiTel Suqze da es
kaci mokla!”, miCneul iqneba dasaSvebad iseTi piris, magaliTad, im policielis
Cvenebis meSvebiT, romelic iq iyo da gaigona mowmis yvirili, magram TviTon
ar daunaxavs rogor moxda es SemTxveva. am SemTxvevaSi, rodesac sasamarTlo
Seadgens Tavis gadawyvetilebas, SeuZlia miuTiTos, rom Tumca mowme ar iyo
warmodgenili Cvenebis misacemad, sasamarTlom misi naTqvamis Sesaxeb Cveneba
dasaSvebad, sandod da saimedod miiCnia, radgan am tipis situaciebSi, adamianebi,
romlebic amgvari SemaZrwunebeli SemTxvevis mowmeni xdebian, naklebad aris
mosalodneli, rom iseTi ram Tqvan, rac ar iyo simarTle, an winaswar iqna
Camoyalibebuli garkveuli periodis fiqris, an gaxsenebis Semdeg. ufro metic,
amgvari SeniSvnis warmoTqma ufro saimedod aris miCneuli, radgan is am
SemaZrwunebeli SemTxvevis paralelurad iTqva.
avTenturoba. erTi xerxi, romliTac SesaZlebelia fizikuri mtkicebulebis da
dokumenturi mtkicebulebis avTenturobis uzrunvelyofa aris is, rom sasamarTlom
damcvelisagan moiTxovos mtkicebulebis damxmare mowmis warmodgena, romelsac
SeuZlia, Cveneba misces, Tu ras warmoadgens es fizikuri mtkicebuleba da
ratom unda viyoT darwmunebuli, rom es mtkicebuleba avTenturia. es SesaZloa,
ganxorcieldes sagnis unikaluri maidentificirebeli niSnebis meSveobiT, misi
miReba-Cabarebis dokumentirebis sistemis meSveobiT im droidan, rodesac es
sagani amoRebul iqna da misi sasamarTloSi wardgenis momentamde an Canawerebis
warmoebis sistematuri meTodologiis arseboba, romelic warmoaCenda imas, rom
mocemuli dokumenti an mtkicebuleba avTenturia.
analizis nimuSi: sasamarTlos gadawyvetilebaSi ar unda Sevides daskvniTi
gancxadebebi gamyarebis an dasabuTebis gareSe da analizi unda moicavdes
faqtebs, kanonmdeblobas, da mtkicebulebis principebs. magaliTad, ganacxadi,
rom `zaza faCulia didebuli qarTveli kalaTburTelia”, warmoadgens
mxolod daskvniT gancxadebas da ar aris damajerebeli, damarwmunebeli da
informaciuli. meore mxriv, ki gancxadeba: `zaza faCulia didebuli qarTveli
kalaTburTelia, radgan msoflioSi umaRles profesiul doneze moTamaSe erTerTi jgufis ZiriTad SemadgenlobaSi TamaSobs da mis mier kalaTSi Cagdebuli
da kalaTidan moxsnili burTebis raodenoba yvela TamaSSi saSualod or
cifrian maCvenebels utoldeba da, amave dros, TiTo TamaSSi mowinaaRmdegis
mier kalaTSi nasrol 2 burTs blokavs,” iseTi gancxadebaa, romelic daskvnis
Zlier dasabuTebas Seicavs. samarTlebrivi mosazrebis Sedgenisas meore midgoma
unda iqnes gamoyenebuli. amisaTvis saukeTeso gzaa mtkicebulebis gaanalizeba
danaSaulis elementebis gaTvaliswinebiT, rogorc es zemoT iqna ganxiluli.
Sedegad miviRebT cxad da Tanmimdevrul safuZvels rogorc gadawyvetilebis
misaRebad, aseve samarTlebrivi mosazrebis Sesadgenad. rekomendirebulia, rom
im dromde, sanam sisxlis samarTlis danaSaulebis konkretuli elemenetebi
kodificirebuli iqneba saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsSi, sasamarTlo
xelisuflebam cxadad unda ganmartos sisxlis samarTlis TiToeuli danaSaulis
elementebi, raTa sasamarTloebs SeeZloT TiToeul saqmeSi warmodgenili
mtkicebulebis Tanmimdevruli analizi am elementebis gaTvaliswinebiT da
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amdenad prokurorebisaTvis cnobili iyos is standarti, romelic maT unda
daakmayofilon.
wina gancxadebis mosazreba gamoviyenoT samarTlebrivi magaliTis mimarT
da davuSvaT, rom prokurorma braldebuls wauyena braldeba qurdobaSi
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 177-e muxlis me-2 nawilis mixedviT.
Tumca amJamad moqmed kodeqsSi ar aris konkretulad miTiTebuli danaSaulis
elementebi, am danaSaulis elementebi SesaZloa, ase gamoiyurebodes:
1) braldebulma [malulad], [farulad], [moipara], [gaflanga], [aramarTlzomierad
aiRo, gadasca an damala], [TaRliTobiT an motyuebiT moipova], [piradi],
[uZravi] qoneba, romelic aRwerilia braldebulad cnobis dadgenilebaSi;
2) braldebulma miiTvisa qoneba im ganzraxviT, rom misi mflobelisaTvis ar
mieca am qonebis, an saqonlis gamoyenebis, an sargeblis miRebis saSualeba;
3) aqtivis misakuTrebisas braldebulma mniSvnelovani ziani miayena uZrav
qonebas, romelic man miisakuTra an sxva qonebas, romelzec mimagrebuli iyo
moZravi qoneba;
4) braldebulma
Sedegad.

qurdoba

Caidina

[saxlSi],

[sasawyobeSi]

ukanono

Sesvlis

arasaTanadod Sedgenil mosazrebas SesaZloa, Semdegi saxe hqondes:
`me davadgine braldebulis damnaSaveoba, radgan braldebis mxarem warmoadgina
10 mowme, 6 dokumenti da moparuli nivTi. warmodgenili mtkicebulebisa da
informaciis am moculobiT warmodgenis, aseve mxareTa argumentebis gamo,
me mimaCnia, rom braldebis mxarem daakmayofila mtkicebis tvirTi da saqme
daamtkica gonivrul eWvs miRma.”
meore mxriv, kargad
gamoiyurebodes:

dawerili

analizidan

amonaridi

SesaZloa,

ase

`braldebulis braleulobas vadgen Semdegi mizezebis gamo. braldebis mxarem
qurdobis danaSaulis TiToeuli elementi daamtkica gonivrul eWvs miRma.
pirvel elementTan dakavSirebiT braldebis mxarem warmoadgina b-ni beruaSvili,
qonebis mflobeli, romelmac Cveneba misca, rom mas SuaRames gaeRviZa, binaSi
Semosul qurds gadaawyda da dainaxa braldebuli meore pirTan erTad,
romelsac misi kuTvnili samsungis firmis 60 inCiani (152.4 sm.) televizori
mihqonda. beruaSvilma mowmis tribunidan SeZlo braldebulis amocnoba
Seesabameboda policiel wnoriaSvilis Cvenebas, romlis Tanaxmad beruaSvilma
braldebuli icno mis saxlSi qurdobis dasrulebisTanave mowyobili amocnobis
procesis dros. amdenad, beruaSvilis Cveneba saimedo Cvenebad mimaCnia, radgan
igi ganmtkicebulia sxva mtkicebulebiT da CvenebiT. braldebis mxarem aseve
warmoadgina televizori, romelic braldebulis sacxovrebeli saxlidan iqna
amoRebuli Cxrekis orderis Sesrulebis dros, rac calsaxad Zlieri arapirdapiri
mtkciebulebaa imisa, rom braldebuli iyo is piri, romelmac televizori aiRo.
televizori identificirebul iqna beruaSvilis sakuTrebad, radgan braldebis
mxarem warmoadgina misi SeZenis dokumentacia da amave dokumentaciaSia aRniSnuli
televizoris seriuli nomeri, romelic daemTxva braldebulis sacxovrebeli
saxlidan amoRebuli televizoris seriul nomers.
meore elementTan dakavSirebiT, beruaSvilis televizoris braldebulis saxlidan
amoRebis garda, rac braldebulis ganzraxvis mniSvnelovan irib mtkicebulebas
 saWiroa ganisazRvros termini `mniSvnelovani ziani”. es warmoadgens fulad Rirebulebas, Tu sxva
raodenobriv, an xarisxobriv sazoms?
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warmoadgens, rom televizoris mflobelisaTvis ar mieca misi gamoyenebis
saSualeba, braldebis mxarem aseve warmoadgina Tanamonawile, b-ni gograZe,
romelic braldebuls qurdobis CadenaSi exmareboda. saproceso SeTanxmebis
pirobebiT Cvenebis micemisas, rac nakleb mkacri sasjelis Sefardebas gulisxmobs
im SemTxvevaSi, Tu gograZem iTanamSromla braldebis mxaresTan da sworad misca
Cveneba, aRwera gegma, romelic braldebulTan erTad SeimuSava, raTa beruaSvilis
saxlSi SeeRwiaT yvelas daZinebis Semdeg da moeparaT televizori, romelsac
gamoiyenebdnen braldebulis saxlSi msoflio Tasze safexburTo matCebis did
ekranze sayureblad. miuxedavad imisa, rom gograZes hqonda sicruis Tqmis motivi,
me misi Cveneba sandod mimaCnia, radgan is Seesabameboda saqmeSi arsebul sxva
mtkicebulebas da aseve saproceso garigeba sicruis Tqmis aramastimulirebeli
iqneboda, radgan saproceso garigeba misgan moiTxovs utuari Cvenebis micemas,
winaaRmdeg SemTxvevaSi, am garigebiT veRar isargeblebs. ufro metic, mowmis
adgilze yofnisas man gulwrfelad gamoxata sinanuli da aRiara monawileoba am
gegmis SesrulebaSi. amdenad, me aseve davadgine, rom braldebis mxarem danaSaulis
meore elementic gonivrul eWvs miRma daamtkica.
rac Seexeba mesame elements, beruaSvilma Cveneba misca, rom televizoris aRebisas
mniSvnelovani ziani miadga kedels, romelzec televizori iyo dakidebuli
da daaziana televizoris irgvliv arsebuli aveji, aseve TviTon televizori.
braldebis mxarem warmoadgina dazianebuli kedlis, avejis da televizoris
fotosuraTebi, aseve warmoadgina TiToeuli am qonebis garemontebis xarjis
amsaxveli qviTrebi. qviTrebi damowmebulia qonebis SemkeTebeli saremonto
kompaniis mier, Tavdapirveli qviTrebi amoiRo kompaniis saqmiani dokumentaciidan
es daemTxva beruaSvilis mier warmodgenil qviTrebs. amdenad, mesame elementic
dakmayofilebulia.
danaSaulis meoTxe elementi damtkicda beruaSvilis, gograZis, wnoriaSvilisa
da laboratoriis teqnikosis pataraias CvenebebiT, romliTac dakmayofilda
moTxovna, rom qonebis misakuTreba moxda saxlSi ukanonod Sesvlis Sedegad. am
incidentamde beruaSvili ar icnobda braldebuls da cxadia misTvis ar miucia
saxlSi Sesvlisa da televizoris waRebis nebarTva. policielma wnoriaSvilma
aseve damatebiT misca Cveneba, rom man SeZlo beruaSvilis sacxovrebel saxlSi
TiTis uxilavi anabeWdebis aReba kedlidan, sadac ekida televizori. aRniSnuli
anabeWdebi gamoikvlia laboratoriis teqnikosma pataraiam, romelmac misca
Cveneba, rom braldebulis saxlSi kedlidan aRebuli anabeWdebi daemTxva
braldebulis anabeWdebs. amdenad, dacvis mxarem calsaxad daamtkica, rom
braldebuli monawileobda msxverplis saxlSi ukanono SesvlaSi anu SeWraSi,
rac akmayofilebs meoTxe elements.
radgan braldebis mxarem daamtkica danaSaulis TiToeuli elementi gonivrul
eWvs miRma, man daakmayofila mocemul saqmeSi braldebis mtkicebis tvirTi
da damnaSaved miiCnevs braldebuls qurdobis danaSaulis CadenaSi, rogorc es
aRwerilia braldebulad cnobis dadgenilebaSi.”
daskvna/gadawyvetileba
davuSvaT, rom sasamarTlom Tavisi gadawyvetileba dasawyisSive ganacxada,
rogorc es zemoT iyo SemoTavazebuli. daskvniTi nawili ufro meti unda
iyos vidre am daskvnis xelaxali formulireba saqmeSi arsebuli faqtebisa da
Sesabamisi kanonmdeblobis sruli analizis Semdeg zemoT ganxiluli gonivruli
standartebis gamoyenebiT.
dasasruls, sasamarTlom sruliad unda aicilos Tavidan amorfuli
koncefciebis gamoyeneba, rogoricaa `Sida holistikuri rwmena”, romelic
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Seexeba braldebulebis brals, an udanaSaulobas, an nebismier sxva samarTlebriv
sakiTxs, romelsac pasuxi unda gaeces. amgvari midgomebi kritikas imsaxureben
da saukeTeso SemTxvevaSi iseT STabeWdilebas toveben, rom mosamarTle
sakuTar pirad, subieqtur rwmenas waradgens kanonis obieqturi realobis
nacvlad, xolo uares SemTxvevaSi, es Seqmnis STabeWdilebas, rom mosamarTleze
aramarTlzomieri gavlena moaxdina saqmis romelime mxarem. saqarTveloSi
sasamarTlo xelisuflebis damoukideblobis mcirexniani istoriis gamo es
seriozul sazrunavs warmoadgens, xolo STabeWdileba, Tundac igi faqtobriv
realobas ar warmoadgendes, realoba xdeba xolme. ufro metic, ar arsebobs
Tanmimdevruli standarti, raTa prokurorebma icodnen, Tu rogor daakmayofilon
igi, rac Sedegad gvaZlevs uxarisxo samarTals. sasamarTlos gadawyvetilebaSi
ar unda darCes adgili spekulaciisaTvis an interpetaciisaTvis, Tu ratom
miiRo sasamarTlom mocemuli konkretuli gadwyvetileba.

daTqmebi:
daTqmuli Cveneba
rodesac mxareebi Tanxmdebian, rom calkeuli mowmeebi Cvenebas miscemen
garkveuli mimarTulebiT, sasamarTlom es unda miiRos rogorc mowmis
adgilidan micemuli faqtobrivi Cveneba. miuxedavad amisa, amgvari daTqmiT
ar dgindeba mowmis mier gadmocemuli faqtebi, aramed ubralod amiT Cveneba
xdeba mtkicebuleba, iseve rogorc sxva nebismieri mtkicebuleba, romelic
warmodgenili iqneba. is eqvemdebareba Sesabamisobis, avTenturobisa da sisworis
kriteriumebs, iseve rogorc yvela sxva saxis mtkicebuleba. amgvari daTqma
ubralod ganapirobebs mxareTa unars, Tavidan aicilon mowmis sasamarTloSi
gamoZaxeba pirdapiri Cvenebis misacemad. rodesac daTqmebi Seexeba Cvenebas
da ara faqtebs mxareebma SesaZloa, mainc sadavod gaxadon mocemuli Cvenebis
utyuaroba da siswore sawinaaRmdego mtkicebulebis, an Cvenebis gamoyenebis, an
sasamarTloSi argumentebis wamoyenebis gziT. dacvis advokatma SesaZloa xazi
gausvas faqts, magaliTad, imas rom amgvari Cveneba ar aris gamyarebuli an ar
amyarebs saqmeSi mocemul nebismier romelime mtkicebulebas. sasamarTlom Tavis
mosazrebaSi unda ganixilos amgvari Cvenebis analizi, iseve rogorc nebismieri
sxva Cvenebis SemTxvevaSi.
daTqmuli faqtebi
rodesac mxareebi Tanxmdebian, rom calkeuli faqtebi utyuaria, sasamarTlom
am faqtebis mimarT iseTi damokidebuleba unda gamoxatos, TiTqos isini
damtkicebulia. Tumca sasamarTlozea damokidebuli Seafasebs Tu ara amgvari
mtkicebis Rirebulebas da mniSvnelobas. im SemTxvevaSi, Tu mxareebi SeTanxmdebian,
rom esa Tu is faqti TviTon amtkicebs danaSaulis elements, sasamarTlom es
elementi dakmayofilebulad unda miiCnios. magaliTad, Tu braldebis mxarem
unda daamtkicos, rogorc braldebis erTi elementi, rom adre braldebuli
msjavrdebuli iyo danaSaulis CadenisaTvis, sasamarTlom mxareTa daTqma, rom
braldebuli msjavrdebulia danaSaulis CadenisaTvis, unda miiCnios am elementis
damtkicebad. Tumca, es ar iqneba sakmarisi mTlianad bralis dasamtkiceblad,
garda im SemTxvevisa, rodesac braldebis mxare danaSaulis damatebiT elementebs
gonivrul eWvs miRma daamtkicebs.
preiudicia
sasamarTlom SesaZloa, preiudiciulad miiRos samarTlebrivi faqtebi, Tu isini
warmoadgenen sayovelTaod dadgenil simarTles, faqtebs an mtkicebulebebs.
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analogiurad, sasamarTlom SesaZloa, preiudiciulad miiRos sasamarTlos
mier dadgenili faqtebi, romlebic dadgenil simarTles warmoadgenen, magram
damaxasiaTebelia mxolod calkeuli saqmeebisaTvis. amdenad, Tundac arc erTi
mtkicebuleba ar iyos warmodgenili garkveul etapze, sasamarTlos SeuZlia,
preiudiciulad miiRos faqti, romelic sayovelTaod cnobilia, an SeiZleba
misi zusti da dauyovneblivi dadgena zusti wyarodan ise, rom SeuZlebelia
mis winaaRmdeg gonivruli davis gamarTva (mag.: Tbilisi saqarTvelos qalaqia).
mosazrebis dawerisas sasamarTlom cxadad unda gadmosces preiudiciulad
miRebuli nebismieri faqti, romelsac is eyrdnoba. Tumca sasamarTloebma
sifrTxile unda gamoiCinon faqtebis preiudiciulad miRebaze. magaliTad, Tu
braldebis mxare warmoadgens moTanamSromle mowmes, romelTanac gaformebulia
saproceso SeTanxmeba da romelic Seicavs garkveul faqtebs, romlebzec
SeTanxmdnen prokurori da moTanamSromle braldebuli, ar warmoadgenen iseT
faqtebs, romlebsac sasamarTlo preiudiciulad miiRebs sxva saqmesTan da sxva
braldebulTan mimarTebiT. sxva sityvebiT rom vTqvaT, mosamarTles SeuZlia
preiudiciulad miiRos, rom mxareebma wina saqmeSi preiudiciulad miiRes
faqtebi, rogorc saproceso garigebis nawili, magram mosamarTles ar SeuZlia,
TviTon am faqtebis preiudiciulad miReba, radgan amJamindel braldebuls
SesaZlebloba unda hqondes daupirispirdes moTanamSromle mowmis faqtebis
versias.
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zogierTi mosazreba
ganaCenis dasabuTebis
materialur-samarTlebriv
sakiTxebze

 avtori: aleqsandre iaSvili – saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mosamarTlis TanaSemwe, Tsu-s
doqtoranti, 2014.
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1. qmedebis samarTlebrivi kvalifikacia
1.1. qmedebis kvalifikacia gulisxmobs sisxlissamarTlebrivi TvalsazrisiT
saqmeze arsebuli faqtebis Sefasebas, rac Tavisi arsiT erT-erTi
mniSvnelovania ganaCenis dasabuTebis kuTxiT.
araswori kvalifikacia da samarTlebrivi Sefaseba rig SemTxvevebSi ukavSirdeba
udanaSaulo piris msjavrdebas, rac mas ukanono gadawyvetilebiT miyenebuli
zianis anazRaurebis uflebas warmouSobs.
araswori kvalifikacia aseve gansakuTrebiT mwvaved iCens Tavs zemdgomi
instanciis sasamarTloebSi, rodesac piri imaze met sasjels ixdis, vidre
gadakvalificirebis SemTxvevaSi swori ssk-is muxlis sanqciis umaRlesi
zomaa.
magaliTi #1: pirs pirveli da saapelacio instanciis sasamarTloebis mier
msjavri daedo saqarTvelos ssk-is 19,160-e muxlis me-2 nawilis `a” qvepunqtiT
_ binaSi mflobelis nebis sawinaaRmdegod Sesvlis mcdelobaSi, romelic
arRvevs binis xelSeuxeblobas, Cadenili Zaladobis muqariT da miesaja 2
wliT Tavisuflebis aRkveTa. uzenaesi sasamarTlos ganaCeniT piris qmedeba
ssk-is 19,160-e muxlis me-2 nawilis `a” qvepunqtidan gadakvalificirda ssk-is
150-e muxlis 1-l nawilze da miesaja am danaSaulisaTvis gaTvaliswinebuli
sasjelis umaRlesi zoma _ 1 wliT Tavisuflebis aRkveTa. pirs uzenaesi
sasamarTlos ganaCenis gamotanis momentisaTvis moxdili hqonda 1 welze
meti Tavisuflebis aRkveTa, ris gamoc mas warmoeSva zianis anazRaurebis
moTxovnis ufleba.
aRniSnuli problemis aRmofxvra faqtobrivad SeuZlebelia da pirveli instanciis
ganaCenis gasaCivreba zemdgomi instanciis sasamarTloebSi rig SemTxvevebSi
swored kvalifikaciis marTebulobas ukavSirdeba, Tumca sakiTxisadmi sworma
midgomam unda Seamciros araswori kvalifikaciis riski. am rekomendaciebis
erTerTi mizanic swored esaa.
1.2.

ganaCeni ar unda daemsgavsos sxdomis oqms _ sasamarTlo qmedebis
samarTlebrivi Sefasebisas (kvalifikaciisas) unda daeyrdnos mxolod im
dadgenil faqtebs, romlebsac arsebiTi mniSvneloba aqvT konkretuli
qmedebis danaSaulad dakvalificirebisaTvis da warmoadgenen konkretuli
danaSaulis
Semadgenlobis
niSnebs.
faqtebi,
romlebic
uSualod
ar ukavSirdeba danaSaulis niSnebs, ganaCenis samotivacio nawilSi,
samarTlebrivi Sefasebis velSi, minimumade unda iqnes Semcirebuli.

1.3.

qmedebis sworad dakvalificirebisaTvis erT-erTi ganmsazRvreli faqtoria
faqtebis amomwuravad dadgena. im pirobebSi, rodesac mxareTa mier mowmis
dakiTxvis dros amomwuravad da naTlad ar dgindeba faqtebi, mosamarTlem
umjobesia, isargeblos damazustebeli SekiTxvis dasmis uflebiT, raTa
SesaZleblobis SemTxvevaSi daazustos zogadi da savaraudo pasuxebi.
marTalia, mtkicebulebaTa gamokvleva calsaxad mxareTa kompetenciaa,
Tumca es mosamarTlem imgvarad ar unda gaigos, rom mas am mimarTebiT
araferi moeTxoveba, piriqiT: kanonmdeblis mier mosamarTlisaTvis
damazustebeli SekiTxvis uflebis miniWebiT, mas saWiroebis SemTxvevaSi,
konkretuli dakiTxvis mimdinareobidan gamomdinare, uCndeba safuZveli,
daazustos garkveuli garemoebebi, romelTa Taobazec mowmis pasuxi
bundovania. amdenad, faqtebis sworad da amomwurvad dadgenaSi mosamarTlis
roli arc Tu umniSvneloa da moiTxovs mis adekvatur reagirebas.

 ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatis ganCineba, #202ap-13, 26
marti, 2014 weli.
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1.4.

sasamarTlom sisxlis samarTlis saqme unda ganixilos, braldebulis
damnaSaveoba\udanaSaulobaze unda imsjelos da qmedeba samarTlebrivad
Seafasos (qmedebis kvalifikacia) mxolod braldebis dadgenilebaSi
miTiTebuli formulirebis farglebSi, vinaidan piris braldeba mxolod
prokuroris uflebamosilebaa (saqarTvelos sssk-is me-17 muxlis me-2 nawili).
wardgenili braldebis farglebSi moiazreba swored prokuroris mier
braldebis Sesaxeb dadgenilebaSi Camoyalibebuli braldebis formulireba,
romelSic mkafiod unda iyos Camoyalibebuli im marTlsawinaaRmdego da
braleuli qmedebis aRwera (rogor gamoixata), romelsac braldebis mxare
edaveba braldebuls, misi Cadenis adgilis, drois, xerxis, saSualebis,
iaraRis, agreTve am qmedebiT gamowveuli Sedegis miTiTebiT (sssk-is 169e muxlis me-3 nawilis `b” qvepunqti). is garemoebebi da faqtebi, rac
pirdapir ar gamomdinareobs braldebis Sesaxeb dadgenilebidan, ar
SeiZleba moiazrebodes piris mimarT konkretuli qmedebisaTvis wardgenil
braldebad.

amdenad, sasamarTlo mkacrad aris SezRuduli braldebis farglebiT da mxolod
braldebis dadgenilebaSi miTiTebuli faqtobrivad ganxorcielebuli qmedebis
dadgenis Semdeg da mis farglebSi unda Seafasos qmedebis kvalifikacia a.
marTebulia; b. ar warmoadgens sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebul
danaSauls; g. araswori kvalifikaciis gamo wardgenili braldeba unda
gadakvalificirdes ssk-is sxva muxlze.
1.5.

qmedebis sworad dakvalificirebisaTvis, samarTlebrivi Sefasebis
meti
argumentirebulobisa
da
damajereblobisaTvis
umjobesia,
braldebulisaTvis bralad wardgenili danaSaulis arseboba\ararseboba
dadgindes da Sefasdes sisxlis samarTlis kodeqsis kerZo nawilis
konkretuli muxlis (danaSaulis) Semadgenlobis niSnebis gamoyofiT,
komisiis mier SemuSavebuli ganaCenis formebis Sesabamisad da amis Semdeg
TiToeuli danaSaulis niSnis dasadgenad, saproceso-samarTlebrivi
TvalsazrisiT,
mieTiTos
mtkicebulebebi,
romlebic
adastureben
danaSaulis Semadgenlobis konkretul niSans.

magaliTi #1: yaCaRoba (ssk-is 179-e muxli)
danaSaulis subieqtis Tavdasxma
(mtkicebulebebi: #1, #2 ....);
sxvisi moZravi nivTis marTlsawinaaRmdego misakuTrebis mizani
(mtkicebulebebi: #1, #2 ....);
sicocxlis an janmrTelobisaTvis saSiSi Zaladoba anda aseTi Zaladobis
gamoyenebis muqara
(mtkicebulebebi: #1, #2 ....);
mocemul magaliTSi danaSaulis _ yaCaRobis dayofa Semadgenel niSnebad,
romlebic erTobliobaSi qmnis am danaSaulis Semadgenlobas, saSualebas
aZlevs mosamarTles TiToeul niSanTan mimarTebiT Seafasos mtkicebulebebis
erToblioba, amasTan, naTlad dainaxos, dgindeba Tu ara mtkicebulebebiT
danaSaulis yvela niSani, romelTagan Tundac erTis gareSe qmedebis
yaCaRobad dakvalificireba gamoiricxeba. Tumca erT-erTi niSnis ararsebobac
erTmniSvnelovnad ar niSnavs imas, rom braldebulis qmedeba ar warmoadgens
danaSauls. SesaZloa, erTi romelime niSnis ararsebobis gareSec saxeze iyos sxva
danaSaulis Semadgenloba, ris gamoc sasamarTlom am mimarTebiT aucileblad
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unda imsjelos. magaliTad: sicocxlis an janmrTelobisaTvis saSiSi Zaladobis
anda aseTi Zaladobis gamoyenebis muqaris gareSe, rodesac piri aSkarad eufleba
sxvis moZrav nivTs, marTlsawinaaRmdego misakuTrebis mizniT, arsebobs sxva
danaSaulis _ Zarcvis Semadgenloba.
amdenad, mosamarTlem zedmiwevniT unda Seadaros dadgenili faqtebi konkretuli
danaSaulis Semadgenlobis TiToeul niSans, rac mcdari kvalifikaciis risks
minimumamde amcirebs.
1.6.

braldebulis mimarT bralad wardgenili faqtobrivad ganxorcielebuli
qmedebis (moqmedeba an umoqmedoba) saproceso-samarTlebrivi TvalsazrisiT
daudgenlobis/daudastureblobis SemTxvevaSi marTebuli iqneba, Tu ganaCenSi
(samarTlebrivi Sefasebis nawilSi) damatebiT ar iqneba vrceli msjeloba
kvalifikaciis marTebulobisa da qmedebis samarTlebrivi Sefasebis Sesaxeb,
vinaidan qmedebis mtkicebulebebis safuZvelze erTmniSvnelovnad da utyuarad
dadgenis gareSe yovelgvari azri ekargeba qmedebis kvalifikaciaze siRrmiseul
msjelobas. aseT SemTxvevaSi marTebuli iqneba ganaCenSi mieTiTos, magaliTad:
wardgenili da gamokvleuli mtkicebulebebiT gonivrul eWvs miRma ver
dadasturda a.a-s iseTi ganzraxi qmedeba, romelic mimarTuli iqneboda meore
adamianis sicocxlis mospobisaken da dasabuTeba Semoifarglos faqtobriv
garemoebaze msjelobiT. amasTan, im SemTxvevaSi, rodesac braldebulis mier
faqtobrivad ganxorcielebuli qmedeba, dadgenili gonivrul eWvs miRma
standartiT, warmoadgens imave an ufro msubuqi kategoriis danaSauls,
sasamarTlo, bunebrivia, ver Semoifargleba mxolod faqtebze msjelobiT.
braldebulis mier faqtobrivad ganxorcielebul qmedebas unda mieces
samarTlebrivi Sefaseba, Tumca am SemTxvevaSic kvalifikaciis Secvla ar
unda scdebodes braldebis farglebs. mag: braldebis dadgenilebis Tanaxmad,
a.a.-m ganzrax mokvlis mizniT cecxlsasroli iaraRidan esrola b.b-s. saqmeze
arsebuli da gamokvleuli mtkicebulebebiT dadginda, rom a.a.-s, iaraRTan
daudevari damokidebulebis gamo, SemTxveviT gauvarda iaraRi da tyvia
moxvda b.b.-s. mocemul SemTxvevaSi marTlebuli iqneba wardgenili braldebis
_ ssk-is 108-e muxlis gadakvalificireba ssk-is 116-e muxlis 1-l nawilze,
vinaidan, pirvel rigSi, ar scildeba braldebis farglebs, amasTan, ver
dadginda a.a.-s ganzraxva _ moekla b.b, Tumca misi aseTi gaufrTxilebeli
qmedebac danaSauls warmoadgens, rac sasamarTlos mxridan aucileblad
moiTxovs samarTlebriv Sefasebas (kvalifikacias).

1.7.

ssk-is erTi muxlidan meoreze gadakvalificirebis dros pirveli instanciis
sasamarTloSi yuradRebis miRma ar unda darCes wardgenili braldebis
ufro mZime muxlze gadakvalificirebis dauSveblobis standarti, xolo
saapelacio da sakasacio instanciis sasamarTloebSi - sauaresod Sebrunebis
kriteriumebi.

1.8.

im SemTxvevaSi, rodesac pirs braldeba wardgenili aqvs rogorc
danaSaulis amsrulebels, Tumca gamokvleuli mtkicebulebebis mixedviT,
igi aris ara amsrulebeli, aramed _ mxolod Tanamonawile, sasamarTlom
unda miuTiTos sisxlis samarTlis kodeqsis zogadi nawilis normaze
(ssk-is 25,180-e muxli) da daasabuTos, ratom aris piri Tanamonawile da
ara, amsrulebeli. analogiurad unda gadawydes sakiTxi daumTavrebeli
danaSaulis SemTxvevaSi da kerZo nawilis muxlis win mieTiTos zogadi
nawilis muxli _ 18,180-e (danaSaulis momzadeba) an 19,180-e (danaSaulis
mcdeloba) Sesabamisi dasabuTebiT.

1.9.

ganaCenis samotivacio nawilSi, qmedebis samarTlebrivi Sefasebis velSi
sasamarTlom arsebobis SemTxvevaSi unda imsjelos erTiani danaSaulis
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(denadi, gangrZobadi) Taobaze da es sakiTxi ar unda darCes yuradRebis
miRma. erTi da imave danaSaulis ramdenime epizodis arsebobis SemTxvevaSi
gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes am mimarTebiT. magaliTad,
TaRliTobis ramdenime epizodis arsebobis pirobebSi, rodesac danaSaulis
subieqts amoZravebda erTiani mizani da saerTo ganzraxva (mtkicebulebebiT
utyuarad dadgenili), saqme gveqneba gangrZobad danaSaulTan, ris gamoc
danaSaulis kvalifikacia unda dazustdes.
1.10. marTlwinaaRmdegobisa da bralis gamomricxvel garemoebaze sasamarTlom
unda imsjelos mxolod im SemTxvevaSi, rodesac am garemoebaze mxare
uTiTebs, aseve _ sakuTari iniciativiT, rodesac aSkaraa aseTi garemoebis
arseboba. sxva SemTxvevebSi umjobesi iqneba, zogadad mieTiTos, rom
braldebulis qmedeba marTlsawinaaRmdego da braleulia, vinaidan maTi
gamomricxveli garemoebebi saqmeze dadgenili ar yofila.
1.11. sasamarTlos mier gakeTebuli samarTlebrivi Sefaseba kvalifikaciis
Sesaxeb ar unda iyos bundovani da zogadi. ganaCenis samotivacio nawilis
samarTlebrivi Sefasebis velidan calsaxad da erTmniSvnelovnad unda
ikiTxebodes, ratom miiRo sasamarTlom konkretuli gadawyvetileba.
im SemTxvevaSi, rodesac mxare apelirebs kvalifikaciaze, sasamarTlom
yuradRebis miRma ar unda datovos es sakiTxi da ZiriTadi argumentebis
moSveliebiT, Tundac mokled, magram unda gasces dasabuTebuli pasuxi.
1.12. sasamarTlom gansakuTrebuli yuradReba unda dauTmos iseTi qmedebebis
samarTlebriv Sefasebas, romlebic TaviaanTi bunebidan gamomdinare, aseve
atareben administraciuli an samoqalaqo urTierTobis xasiaTs, Tumca
maTgan swored danaSaulis Semadgenlobis konkretuli niSani ganasxvavebs,
magaliTad: TaRliTobis (ssk-is 180-e muxli) SemTxvevaSi _ motyueba;
xulignobis (ssk-is 239-e muxli) SemTxvevaSi _ sazogadoebrivi wesrigis
uxeSi darRveva, sazogadoebis aSkara upativcemuloba, Zaladoba an
Zaladobis muqara da sxva.
qmedebis danaSaulad sworad dakvalificirebisaTvis arsebiTi mniSvneloba
eniWeba kanonis marTebulad ganmartebas, aqtualuria aseve axali kanonis
ganmartebis sakiTxi. sasamarTloebis mier sisxlis samarTlis kanonis
ganmartebisas sifrTxilea saWiro, vinaidan xSir SemTxvevaSi kanonis ganmarteba
mxolod sityva-sityviTi ganmartebis meTodiT ar aris marTebuli da saWiroa
ganmartebis sxva meTodebis gamoyeneba (logikuri, gramatikuli, ganvrcobiTi,
SezRudviTi). rekomendebulia, mosamarTlem kanonis ganmartebisas moiZios
konkretul sakiTxze manamde arsebuli sasamarTlo praqtika da icodes, ra
mocemulobis winaSe imyofeba.
1.13. qmedebis sworad dakvalificirebisaTvis ganmsazRvreli mniSvneloba
eniWeba bralis formis dadgenas. bralis formebi da maTi cneba mocemulia
ssk-is me-9, me-10 muxlebSi. ganaCenis samotivacio nawilSi, samarTlebrivi
Sefasebis velSi, sasamarTlom mkafiod unda miuTiTos, qmedeba bralis
romeli formiT aris Cadenili (maT Soris konkretulad pirdapiri/
arapirdapiri ganzraxviT, Tu TviTimedovnebiT/daudevrobiT), vinaidan
sisxlis samarTlis kerZo nawilis konkretuli muxli ama Tu im qmedebis
Cadenas mxolod gansazRvruli bralis formiT miiCnevs danaSaulad. bralis
formis daudgenloba, an ganzraxi bralis nacvlad gaufrTxilebeli bralis
dadgena gamarTlebis an kvalifikaciis Secvlis safuZvelia, amitom bralis
formis dadgenisa da ganaCenSi saTanadod asaxvis sakiTxs sasamarTlom
gansakuTrebuli yuradReba unda dauTmos.

152
magaliTi #1: cecxlsasroli iaraRis daufleba, ssk-is 237-e muxlis dispoziciidan
gamomdinare, SesaZlebelia Cadenil iqnes mxolod pirdapiri ganzraxviT.
Sesabamisad, Tuki pirs ar amoZravebs cecxlsasroli iaraRis dauflebis
mizani da amgvari iaraRi misi nebisagan damoukideblad, SemTxveviT aRmoCndeba
ukve dauflebul nivTebs Soris, qmedeba ver dakvalificirdeba danaSaulis
ama Tu im sagniT dafuZnebuli romelime muxliT. mxolod mesakuTrisagan
nivTis marTlsawinaaRmdegod amoRebis gaTvaliswinebiT piris pasuxisgebaSi
micema sxva araferia, Tu ara qmedebis obieqturi Seracxva, rac dauSvebelia
zogadsamarTlebrivi principebidan gamomdinare.
magaliTi #2: piradobis damadasturebeli mowmobis an sxva mniSvnelovani
piradi dokumentis gataceba (ssk-is 362-e muxli, me-2 nawili) SeiZleba Cadenil
iqnes mxolod pirdapiri ganzraxviT, rac imas gulisxmobs, rom piris mizania,
daeuflos konkretulad am nivTs. e.i. igi ara mxolod unda iTvaliswinebdes
marTlsawinaaRmdego Sedegis dadgomis SesaZleblobas, aramed surdes kidec es
Sedegi, anda iTvaliswinebdes aseTi Sedegis dadgomis gardauvalobas.
magaliTi #3: saqarTvelos
gaTvaliswinebuli danaSauli
ganzraxviT.

sisxlis samarTlis kodeqsis 341-e muxliT
gulisxmobs mis Cadenas mxolod pirdapiri

aRniSnuli magaliTebi mowmobs ganaCenSi bralis formis saTanadod dadgenisa
da asaxvis mniSvnelobas danaSaulis kvalifikaciis TvalsazrisiT, rasac
mosamarTleebma gansakuTrebuli yuradReba unda dauTmon.
bralis formas arsebiTi mniSvneloba aqvs ara mxolod qmedebis kvalifikaciis,
aramed sasjelis daniSvnisa da dasabuTebis kuTxiTac, rac detalurad sasjelis
dasabuTebasTan mimarTebiT iqneba ganxiluli.

3. motivisa da miznis miTiTeba ganaCenis samotivacio nawilSi
3.1. sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 273-e muxlis 1-li nawilis
Tanaxmad, danaSaulis Cadenis motivisa da miznis miTiTeba savaldebuloa
gamamtyunebeli ganaCenis samotivacio nawilSi. aRniSnuli ganpirobebulia
motivisa da miznis mniSvnelobiT, isini rig SemTxvevebSi danaSaulis
Semadgenlobis an makvalificirebel niSnebs warmoadgenen. garda
aRniSnulisa, isini gavlenas axdenen sasjelis saxesa da zomaze.
3.2.

danaSaulis motivis cneba sisxlis samarTlis kodeqsSi reglamentirebuli
ar aris, Tumca misi arsi Semdegnairad unda iqnes gagebuli: danaSaulis
motivs warmoadgens im garemoebaTa erToblioba, rac pirs ubiZgebs
konkretuli qmedebisaken, aseve is movlenebi, romlebic mniSvnelovanwilad
piris konkretuli qcevis ganmapirobebelia. motivis dadgena samarTlebrivi
TvalsazrisiT sasamarTlos SesaZleblobas aZlevs gansazRvros, Tu ratom
Caidina pirma konkretuli danaSauli.

danaSaulis Cadenis motivi SeiZleba iyos magaliTad: diskriminaciuli (rasis,
kanis feris, enis, sqesis, seqsualuri orientaciis, genderuli identobis,
asakis, religiis, politikuri an sxva Sexedulebis, SezRuduli SesaZleblobis,
moqalaqeobis, erovnuli, eTnikuri an socialuri kuTvnilebis, warmoSobis,
 ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatis ganCineba, #233ap-09,
28 ivlisi, 2009 weli.
 ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatis ganCineba, #494ap-07, 9
oqtomberi, 2007 weli.
 ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatis ganCineba, #121kol-05,
2 marti, 2006 weli.
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qonebrivi an wodebrivi mdgomareobis, sacxovrebeli adgilis gamo), eWvianoba,
ekonomikuri
pirobebi,
angareba,
xulignuri
qvenagrZnoba,
msxverplis
samsaxurebrivi saqmianoba da sxva piradi motivebi.
3.3.

danaSaulis mizani _ es aris is sasurveli Sedegi, ris miRwevac surs
danaSaulis subieqts.

3.4.

sasamarTlom ganaCenis dasabuTebisas unda daadginos da ganaCenis
samotivacio nawilSi asaxos danaSaulis Cadenis motivi da mizani,
gansakuTrebiT maSin, rodesac isini xdebian danaSaulis Semadgenlobis
niSnebi, romelTa gareSec bralad wardgenili danaSauli saxeze ar
gveqneba da saqme gveqneba sxva danaSaulTan, an iseT qmedebasTan, romelic
danaSauls ar warmoadgens. swored aseT SemTxvevaSi, Tu danaSaulis
motivisa da miznis dadgena mxareTa mier sasamarTlosaTvis wardgenili
da gamokvleuli mtkicebulebebiT ver xerxdeba, ganaCenSi unda mieTiTos,
rom danaSaulis Cadenis motivi da mizani sasamarTlom ver daadgina, ris
gamoc daismeba qmedebis gadakvalificirebis an gamarTlebis sakiTxi (Tu
igi danaSaulis Semadgenlobis niSania).

magaliTi #1: pirs brali wardgenili aqvs angarebiT Cadenili ganzrax
mkvlelobisaTvis (ssk-is 109-e muxli, me-3 naw. `g” q/punqti), Tumca gamokvleuli
mtkicebulebebiT dadasturda, rom msxverplis Zvirfasi nivTebis dauflebis
ganzraxva Tavdamsxmels warmoeSva misi mokvlis Semdeg da mas Tavidanve
(mkvlelobamde) angarebis motivi ar amoZravebda, amis gamo daismeba kvalifikaciis
Secvlis sakiTxi.
magaliTi #2: pirs brali wardgenili aqvs ganzrax mkvlelobisaTvis, Cadenili
sxva danaSaulis dafarvis mizniT (ssk-is 109-e muxli, 1-li naw. `d” q/punqti), Tumca
gamokvleuli mtkicebulebebiT mizani _ sxva danaSaulis dafarva gamokvleuli
mtkicebulebebiT ar dadasturda, Sesabamisad, daismeba kvalifikaciis Secvlis
sakiTxi.
aRniSnuli mowmobs ganaCenSi motivisa da miznis saTanadod dadgenisa da
asaxvis mniSvnelobas danaSaulis sworad dakvalificirebis TvalsazrisiT, rac
mosamarTleebs ar unda darCeT yurdRebis miRma.
3.5.

danaSaulis Cadenis motivisa da miznis dadgenas mniSvnelovani datvirTva
aqvs sasjelis konkretuli saxisa da zomis gansazRvris TvalsazrisiTac. igi
SesaZloa pasuxismgeblobis Semamsubuqebel an damamZimebel garemoebasac
warmoadgendes, rac detalurad iqneba ganxiluli sasajelis dasabuTebis
nawilSi.

3.6.

amdenad, danaSaulis Cadenis motivisa da miznis dadgenas da ganaCenSi maT
saTanadod asaxvas aqvs aramxolod Teoriuli, aramed didi praqtikuli
mniSvneloba da rodesac mtkicebulebebi maTi dadgenis SesaZleblobas
iZleva, motivi da mizani aucileblad unda mieTiTos ganaCenis samotivacio
nawilSi, xolo Tu ver dgindeba, esec unda aRiniSnos.

4. danaSaulis Cadenis adgili, dro, xerxi
4.1. danaSaulis Cadenis drois dadgenasa da miTiTebas aqvs didi praqtikuli
mniSvneloba. igi, pirvel rigSi, ukavSirdeba sisxlis samarTlis kanonis
droSi sworad gamoyenebis sakiTxs, vinaidan qmedebis danaSaulebrioba da
dasjadoba ganisazRvreba sisxlis samarTlis kanoniT, romelic moqmedebda
misi Cadenis dros.
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4.2.

danaSaulis Cadenis adgilisa da drois dadgena principuli mniSvnelobis
sakiTxia, vinaidan igi mtkicebulebaTa utyuarobisa da sarwmunoobis
erTgvar sazoms warmoadgens. mniSvnelovania, mowmem miuTiTos is
adgili da dro, rodesac moxda konkretuli faqti, Semdeg misi pasuxi
unda Sefasdes sxva mowmeTa Cvenebebsa da mtkicebulebebTan kavSirSi.
umniSvnelo winaaRmdegobebis SemTxvevaSi mowmeTa Cvenebebi gaziarebuli
unda iqnes, xolo rodesac maT Soris arsebiTi winaaRmdegobebia, mcirdeba
maTi gaziarebisa da gamoyenebis SesaZlebloba.

rodesac danaSaulis Cadenis adgilisa da drois Sesaxeb mxareTa kiTxvebi ar aris
amomwuravi da isini obieqturad SesaZleblobis farglebSi ar azustebineben
mowmes am garemoebebs, umjobesia, mosamarTlem isargeblos damazustebeli
SekiTxviT, raTa pasuxgaucemeli da bundovani ar darCes es kiTxvebi. mowmis
Cveneba am nawilSi unda Sefasdes sxva CvenebebTan erTobliobaSi. amasTan,
calsaxaa, rom danaSaulis suraTis SeZlebisdagvarad aRdgena misi Cadenis
adgilisa da drois dadgenis gareSe faqtobrivad SeuZlebelia.
4.3.

Tu danaSaulis Cadenis zusti drois miTiTeba obieqturi safuZvlebiT
SeuZlebelia, magaliTad, napovnia gvami, romelic eqspertizis daskvnis
Tanaxmad, daaxloebiT 2-3 Tvis gardacvlilia, unda mieTiTos danaSaulis
Cadenis savaraudo dro.

4.4.

danaSaulis Cadenis drois miTiTebas ganmsazRvreli mniSvneloba
aqvs `amnistiis Sesaxeb” kanonis sworad gamoyenebis TvalsazrisiT,
vinaidan,
rogorc
wesi,
misi
moqmedeba
vrceldeba
konkretul
TariRamde Cadenil danaSaulebze, rac gansakuTrebul sirTules qmnis
samarTalwarmoebadasrulebul sisxlis samarTlis saqmeebze. danaSaulis
Cadenis drois gansazRvra aseve mniSvnelovania ssk-is 59-e muxlis me-4
nawilTan (moqmedi redaqcia) mimarTebiT.

4.5.

amdenad, erTi SexedviT am umniSvnelo sakiTxis yuradRebis miRma datoveba
mtkicebulebaTa Sefasebis etapze da momavalSic sxvadasxva sirTules
aCens, ris gamoc mosamarTlis mxridan moiTxovs saTanado yuradRebasa da
ganaCenSi zustad asaxvas.

5. danaSaulis Sedegi
5.1. ganaCenis samotivacio nawilSi unda mieTiTos danaSaulis Sedegi, vinaidan
igi rig SemTxvevebSi danaSaulis Semadgenlobis niSania da misi dadgenis
gareSe minimum damTavrebuli danaSauli ar iqneba saxeze.
5.2.

danaSaulis Sedegi SeiZleba materialur (qonebrivi, janmrTelobis
dazianeba) an aramaterialur (araqonebrivi uflebebis xelyofa, saxelmwifo
da sazogadoebrivi interesebis xelyofa) zianSi gamoixatos. orive
SemTxvevaSi sasamarTlom ganaCenis samotivacio nawilSi unda daadginos
da miuTiTos zianis saxe da moculoba.

5.3.

erTmaneTisagan unda gaimijnos Sedegiani (materialuri) danaSaulebi,
safrTxis Semqmneli deliqtebi da SedeggareSe (formaluri) danaSaulebi.
a. materialuri danaSaulis Semadgenlobisa da damTavrebulad miCnevisaTvis
ganmsazRvrelia Sedegis dadgoma;
b. formaluri danaSauli damTavrebulad miiCneva akrZaluli qmedebis
CadenisTanave, xolo Sedegis dadgomas mniSvneloba ar aqvs;
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g. safrTxis Semqmnel deliqtebSi danaSauli damTavrebulad iTvleba
zianis dadgomis konkretuli safrTxis Seqmnis momentidan.
ganaCenis
samotivacio
nawilSi
materialuri
danaSaulis
SemTxvevaSi
erTmniSvnelovnad unda mieTiTos damdgari Sedegi, xolo formaluri
danaSaulisa da safrTxis Semqmnel deliqtebSi, Sedegis miuxedavad, saxezea Tu
ara damTavrebuli danaSauli.
5.4.

Sedegis dadgoma da misi ganaCenSi asaxva ganmsazRvrelia im SemTxvevaSic,
rodesac pirs bralad edeba gaufrTxileblobiTi danaSauli, vinaidan
gaufrTxileblobiTi danaSaulis mcdeloba ar arsebobs da mxolod
Sedegis (mag. janmrTelobis dazianeba, gardacvaleba) dadgomis SemTxvevaSi
daekisreba pirs sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba.

5.5.

amdenad, danaSaulis Sedegs ganmsazRvreli mniSvneloba aqvs ara mxolod
qmedebis danaSaulad kvalifikaciisaTvis, aramed sasjelis konkretuli
saxisa da zomis gansazRvris dros, rac detalurad ganxiluli iqneba
sasjelis dasabuTebis nawilSi.

6. mizezobrivi kavSiri
6.1. Tu sisxlis samarTlis kodeqsis Sesabamisi muxliT danaSauli mxolod
maSin iTvleba damTavrebulad, rodesac qmedebam marTlsawinaaRmdego
Sedegi gamoiwvia an aseTi Sedegis ganxorcielebis konkretuli safrTxe
Seqmna, aucilebelia mizezobrivi kavSiris dadgena am qmedebasa da Sedegs
an safrTxes Soris (saqarTvelos ssk-is me-8 muxlis 1-li nawili).
6.2.

mizezobrivi kavSiris dadgenis gareSe materialur danaSaulTan da
safrTxis Semqmnel deliqtebTan mimarTebiT SeuZlebelia pirs daekisros
sisxlis samarTlis pasuxixmgebloba, vinaidan Tu subieqtis mier
ganxorcielebuli qmedeba uSualo kavSirSi ar aris da ar ganapirobebs
damdgar Sedegs/konkretul safrTxes, Cadenil qmedebasa da damdgar
Sedegs Soris mizezobrivi kavSiri ar arsebobs, rac gamoricxavs piris
sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas.

6.3.

mizezobrivi kavSiris arsebobaze miuTiTebs ssk-is me-8 muxlis me-2 nawili,
xolo amave muxlis me-3 nawili iTvaliswinebs umoqmedobis SemTxvevaSi
mizezobrivi kavSiris dadgenis wess.

6.4.

iseT danaSaulebze, romlebic exeba adamianis janmrTelobisa da sicocxlis
xelyofas, eqspertma erTmniSvnelovnad unda daadasturos, rom miyenebulma
dazianebebma gamoiwvia janmrTelobis xelyofa an gardacvaleba, ris
safuZvelzec sasamarTlom unda daadginos mizezobrivi kavSiris arseboba
dazianebebsa da damdgar Sedegs Soris. Tumca mizezobrivi kavSiris dadgena
mxolod aRniSnuliT ar Semoifargleba. ganmsazRvrelia, mxareTa mier
sasamarTlosaTvis wardgenili mtkicebulebebis safuZvelze dadgindes
piri, romelmac msxverpls dazianebebi miayena. swored amis Semdeg ikvreba
jaWvi danaSaulis subieqtis qmedebasa da damdgar Sedegs Soris, Sesabamisad,
dgindeba mizezobrivi kavSiri.

6.5.

amdenad, mizezobrivi kavSiris dadgena da ganaCenis samotivacio nawilSi,
samarTlebrivi Sefasebis punqtSi saTanadod asaxva savaldebuloa, vinaidan
igi materialur danaSaulebsa da safrTxis Semqmnel deliqtebSi piris
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis aucilebeli pirobaa. Sesabamisad,
am sakiTxs aqvs didi Teoriuli da praqtikuli mniSvneloba.
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saqarTvelos sisxlis
samarTlis kodeqsis
calkeuli normebis
ganmartebebi

 Sedgenilia Tbilisis saqalaqo sasamarTloSi nafic msajulTa mier ganxilul saqmeebze
mosamarTleebis mier SemuSavebuli ganmartebebis gaTvaliswinebiT.
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sisxlis samarTlis kodeqsis zogadi nawilidan:
1. danaSaulis mcdelobad iTvleba, rodesac pirma gaakeTa yvelaferi, rac
saWiro iyo danaSaulis Casadenad, magram danaSauli bolomde ar iqna miyvanili
damnaSavisgan damoukidebeli mizezis gamo.
2. danaSaulis amsrulebeli aris piri, vinc uSualod Tavisi gonebiTa da
qmedebiT Cadis danaSauls, xolo danaSaulis damxmarea piri, vinc danaSaulis
amsrulebels ama Tu im saxiT xels uwyobs danaSaulis CadenaSi.
3. amsruleblisgan gansxvavebiT, damxmare uSualod ar monawileobs danaSaulis
CadenaSi, Tumca Tavisi qmedebiT xels uwyobs an uadvilebs amsrulebels
ganzraxvis ganxorcielebas. daxmareba sxvadasxva saxiT SeiZleba gamovlindes,
maT Soris, SeiZleba gamoixatos SemTxvevis adgilze damnaSavis miyvanaSi,
danaSaulis Cadenis adgilis maxloblad meTvalyured dgomaSi da sxva. erTiani
danaSaulebrivi Canafiqris (mag.: mkvlelobisa da yaCaRobis) gansaxorcieleblad
amsrulebeli da damxmare rolebs winaswar inawileben. amdenad damxmare
amsrulebels uwevs danaSaulis (mag.: mkvlelobisa da yaCaRobis) Cadenamde
dapirebul daxmarebas. Sesabamisad, damxmare pasuxs agebs amsruleblis mier
Cadenil im danaSaulze (danaSaulebze), romlis (romelTa) Casadenadac man
daxmareba gauwia amsrulebels (surda an uSvebda maT Cadenas), Tumca damxmare
pasuxs ar agebs amsruleblis mier Cadenil im danaSaulze, romelsac ar
moicavda misi (damxmaris) ganzraxva an romlis Cadenasac is ar varaudobda.

sisxlis samarTlis kodeqsis kerZo nawilidan:
1. ganzraxi mkvleloba gulisxmobs erTi adamianis mier ganzrax, Segnebulad
meore adamianisTvis sicocxlis aramarTlzomier mospobas. ganzraxi
mkvlelobis gansazRvrisas mniSvnelovania dadgindes, rom pirs namdvilad
honda meore piris mokvlis ganzraxva da piris sikvdili, uSualod damnaSavis
mier Cadenilma qmedebam gamoiwvia;
1.1. ori an meti piris mkvleloba warmoadgens mkvlelobis erT-erT
damamZimebel garemoebas da gulisxmobs, rom damnaSaves gacnobirebuli
aqvs da surs, rom misi qmedebis Sedegad dadges ori an meti piris
sikvdili; ori an meti piris mkvlelobis qveS igulisxmeba ori an meti
dazaralebulisTvis sicocxlis mospoba, romelic Cadenilia erTdroulad
an sxva pirisTvis sicocxlis mospoba pirveli msxverplis mkvlelobidan
mcire drois ganmavlobaSi; piris damnaSaved cnobisaTvis mniSvnelovania
dadgindes, rom damnaSave moqmedebda erTiani ganzraxviT; Tu ki es
qmedebebi erTiani ganzraxviT ar iyo moculi, maSin TiToeuli mkvleloba
damoukidebel danaSaulad miiCneva;
1.2. mkvleloba iseTi saSualebiT, romelic ganzrax uqmnis safrTxes
sxvaTa sicocxles an janmrTelobas warmoadgens mkvlelobis erT-erT
damamZimebel garemoebas da gulisxmobs adamianis sicocxlis mospobas
iseTi saSualebiT da iseT viTarebaSi, rodesac imavdroulad realuri
safrTxe eqmneba danaSaulis adgilze an mis siaxloves myof, msxverplis
garda sxva, ori an meti piris sicocxles an janmrTelobas, rac damnaSaves
gacnobierebuli aqvs, Tumca Segnebulad uSvebs mkvlelobis Cadenas
swored amgvar viTarebaSi. amasTan, savaldebulo ar aris sxva pirsac
miadges fizikuri ziani;
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1.3. mkvleloba jgufurad aris Cadenili, roca ori an meti piri saerTo
ZalisxmeviTa da mokvlis erTiani ganzraxviT, met-naklebi aqtiurobiT
ganxorcielebuli moqmedebebiT, rolebis ganawilebiT, sicocxles
ZaladobiT uspobs sxva adamians. igi gulisxmobs, yvelanairi formiT
ori an meti piris SeTanxmebas, romelic warmoiSoba danaSaulis Cadenamde
da miznad isaxavs dazaralebulis sicocxlis mospobas.
jgufis TiToeuli wevris qmedeba jgufur mkvlelobad Sefasdeba
miuxedavad imisa, konkretulad vin ra roli Seasrula da ra dazianeba
miayena an saerTod miayena Tu ara dazianeba msxverpls. amdenad, jgufuri
mkvlelobisaTvis pasuxs ageben is pirebi, romelTac dagegmes da moaxdines
danaSaulis organizeba, aseve is piri (pirebi), vinc msxverpls sasikvdilo
dazianeba miayena da is piri (pirebi), vinc mkvlelobis procesSi fizikuri
zemoqmedebiT msxverpls uzRudavda winaaRmdegobis gawevis SesaZleblobas
an msxverplis mimarT axorcielebda sxva ZalmomreobiT moqmedebas, riTac
Tanamoazreebs uadvilebda mkvlelobis ganzraxvis aRsrulebas;
1.4. angarebiTi mkvleloba iseTi mkvleobaa, romlis mizania, materialuri
gamorCenis miReba, rodesac mkvleli danaSauls Cadis garkveuli
anazRaurebis, an qonebrivi uflebis mopovebis sanacvlod, an materialuri
xarjisgan, magaliTad, valis dabrunebisgan gasaTavisufleblad;
1.5. mkvleloba gansakuTrebuli sisastikiTaa Cadenili, rodesac damnaSavis
moqmedeba gansakuTrebul mwvaleblur xasiaTs atarebs. gansakuTrebuli
sisastikiT Cadenilia agreTve mkvleloba msxverplis axlo naTesavebis
TandaswrebiT;
1.6. mkvleloba sxva danaSaulis dafarvis mizniT gulisxmobs, rom
mkvlelobamde sxva danaSauli ukve iyo Cadenili da piri cdilobs
dafaros rogorc danaSauli, ise masSi monawile pirebi.
sxva danaSaulis Cadenis gaadvilebis mizniT mkvlelobaSi igulisxmeba im
piris CamoSoreba, romelsac damnaSavis azriT SeuZlia, xeli SeuSalos
mas danaSaulis CadenaSi. damnaSave jer uspobs sicocxles msxverpls,
xolo Semdeg axorcielebs mis mier Cafiqrebul danaSauls;
1.7. SekveTiT mkvlelobis SemTxvevaSi mkvlelobis organizatori, garkveuli
fuladi an sxvagvari anazRaurebis sanacvlod, raime piradi motiviT
ukveTavs sxva pirs (pirebs) dazaralebulis mkvlelobas.
1.8. araerTgzisi danaSauli niSnavs winaT nasamarTlevi piris mier am
kodeqsis imave muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis Cadenas; ganzraxi
mkvleloba damamZimebel garemoebebSi araerTgzis Cadenilad CaiTvleba,
Tu mkvlelobis Camdeni piri warsulSi nasamarTlevia imave muxliT
gaTvaliswinebuli danaSaulisaTvis anu damamZimebel garemoebebSi
Cadenili ganzrax mkvlelobisTvis.
2. uecari, Zlieri sulieri aRelvebis mdgomareobaSi (afeqti) Cadenili
mkvlelobisaTvis damaxasiaTebelia, rom damnaSave moqmedebs uecrad aRZruli
Zlieri sulieri aRelvebis mdgomareobaSi, rac gamowveulia dazaralebulis
marTlsawinaaRmdego qceviT. muxlis ganmartebidan gamomdinare aseTi
SeiZleba iyos: damnaSavis an misi axlo naTesavis mimarT msxverplis mier
marTlsawinaaRmdego Zaladoba, mZime Seuracxyofa an sxva mZime amoraluri
qmedeba; agreTve msxverplis araerTgzisi marTlsawinaaRmdego an amoraluri
qceviT ganpirobebuli fsiqikuri travma.
imisTvis rom mkvleloba CaiTvalos uecari, Zlieri sulieri aRelvebis
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mdgomareobaSi (afeqti) Cadenil danaSaulad, aucilebelia dadgindes,
rom mkvleloba warmoadgens damnaSavis sapasuxo reaqcias dazaralebulis
aramarTlzomier qcevaze; rogorc wesi, afeqturi mdgomareoba warmoiSoba
dazaralebulis marTlsawinaaRmdego qcevis umalve, Tumca SesaZloa, rom
mkvleloba Cedenili iqnes garkveuli drois gasvlis Semdegac, Tu fsiqikuri
travma Zalian mZime iyo da konkretul situaciaSi damnaSaves ar hqonda
SesaZlebloba, reagireba moexdina dazaralebulis marTlsawinaaRmdego
qmedebaze. amasTan, mniSvnelovania, rom uecari, Zlieri sulieri aRelvebis
warmoqmnasa da am niadagze mkvlelobis ganxorcielebas Soris dro ar iyos
gasuli.
3. sxvagvari Zaladoba, ramac dazaralebulis fizikuri tkivili gamoiwvia,
magram ar mohyolia saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 120-e muxliT
gaTvaliswinebuli Sedegi, niSnavs, rom damnaSavis Zaladobrivi qmedebis
Sedegad pirma ganicada fizikuri tkivili, Tumca amgvari Zaladobis Sedegad
dazaralebuls ar miuRia Tundac msubuqi xarisxis sxeulis dazianeba. sxeulis
dazianeba ganisazRvreba sasamarTlo-samedicino eqspertizis dakvniT;
aRniSnuli danaSauli ganzrax danaSaulTa ricxvs miekuTvneba, anu damnaSaves
unda surdes fizikuri tkivilis miyeneba pirisaTvis an gulgrilad ekidebodes
aseTi Sedegis dadgomas, amasTan, aseTi Zaladoba SeiZleba Cadenili iqnes
nebismieri mkvrivi sagniT (mag.: xeliT, fexiT da raime sagniT) (saqarTvelos
ssk-is 125-e muxlis pirveli nawiliT).
4. qurdoba gulisxmobs sxvisi moZravi nivTis farul dauflebas, qonebis
mesakuTrisgan, aseve sxva pirebisagan malulad, rodesac damnaSaves ar gaaCnia
araviTari uflebamosileba moparul qonebaze;
4.1. qurdoba winaswari SeTanxmebiT jgufis mier aris Cadenili, Tu ori
an meti piri winaswar SekavSirdnen qurdobis erToblivad Casadenad da
eToblivad ganaxorcieles kidec ganzraxuli danaSauli;
4.2. qurdoba warmoadgens sakuTrebis winaaRmdeg mimarTul danaSauls, am
kategoriis danaSaulTaTvis mniSvnelovan zianad iTvleba nivTis (nivTebis)
Rirebuleba 150 (as ormocdaaTi) laris zeviT. e.i. Tu qurdobis Sedegad
dazaralebulisTvis miyenebuli materialuri zianis odenoba aRemateba
150 (as ormocdaaT) lars, unda miviCnioT, rom qurdobam mniSvnelovani
ziani gamoiwvia.
5. yaCaRoba aris Tavdasxma sxvisi moZravi nivTis dasaufleblad, rasac Tan
erTvis sicocxlis da janmrTelobisaTvis saSiSi Zaladoba an/da aseTi
Zaladobis muqara. TavdasxmaSi igulisxmeba dazaralebulisaTvis damnaSavis
uecari, agresiuli moqmedeba, romelic dakavSirebulia ZaladobasTan;
5.1. binaSi ukanono SeRweva gulisxmobs, binaSi im piris Sesvlas, romelsac
amis ufleba ar aqvs;
5.2. didi odenobiT sxvisi nivTis marTlsawinaaRmdego dauflebisa da
misakuTrebis mizani gulisxmobs Tavdamsxmelis ganzraxvas daeuflos
qonebas, romlis Rirebuleba aRemateba 10000 lars.
6. TaRliToba gulisxmobs sxvisi nivTis an qonebrivi uflebis dauflebas
motyuebiT. TaRliTobisas qonebis dauflebis saSualeba motyuebaa, anu
WeSmaritebis ganzrax damaxinjeba qonebis an qonebrivi uflebis dauflebis
mizniT. TaRliToba xSirad dakavSirebulia yalbi dokumentis wardgenasTan,
rac TiTqosda kanonier safuZvels qmnis damnaSavisaTvis qonebis gadasacemad.
TaRliTobisTvis damaxasiaTebelia, rom damnaSavisaTvis qonebis gadacema
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xdeba nebayoflobiT, uflebamosili piris an organos SecdomaSi Seyvanis
gziT, riTac ziani adgeba qonebis mesakuTres;
6.1. dokumenti oficialuri aqtia, romelic adasturebs samarTlebrivi
mniSvnelobis mqone garkveul faqts an garemoebas; dokumenti oficialur
xasiaTs iRebs, Tu igi saxelmwifo uwyebis gamgeblobaSia da iuridiuli
Zala gaaCnia; yvela saxis oficialuri dokumenti, raime saxis iuridiul
Sedegs iwvevs; yalbia dokumenti, Tu masSi Segnebulad aris Setanili
yalbi monacemebi (informacia), rac simarTles ar Seesabameba;
6.2. TaRliToba ganzraxi danaSaulia, imisTvis rom piris qmedeba
dakvalificirdes TaRliTobad, mniSvnelovania dadgindes, rom pirs
motyuebiT sxvisi nivTis dauflebis ganzraxva qmedebis Cadenamde hqonda
da swored am mizniT gamoiyena motyueba, rogorc qonebis uSualod
dauflebis saSualeba;
6.3. motyueba aris WeSmaritebis ganzrax damaxinjeba qonebis dauflebis an
qonebrivi uflebis mopovebis mizniT. Tu ar dadgindeba motyuebis anu
WeSmaritebis ganzrax damaxinjebis winaswari ganzraxva, piris qmedeba
TaRliTobad ver Sefasdeba;
6.4. TaRliToba samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT gulisxmobs, rom
damnaSave Tavis Tanamdebobas, samsaxurebriv mdgomareobasa da gavlenas
iyenebs konkretuli TaRliTuri qmedebis Casadenad.
7. gaflangva aris damnaSavis marTlzomier flobelobaSi an gamgeblobaSi
arsebuli nivTis, qonebis daxarjva an marTlsawinaaRmdego gasxviseba;
7.1. gaflangva samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT gulisxmobs, im piris
mier qonebis gaflangvas, romelic qonebis marTlzomier mflobelobas
an gamgeblobas axorcielebs samsaxurebrivi movaleobis, saxelSekrulebo
urTierTobis an specialuri davalebis saxiT;
7.2. gaflangva warmoadgens sakuTrebis winaaRmdeg mimarTul danaSauls,
am kategoriis danaSaulTaTTvis mniSvnelovan zianad iTvleba nivTis
(nivTebis) Rirebuleba 150 laris zeviT.
8. winaswari SecnobiT danaSaulebrivi gziT mopovebuli qonebis SeZena
gulisxmobs rom qoneba, romlis SeZena an romelzec xorcieldeba uflebis
mopoveba danaSaulebrivi gziTaa mopovebuli da SemZenisaTvis cnobilia
aRniSnulis Sesaxeb, Tumca, miuxedavad amisa, igi Segnebulad iZens aRniSnul
nivTs an moipovebs masze qonebriv uflebas;
8.1. `winaswari Secnoba” niSnavs, damnaSavis mier im faqtis Segnebas, rom
nivTi an qonebrivi ufleba mopovebuli iyo danaSaulis Cadenis Sedegad.
9. ukanono Semosavlis legalizacia (fulis gaTeTreba) niSnavs ukanono
SemosavlisaTvis kanonieri saxis micemas (SeZena, gamoyeneba, gadacema an sxva
moqmedeba), agreTve misi namdvili warmoSobis, mesakuTris, an mflobelis,
anda qonebrivi uflebebis damalvas, an SeniRbvas anda aseTi qmedebis
Cadenis mcdelobas, e.i. aralegaluri, ukanono gzebiT miRebuli fuladi
saxsrebis an sakuTrebis sxva formebis legalizebas, maTTvis kanonieri saxis
micemas, imisaTvis, rom am saxsrebiT Riad (saxalxod) sargebloba gaxdes
SesaZlebeli;
9.1. ukanono Semosavali aris piris sakuTrebaSi an mflobelobaSi arsebuli
ukanono an/da dausabuTebeli qoneba;
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9.2. qoneba aris saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis mixedviT, yvela nivTi
da aramaterialuri qonebrivi sikeTe, romelTa flobac, sargebloba da
gankargva SeuZliaT fizikur da iuridiul pirebs da romelTa SeZenac
SeiZleba SeuzRudavad, Tuki es akrZaluli ar aris kanoniT an ar
ewinaaRmdegeba zneobriv normebs;
9.3. ukanono qonebad iTvleba qoneba, agreTve am qonebidan miRebuli
Semosavali, aqciebi (wili), romelic/romlebic pirs, misi ojaxis wevrs,
axlo naTesavs an dakavSirebul pirs mopovebuli aqvs kanonis moTxovnaTa
darRveviT;
9.4. dausabuTebel qonebad iTvleba qoneba, agreTve am qonebidan miRebuli
Semosavali, aqciebi (wili), romlis/romelTa kanonieri saSualebebiT
mopovebis damadasturebeli dokumentebi pirs, misi ojaxis wevrs, axlo
naTesavs an dakavSirebul pirs ar gaaCnia an igi mopovebulia ukanono
qonebis gasxvisebis Sedegad miRebuli fuladi saxsrebiT;
9.5. ukanono Semosavlis legalizacia warmoadgens samewarmeo da sxva
ekonomiuri saqmianobis winaaRmdeg mimarTul danaSauls, am kategoriis
danaSaulTaTvis did odenobad iTvleba Semosavali ocdaaTi aTasi
laridan ormocdaaT aTas laramde;
9.6.

ekonomikur saqmianobad iTvleba nebismieri saqmianoba,
xorcieldeba mogebis, Semosavlis an kompensaciis misaRebad;

romelic

9.7.

samewameo
saqmianoba
aris
marTlzomieri
da
araerTjeradi
saqmianoba, romelic xorcieldeba mogebis mizniT, damoukideblad da
organizebulad;

9.8.

dividendi aris mowilis mier uflebebidan (wilebidan) miRebuli
nebismieri Semosavali, romelic miiReba mogebis ganawilebis Sedegad da
romelsac iuridiuli piri unawilebs mowileebs, kapitalSi maTi kuTvnili
auflebebis proporciulad an proporciis dacvis gareSe;

9.9.

reinvesticia aris pirveladi investiciidan miRebuli
(Semosavlis saxiT) xelmeored, damatebiT dabandeba.

saxsrebis

10. cecxlsasroli iaraRia (garda gluvluliani sanadiro Tofisa), romelSic
Wurvi biZgs iRebs denTis airis moqmedebis Sedegad da Seqmnilia cocxali
arsebis gasanadgureblad (magaliTisaTvis: pistoleti, revolveri, avtomati
da a.S.);
10.1. sabrZolo masalaa iseTi masala an mowyobiloba, romelic Sesabamisi
iaraRidan gasrolisTvisaa gankuTvnili (magaliTad, vazna);
10.2. cecxlsasroli iaraRisa da sabrZolo masalis marTlsawinaaRmdego SeZena
gulisxmobs kanonis darRveviT, saxelmwifos saTanado oficialuri
nebarTvis gareSe mis yidvas, sxva nivTSi gadacvlas, valSi CaTvlas,
saCuqrad miRebas, povniT an sxvagvarad dauflebas;
10.3. cecxlsasroli iaraRis da sabrZolo masalis marTlsawinaaRmdego
Senaxva gulisxmobs dasaxelebuli nivTebisaTvis adgilis miCenas (binaSi,
sadgomSi, sacavSi, miwaSi an raime samalavSi) im piris mier, visac misi
Senaxvis kanonieri ufleba ar aqvs;
10.4. cecxlsasroli iaraRis da sabrZolo masalis marTlsawinaaRmdego
tareba gulisxmobs dasaxelebul nivTebTan erTad piris gadaadgilebas,
rodesac mas amis kanonieri ufleba da Sasabamisi nebarTva ar aqvs;
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10.5. cecxlsasroli iaraRisa da sabrZolo masalis marTlsawinaaRmdego
SeZenis, Senaxvis da tarebis braldebaSi piris damnaSaved cnobisaTvis
saxelmwifo valdebulia daamtkicos, rom:
_ sagani miekuTvneba cecxlsasroli iaraRis an sabrZolo masalis kategorias
da vargisia gamosayeneblad;
_ pirma cecxlsasroli iaraRi an sabrZolo masala SeiZina, inaxavda da atarebda
ukanonod _ oficialuri nebarTvis gareSe.
11. cecxlsasroli iaraRis marTlsawinaaRmdego daufleba misakuTrebis mizniT,
Cadenili winaswari SeTanxmebiT jgufis mier niSnavs, rom iaraRi amoRebul
iqna ukanonod, mflobelis nebis gareSe da moxda misi daufleba damnaSavis
mier. amasTan, danaSauli jgufis mier winaswari SeTanxmebiTaa Cadenili, Tu
danaSaulis CadenaSi monawileni winaswar SekavSirdnen danaSaulis erToblivad
Casadenad; winaswari SeTanxmebiT jgufis mier Cadenili danaSaulisaTvis
pasuxs agebs jgufis yvela wevri, miuxedavad imisa, Tu uSualod vin daeufla
nivTs, Tu amas moicavda maTi ganzraxva.
12. narkotikuli saSualeba heroini _ “narkotikuli saSualebebis, fsiqotropuli
nivTierebebis, prekursorebisa da narkologiuri daxmarebis Sesaxeb”
saqarTvelos kanonis Tanaxmad, warmoadgens brunvisaTvis mkacrad SezRudul
narkotikul saSualebas. misi odenoba ganisazRvreba amave kanoniT, romlis
Tanaxmad, narkotikuli saSualeba heroinis odenoba, romelic aRemateba 0,2
grams, magram ar aRemateba 1 grams _ Seadgens did odenobas;
12.1. aRniSnuli nivTierebis ukanono SeZena, SenaxvaSi igulisxmeba, rom pirma
igi SeiZina da Seinaxa brunvis kanoniT dadgenili wesis darRveviT
da saTanado nebarTvis gareSe. ukanono SeZena niSnavs narkotikuli
saSualebis mopovebas ukanonod, sxvadasxva gziT (mag: yidva, sesxis
sanacvlod miReba, saCuqrad miReba, povna, miTviseba da a.S.); ukanono
SenaxvaSi igulisxmeba narkotikuli saSualebisaTvis adgilsamyofelis
miCena, magaliTad misi Senaxva binaSi, avtofarexSi, manqanis sabargulSi,
tanisamosis jibeSi da a.S.;
12.2. narkotikuli nivTierebis ukanono SeZena-SenaxvaSi piris braldebisas
mniSvnelovania dadgindes amoRebuli nivTiereba miekuTvneba, Tu ara
narkotikul saSualebas, aseve misi wona, rac aucilebelia odenobis
gansazRvrisTvis; aRniSnuli unda dadgindes Sesabamisi qimiuri
eqspertizis daskvnis Sedegad; aseve, unda dadgindes narkotikuli
nivTierebis floba im piris mier, visac bralad edeba aRniSnuli
danaSauli.
13. narkotikuli saSualebebi tetrahidrokanabinoli (marixuana) da metadoni,
`narkotikuli saSualebebis, fsiqotropuli nivTierebebis, prekursorebisa
da narkologiuri daxmarebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis Tanaxmad,
warmoadgens brunvisaTvis mkacrad SezRudul narkotikul saSualebebs. maTi
moxmareba dasaSvebia mxolod eqimis daniSnulebis safuZvelze. aRniSnuli
nivTierebebis ukanonod, eqimis daniSnulebis gareSe moxmareba pirvel
SemTxvevaSi iwvevs saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa
kodeqsis 45-e muxliT gaTvaliswinebul administraciul saxdels, xolo
administraciuli saxdelis dadebidan erTi wlis ganmavlobaSi kvlav eqimis
daniSnulebis gareSe ganmeorebiT moxmareba iwvevs saqarTvelos ssk-is 273-e
muxliT gaTvaliswinebul pasuxismgeblobas. piris mimarT administraciuli
saxdelis dadebis faqti dadasturebuli unda iqnes Sesabamisi sasamarTlos
ganCinebiT, xolo narkotikuli nivTierebis ganmeorebiT moxmarebis faqti
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unda dadgindes narkologiuri gamokvlevis daskvnis safuZvelze (saqarTvelos
ssk-is 273-e muxliT).
14. samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad gamoyeneba aris moxelis qmedeba,
romelic misi samsaxurebrivi uflebamosilebidan gamomdinareobs da dakavebuli
Tanamdebobis safuZvelze mis ufleba-movaleobaTa ganxorcielebasTan aris
dakavSirebuli; moxelis samsaxurebrivi uflebamosileba gansazRvrulia
normatiuli aqtebiT, rogoric SeiZleba iyos debuleba, wesdeba da a.S.
imisTvis, rom ganisazRvros moxelis qmedebaSi danaSaulis niSnebi, saWiroa
ganisazRvros moxelis uflebamosileba;
14.1. samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad gamoyenebis Sedegad ziani
adgeba sazogadoebriv an saxelmwifo interesebs, mag.: saxelmwifo
sakuTrebis
usafuZvlo
gadacema
calkeuli
moqalaqisaTvis
an
organizaciisaTvis, ra drosac saxelmwifo organizaciebi veRar iReben
qonebriv sargebels; rac Seexeba imis gansazRvras, Tu ramdenad arsebiTia
miyenebuli ziani, aRniSnuli SefasebiTi cnebaa da dadgenili unda iqnes
konkretuli saqmis yvela garemoebaTa gaTvaliswinebiT;
14.2. sxvisTvis gamorCenis da upiratesobis miReba aris moxelis miswrafeba,
miiRos raime qonebrivi gamorCena sxva pirisaTvis saxelmwifo saxsrebis
xarjze; magaliTad, moxelem araswori aRricxvis meSveobiT SeiZleba
dafaros piris an organizaciis mier saxelmwifos mimarT xelSekrulebiT
nakisri valdebulebis arajerovnad Sesruleba;
15. samsaxurebrivi siyalbe gulisxmobs moxelis mier yalbi cnobis Setanas
oficialur dokumentSi, e.i. iseTi cnobis Setanas, romelic sinamdviles ar
Seesabameba; amasTan, dokumenti inarCunebs namdvili dokumentis niSnebsa da
rekvizitebs (dabeWdilia oficialur blankze, aqvs Stampi, beWedi da a.S.),
magram yalbia masSi Setanili monacemebi (mag. teqsti, cifrobrivi monacemebi,
informacia romelic sinamdviles ar Seesabameba);
15.1. samsaxurebrivi
damTavrebulad
momentidan;

siyalbe
iTvleba

formalur danaSauls ganekuTvneba da
dokumentSi yalbi monacemebis Setanis

15.2. samsaxurebrivi siyalbe ganzraxi danaSaulia. piris ganzraxva, romelic
Cadis samsaxurebriv siyalbes, unda Seicavdes imis Segnebas, rom cnoba
da monacemebi, romelic oficialur dokumentSi Seitana, yalbia;
15.3. imisTvis, rom danaSauli Sefasdes samsaxurebriv siyalbed, garda
dokumentSi yalbi monacemebis Setanisa, moxeles unda amoZravebdes
angareba, an sxva piradi motivi. amasTan unda dadgindes Tu konkretulad
sxva ra piradi motivi hqonda damnaSaves;
15.4. samsaxurebrivi siyalbe `sxva piradi motiviT” niSnavs, rom danaSauli
moxelis mier Cadenilia ara angarebiT anu materialuri sargeblis
miRebis mizniT, aramed sxva motiviT (magaliTad, karierizmi, SurisZieba
da a.S.).
16. samsaxurebrivi gulgriloba aris moxelis qmedeba an umoqmedoba, romelic
misi samsaxurebrivi uflebamosilebidan gamomdinareobs da dakavebuli
Tanamdebobis safuZvelze mis ufleba-movaleobaTa ganxorcielebasTan aris
dakavSirebuli; moxelis samsaxurebrivi uflebamosileba gansazRvrulia
kanoniT, kanonqvemdebare aqtebiT, rogoric SeiZleba iyos debuleba, wesdeba,
gankarguleba da a. S. imisTvis, rom ganisazRvros moxelis qmedebaSi danaSaulis
niSnebi, saWiroa ganisazRvros moxelis uflebamosileba; samsaxurebrivi
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gulgrilobisas moxelis qmedeba an umoqmedoba samsaxurebrivi movaleobisadmi
daudevari damokidebulebis gamo, mis arajerovnad SesrulebaSi SeiZleba
gamoixatos;
16.1. qmedebis samsaxurebrivi gulgrilobiT kvalifikaciisTvis mniSvnelovania dadgindes, moxelem, misTvis miniWebuli uflebamosilebidan gamomdinare, ra ar Seasrula an ra Seasrula arajerovnad;
16.2. samsaxurebrivi gulgriloba, ramac adamianis sicocxlis mospoba
gamoiwvia saxezea im SemTxvevaSi, Tu adamianis sikvdili samsaxurebrivi
movaleobis arajerovani Sesrulebis Sedegia anu Tu arsebobs mizezobrivi
kavSiri moxelis qmedebasa da damdgar Sedegs _ adamianis gardacvalebas
Soris. aseT SemTxvevaSi, piri, romelsac samsaxurebrivi gulgriloba
edeba bralad, moqmedebs ara ganzrax, aramed gaufrTxileblobiT,
magaliTad, daudevrobiT.
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gadawyvetilebaTa dasabuTeba

 avtori: kevin hiu – evrokavSiris proeqtis “sisxlis samarTlis sistemis reformis
mxardaWera saqarTveloSi” eqsperts, 2014.
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mokle Sinaarsi
kargad dasabuTebuli gadawyvetileba aRwers, Tu rogor Seafasa mosamarTlem
faqtisa da samarTlis sakiTxebi daskvnis gamotanamde. yvela mniSvnelovani
sakiTxi unda iyos ganxiluli. rodesac gadawyvetileba asaxavs, Tu rogor
gaanaliza mosamarTlem sadavo sakiTxebi, mxareebs, sazogadoebasa da saapelacio
sasamarTlos SeuZliaT, gaigon, Tu rogor iqna miRebuli gadawyvetileba da
Seafason is msjeloba, romlis mixedviTac gamoitanes gadawyvetileba.
terminologiasa da enas kritikuli mniSvneloba aqvs efeqturi dasabuTebisaTvis.
terminologia marTebulad da Sesabamisad unda iqnes gamoyenebuli. enobrivi
Tanmimdevruloba gadawyvetilebis dadebiTi mxarea da ara uaryofiTi.
rogorc
sasamarTlo
gadawyvetilebis
dasabuTebulobis
komponenti,
mtkicebulebebi detalurad, zustad unda Sefasdes iurisprudenciisa da
SejibrebiTobiTi procesis principebis Sesabamisad. ar aris sakmarisi mxolod
mtkicebulebebis CamoTvla da Semdgom daskvnis gamotana. mtkicebulebis
sarwmunooba, sandooba da relevanturoba unda iqnes dasabuTebuli.
gadawyvetilebis dasabuTebisTvis saukeTeso praqtikas warmoadgens danaSaulis
elementebis formulireba da msjeloba, Tu ratom miiCneva an ar miiCneva
TiToeuli elementi damtkicebulad. TiToeuli elementis formulireba da
am elementis Sesabamisi mtkicebulebis Sefaseba qmnis gadawyvetilebis karg
struqturas.
komisiis mier SemuSavebuli Sabloni sasamarTlo gadawyvetilebaTa dasabuTebis
gaumjobesebis sawyisia. Sabloni SeiZleba, dagvexmaros gadawyvetilebis
struqturis SemuSavebaSi. am struqturiT gadawyvetilebis dasabuTeba SeiZleba,
gaumjobesdes mtkicebulebaTa Sefasebis Sesabamisi meTodologiisa da swori
terminologiis SerCevis meSveobiT. sxva sityvebiT, Sabloni gvaZlevs monaxazs,
maSin, roca meTodologia da terminologia gvexmareba monaxazis SevsebaSi.
igive midgoma da praqtika vrceldeba rogorc martiv, aseve rTul saqmeebze. im
dros, roca martivi saqmeebi iTxovs ufro mokle dasabuTebas, gansaxilveli da
gadasawyveti sakiTxebi igive rCeba.
TiToeul saqmeze mosamarTlem unda gadawyvitos calkeuli sadavo sakiTxebi.
TiToeuli am sakiTxis mkafio identificirebiT, faqtobriv da samarTlebriv WrilSi
ganxilviT, mosamarTles SeuZlia, miiRos kargad dasabuTebuli gadawyvetileba.
araferi ar aris cudi imaSi, Tu mosamarTle Tavis gadawyvetilebaSi SekiTxvebs
dasvams da pasuxebsac gascems.
SesaZlebelia, sasargeblo iyos gadawyvetilebis dasawyisSi zogadi sakiTxebis
ganxilva, rogoricaa faqtorebi, romlebic iqna miRebuli mxedvelobaSi
mtkicebulebis sarwmunoobisa da sandoobis SefasebisTvis da gamoyenebuli
mtkicebis standarti.
gamoyenebuli sasjelis dasabuTeba rTulia. aucilebelia im faqtorebis
identificireba, romlebic mxedvelobaSi iqna miRebuli jerovani sasjelis
SerCevisas, aseve, Tu rogori wona mieniWaT am faqtorebs. kargad dasabuTebulma
gadawyvetilebam, rogorc minimum, unda ganixilos Sesabamisi samarTlebrivi
normebi, principebi, faqtorebi da faqtebi, romlebic mxedvelobaSi iqna
miRebuli.
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Sesavali
eqspertma diskusia daiwyo imis aRniSvniT, rom is ganixilavs gadawyvetilebaTa
dasabuTebis saukeTeso saerTaSoriso praqtikasa da principebs. cxadia, rom
qarTuli sisxlissamarTlebrivi iusticiis sistemas gaaCnia sakuTari procedurebi,
moTxovnebi da praqtika, maT Soris gadawyvetilebaTa dasabuTebis kuTxiT.
evropisa da saerTaSoriso praqtikiT SeiZleba, SevavsoT da ufro ganvaviTaroT
qarTuli praqtika saerTo evropul moTxovnebze (rogoricaa _ adamianis
uflebaTa evropuli konvenciis me-6 muxli) da sasamarTlo gadawyvetilebaTa
dasabuTebisa da Sedgenis sxvadasxva modelebze yuradRebis gamaxvilebiT.
eqspertma aseve aRniSna, rom yvela saerTaSoriso Tu erovnuli sistema mudmivad
unda muSaobdes sasamarTlo gadawyvetilebaTa dasabuTebis gaumjobesebaze.
gadawyvetilebis Sedgena aris mxolod samosamarTlo msjelobis bolo stadia.
monawileTa Soris miRweuli SeTanxmebis Sedegad eqspertma ganixila sasamarTlo
gadawyvetilebis dasabuTeba sami komponentis mixedviT 1) mtkicebulebis Sefaseba
da faqtebis dadgena 2) samarTlis sakiTxebi da faqtebze samarTlis Sefardeba;
3) sasjelis misja.

diskusia #1. gadawyvetilebis dasabuTeba mtkicebulebaTa
Sefasebisa da faqtebis dadgenis TvalsazrisiT.
imisTvis, raTa mtkicebulebaTa Sefaseba da faqtebis dadgena erTian konteqstSi
iqnes ganxiluli, eqspertma Tavdapirvelad imsjela mosamarTlis rolze
SejibrebiTobiT procesSi. miuxedavad imisa, rom SejibrebiTobiTi procesis
mravali variacia arsebobs, unda gamovyoT ramdenime ZiriTadi principi.
mosamarTlis pirveli valdebulebaa, SejibrebiTobiT procesSi uzrunvelyos
procesis samarTlianoba da samarTlian procesTan dakavSirebuli braldebulis
uflebebis dacva. braldebulis uflebebi, romlebic dakavSirebulia samarTlian
procesTan sakmaod farToa da dadgenilia, rogorc erovnuli samarTliT (sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsi da konstitucia), aseve, saerTaSoriso samarTliT
(mag. evropis adamianis uflebaTa konvencia). Tu procesi ar aris samarTliani
da braldebulis uflebebi ar aris daculi, am saqmeze miRebuli sasamarTlo
gadawyvetileba ver iqneba myari da kanonieri. procesis samarTlianobis
uzrunvelyofa mosamarTlis umTavresi valdebulebaa da man amisaTvis unda
miiRos zomebi.
am pirveli valdebulebis Sesabamisad, mosamarTlis meore valdebuleba
SejibrebiT procesSi aris udanaSaulobis prezumfciisa da mtkicebis tvirTis
skrupulozuri gamoyeneba verdiqtis gamotanisas. es gulisxmobs imas, rom
mosamarTlem unda daadginos, Tu ramdenad daamtkica prokuraturam braldebulis
mier danaSaulis Cadena utyuari eWvis gareSe. SejibrebiT procesSi braldebuli
udanaSaulod miiCneva da prokuraturas akisria mtkicebis tvirTi, rom
daamtkicos misi braleuloba. ufro metic, SejibrebiT procesSi prokuraturam
unda warmoadginos sarwmuno da sando mtkicebuleba braldebulis bralis
damadastureblad gonivrul eWvs miRma. nebismieri gonivruli eWvi, romelic
warmoiqmneba braldebulis damnaSaveobasTan dakavSirebiT unda gadawydes
braldebulis sasargeblod da unda dasruldes gamamarTlebeli verdiqtiT.
es ori mTavari principi sisxlis samarTlis ganaCenis samotivacio nawilSi
unda aisaxos. werilobiTma gadawyvetilebam unda aCvenos, rom mosamarTlem
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uzrunvelyo procesis samarTlianoba da jerovnad gamoiyena udanaSaulobis
prezumfcia, mtkicebis standarti da mtkicebis tvirTi.
werilobiTi gadawyvetileba aris erTaderTi dokumenti, romelic asaxavs
mosamarTlis gadawyvetilebis motivacias. saapelacio sasamarTlos, evropis
adamianis uflebaTa sasamarTlosa da mxareebs ar SeuZliaT esaubron mosamarTles
an Caixedon mis gonebaSi. mxolod SeuZliaT waikiTxon is, rac dawera mosamarTlem
da rogor axsna es dasabuTebis meSveobiT.
Seexo ra konkretulad mosamarTlis mier mtkicebulebaTa Sefasebis da faqtebis
dadgenis dasabuTebas, eqspertma xazgasmiT gamoyo ori kritikuli sakiTxi:
pirveli es aris terminologia, anu gadawyvetilebaSi gamoyenebuli ena; meore,
meTodologia, rac gulismxmobs msjelobis process, romelsac mosamarTle
iyenebs da romelic asaxulia mis gadawyvetilebaSi.
SejibrebiT process, rogorc zemoT aRiniSna, gaaCnia sakuTari unikaluri
terminologia, romelic asaxavs mis ZiriTad principebs. sakvanZo terminebia
`mtkicebis tvirTi” da `mtkicebis standarti”. kidev erTxel unda aRvniSnoT, rom
prokuraturas ekisreba mtkicebis tvirTi _ man unda warmoadginos braldebulis
braleulobis damadasturebeli mtkicebuleba da braldebuls ar evaleba
sakuTari udanaSaulobis damtkiceba, dacvis saSualebebis an mtkicebulebis
warmodgena, romelic abaTilebs mis winaaRmdeg mimarTul braldebas. Sesabamisad,
werilobiTma gadawyvetilebam mkafiod unda gasces pasuxi da daasabuTos, Tu
ramdenad daakmayofila prokuraturam mtkicebis tvirTi. amis msgavsad, daskvnis
gamotanisas, mosamarTlem unda ganmartos `mtkicebis standarti” `gonivrul
eWvs miRma mtkicebis saxiT” Tu iqna dakmayofilebuli.
eqspertma miuTiTa a-s mimarT gadawyvetilebaze, rogorc problematurze.
savsebiT SesaZlebelia, rom mosamarTlem am saqmeSi Zalian kargad gaiazra
mtkicebis tvirTi, mtkicebis standarti da gamoiyena isini jerovnad, magram
werilobiTi gadawyvetileba amas ar asaxavs. ufro savaraudoa, rom, dasabuTebaSi
gamoyenebuli teqstis gamo ganaCeni gauqmdeba saapelacio wesiT an dadgindeba,
adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-6 muxlis darRveva. erT-erTi
ganaCeni ambobs, rom garkveuli mtkicebuleba `ar aris gamosadegi” braldebulis
udanaSaulobis dasadastureblad. amdagvar Canawers, romelic miuTiTebs, rom
mtkicebis tvirTi ekisreba braldebuls, TiTqmis yovelTvis mivyavarT ganaCenis
gauqmebamde. amis msgavsad, ganaCeni organ ambobs, rom dacvis mtkicebuleba
ar adasturebs dacvis mier moyvanil zogierT faqts. braldebuls ar evaleba,
daamtkicos faqtebi an esa Tu is msjeloba Tavisi dacvis ganxorcielebisas,
braldebuli mxolod cdilobs, aCvenos gonivruli eWvi prokuroris mier
SemoTavazebuli versiis WeSmaritebaSi. maSinac ki, rodesac dacvis mier
SemoTavazebuli faqtebi ver dasturdeba, maT SeiZleba, amis miuxedavad, eWvi
Seitanon braldebulis braleulobaSi, anu im sakiTxSi, romelic sabolood
unda dadgindes. eqspertma kvlav xazi gausva gamoyenebuli terminologiisa
da enis mniSvnelobas. werilobiT ganaCenebSi TiToeul sityvasa da ZiriTadi
principebis amsaxvel terminebs gansakuTrebuli mniSvneloba aqvT.
ZiriTadi terminologia mosamarTles ukvlevs gzas mtkicebulebis Sefasebisasac.
rogorc aRniSnulia sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 88-e muxlSi,
mtkicebuleba unda Sefasdes misi `sarwmunoobis”, `sandoobis”, relevanturobis”
an `mtkicebiTi Zalis” TvalsazrisiT. imaze msjelobisas, Tu prokuraturam
ramdenad daakmayofila mtkicebis tvirTi da mtkicebis standarti, mosamarTle
ganixilavs TiToeuli mtkicebulebisa da mtkicebulebaTa erTobliobis
`sarwmunoobas”, `sandoobas”, `relevanturobas”.
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eqspertma aRniSna, rom es mniSvnelovani terminebi, rogoricaa: `sarwmunooba”,
`sandooba” da `relevanturoba”, nimuSad aRebul ganaCenebis umravlesobaSi ar
gvxvdeba. gansakuTrebiT sayuradReboa is, rom ganaCenebi ar ganmartaven, Tu
ratom iqna miCneuli sarwmunod da sandod prokuraturis mier warmodgenili
mtkicebuleba, rogorc individualurad, aseve, mtkicebulebaTa erTobliobis
Suqze. bevri gadawyvetileba ubralod aRniSnavs, rom mtkicebuleba misaRebia an
dums am sakiTxze. imis ganumartaoba, Tu ratom iqna miCneuli sandod da sarwmunod
esa Tu is mtkicebuleba xSirad gamoiwvevs ganaCenis gauqmebas. aseT SemTxvevebSi
mxareebi ver gaigeben, Tu ratom miiRo mosamarTlem aseTi gadawyvetileba da
saapelacio sasamarTloc ver ganaxorcielebs efeqtur kontrols mosamarTlis
ganaCenze.
terminologiis msgavsad meTodologiasac mtkicebulebis Sesafaseblad arsebiTi
mniSvneloba aqvs SejibrebiTi procesis WrilSi. jerovani meTodologia,
romelic asaxulia werilobiT gadawyvetilebaSi uzrunvelyofs gadawyvetilebis
motivaciis procesis kanonierebasa da simyares.
gansakuTrebiT
saerTaSoriso
sasamarTloebSi
werilobiTi
dasabuTeba
mtkicebulebebis Sefasebisas xorcieldeba skrupulozuri, frTxili da kargad
mofiqrebuli meTodologiiT.
mtkicebis tvirTis Sesabamisad, prokuraturam unda daamtkicos danaSaulis
TiToeuli elementi gonivrul eWvs miRma da, Sesabamisad, swor meTodologiur
midgomas prioritetuli mniSvneloba aqvs prokuraturis mier warmodgenili,
danaSaulis TiToeuli elementis relevanturi mtkicebulebis sarwmunoobisa da
sandoobis SefasebisTvis. es dacvis mier braldebis mtkicebulebebis gabaTilebis
mcdelobis Sefasebasac moicavs, rogoricaa, dacvis mier jvaredini dakiTxvis
dros dasmuli SekiTxvebi, romlebic eWvqveS ayeneben braldebis mtkicebulebaTa
sarwmunoobasa da sandoobas.
Tu prokuraturis mtkicebuleba sakmarisad sarwmuno da sandoa materialuri
faqtis dasadgenad, maSin dacvis mtkicebulebebi, Tuki arsebobs, SeiZleba,
Sefasdes im kuTxiT, Tu ramdenad warmoqmnis gonivrul eWvs materialuri faqtis
dadgenis TvalsazrisiT.
saboloo nabiji aris inkriminirebuli faqtis damadasturebeli sarwmuno, sando
da relevanturi mtkicebulebis Sefaseba mtkicebis standartis Sesabamisad
da mtkicebulebaTa erTobliobis Suqze. amis Semdeg mosamarTles SeuZlia,
Camoyalibos Tavisi motivirebuli daskvna imis Sesaxeb, prokuraturam ramdenad
daamtkica materialuri faqti gonivrul eWvs miRma.
es meTodologia SeiZleba iqnes gamoyenebuli TiToeuli materialuri faqtis
dasadgenad rogorc martiv, aseve rTul saqmeebze.
eqspertma miuTiTa SerCeul gadawyvetilebebSi arsebul calkeul problemebze,
romelic mtkicebulebaTa Sefasebisas gamowveulia mkafio meTodologiuri
midgomis ararsebobiT.
u-sa da z-s saqmeze sasamarTlo ganaCenebSi prokuraturis mtkicebuleba
ZiriTadad iyo gadmotanili am mtkicebulebis sarwmunoobisa da sandoobis
Sefasebis gareSe. orive am gadawyvetilebaSi sasamarTlos saboloo daskvna,
rogorc Cans, iyo dasabuTebuli da gonivrul mtkicebulebaTa erTobliobidan
gamomdinare. miuxedavad amisa, mosamarTlis dasabuTeba ar aris naTeli da verc
sazogadoebisa da verc mxareebisTvis ver iqneba gasagebi, Tu mosamarTle rogor
da romeli mtkicebulebebis safuZvelze gamoitana daskvna. orive gadawyvetilebaSi
mtkicebulebaTa Sefasebis Sesaxeb msjeloba ZiriTadad exeba dacvis mtkicebulebebs.
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sabolood orive gadawyvetilebaSi moyvanilia eqspertis daskvna calkeuli faqtebis
dasadastureblad, magram am mtkicebulebis ganxilva aris metismetad teqnikuri da
gaugebari araiuristi mkiTxvelisTvis.
a-s saqmeze sasamarTlom ar gaiziara dacvis mowmeebis Cveneba da miiCnia isini
arasarwmunod mxolod braldebulTan am mowmeebis urTierTobidan gamomdinare.
miuxedavad amisa, Tu am mowmeebma Cveneba misces ficis qveS, maTi Cveneba
ar SeiZleba, TavisTavad iqnes uaryofili amdagvari gziT. mtkicebulebis
sarwmunooba da sandooba unda Sefasdes miukerZoeblad da winaswari uaryofiTi
ganwyobis gareSe.
sabolood eqspertma aRniSna, rom evropuli da saerTaSoriso sasamarTloebis
mier SemuSavebuli saukeTeso praqtika iTvaliswinebs gadawyvetilebis dasawyisSi
ZiriTadi sakiTxebis formulirebas, romliTac mosamarTlem unda ixelmZRvanelos
saqmeSi arsebuli mtkicebulebebis Sefasebisas. magaliTad mosamarTlem SeiZleba,
Seajamos is faqtorebi, romlebic iyo gaTvaliswinebuli mtkicebulebis
sarwmunoobisa da sandoobis dadgenisas, axsnas mtkicebis tvirTisa da standartis
gamoyenebis principi da is, Tu rogor Sefasda sxvadasxva saxis mtkicebuleba,
rogoricaa mag. mowmeebi, arapirdapiri mtkicebuleba, sxvisi naTqvamis gameoreba
da saeqsperto mtkicebuleba. es praqtika exmareba sazogadoebas, mxareebsa da
saapelacio sasamarTlos mosamarTlis mier mtkicebulebis Sefasebis gagebasa
da reviziaSi.
daskvnis saxiT, eqspertma xazi gausva terminologiisa da meTodologiis
mniSvnelobas, aseve miuTiTa, rom kiTxvebis dasma da pasuxis gacema gadawyvetilebis
kargi dasabuTebisTvis ioli praqtikaa. sabolood eqspertma xazi gausva, rom es
praqtika unda iqnes gamoyenebuli martiv da rTul saqmeebze.

diskusia #2. iuridiuli dasabuTeba da sasjeli
eqspertma ganixila inkriminirebuli danaSaulis Semadgeneli elementebis da
gamoyenebadi samarTlis principebis, iseve rogorc sasjelis dasabuTebis
sakiTxi.
mtkicebulebis Sefasebis meTodologiasTan erTad, romelic ganxilul iqna
pirvel sxdomaze, eqspertma aRniSna, rom es meTodologia unda daiwyos
danaSaulis elementebiT: materialuri kanonmdeblobis Sesabamisad, romeli
materialuri faqtebi unda damtkicdes, raTa dadgindes piris braleuloba
wardgenil braldebaSi. saerTaSoriso sasamarTloebis praqtikiT materialuri
samarTali yovelTvis ganxilulia dasabuTebis sawyis etapze, xdeba danaSaulis
obieqturi da subieqturi elementebis gamokveTa da sabuTdeba mtkicebulebis
Sefaseba am elementebis Suqze.
eqspertma aRniSna, rom SemoTavazebuli Sabloni aris sasargeblo am mimarTebiT,
ramdenadac is moiTxovs danaSaulis TiToeuli legaluri elementis zustad
dadgenas da gadawyvetilebis struqturas agebs amis safuZvelze. Sesabamisi
mtkicebulebis sarwmunooba, sandooba da mosamarTlis mier am mtkicebulebis
wonis Sefaseba TiToeuli am punqtis qveS ganixileba, romlis Semdeg miiReba
daskvna, imis Sesaxeb, rom arsebuli mtkicebulebebi adastureben an ar
adastureben am elementis arsebobas.
SeerTebuli Statebidan moyvanili magaliTi xazs usvams dasabuTebulobis
mniSvnelobas danaSaulis elementebis Suqze. rogorc am gadawyvetilebaSi
mosamarTlem ganmarta, sadavo iyo mxolod danaSaulis erTi elementi: icoda
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Tu ara braldebulma, rom is arRvevda kanons. mosamarTlem mtkicebulebaTa
Sefasebisa da dasabuTebisas yuradReba gaamaxvila am kritikul sakiTxze, rac
exmareba sazogadoebas, mxareebsa da saapelacio sasamarTlos gadawyvetilebis
safuZvlebis gagebaSi.
a-s saqmeze gadawyvetilebas, albaT, waadgeboda ufro struqturuli midgoma,
romelic ganmartavs danaSaulis Semadgenel elementebs. ramdenadac kanoniT
gaTvaliswinebuli danaSaulis elementebi ar iyo mkafiod formulirebuli da
arc mtkicebuleba Sefasda am elementebis Suqze, sazogadoebisTvis bundovani
darCa, sul mcire, kriminalurad romeli moqmedebebi CaiTvala da ratom.
samarTlis sakiTxebs rac Seexeba, amdagvari sakiTxebi unda gaSuqdes detalurad
maSin, roca isini wamoiWreba. evropuli da saerTaSoriso praqtikiT, am sakiTxebis
gaSuqebisas xdeba relevanturi samarTlis wyaroebis mimoxilva, samarTlis
principebis identificireba, romelic mocemulia am wyaroebSi da Semdeg am
principebis gamoyeneba saqmeze.
nimuSad motanili gadawyvetilebebi ZiriTadad aseT sakiTxebs ar Seicavs,
magram eqspertma magaliTad moiyvana barbaqaZis gadawyvetileba, romelic
exeba mtkicebulebis gamyarebis saWiroebas. am gadawyvetilebaSi dadginda, rom
gamamtyunebel ganaCens mocemul danaSaulTan dakavSirebiT ver gamoitandnen,
vinaidan saqmeSi arsebobda mxolod erTi mowmis Cveneba, romelic ar
dasturdeboda sxva mtkicebulebebiT, Tumca es sakiTxi Sidasaxelmwifoebrivi
samarTlis sferos ganekuTvneba, gadawyvetilebis motivacia ar iyo Zlieri,
vinaidan ganaCenma ver miuTiTa Sesabamis samarTlebriv wyaroze. saerTaSoriso
sasamarTloebs araerTxel aRuniSnavT, rom gamamtyunebel ganaCenis gamotana
SeiZleba, dadges erTi mowmis CvenebiT, romelic ar aris gamyarebuli sxva
mtkicebulebebiT. ganaCenSi rom miTiTebuliyo gamoyenebuli samarTlis wyaroze,
is iqneboda ukeT dasabuTebuli da ver daeyrdnoboda SecdomiT saerTaSoriso
samarTals.
gamoyenebuli sasjelis jerovani dasabuTeba araerTi iusticiis sistemisTvis
rTul amocanas warmoadgens. eqspertma aRniSna, rom am kuTxiT sanimuSo
gadawyvetilebebi Zalian mwired iyo dasabuTebuli. saerTaSoriso sasamarTloebic
cdiloben, Tavi gaarTvan am rTul sakiTxs, magram maT TandaTanobiT ganaviTares
praqtika, romelic efuZneba rigi faqtorebis Sefasebas. am gagebiT gansakuTrebiT
sainteresoa siera leones specialuri sasamarTlos praqtika, romelsac calke
gadawyvetileba gamoaqvs sasjelis Taobaze. bosnia-hercogovinis sasamarTloebSi
SemuSavebul iqna Svidpunqtiani sistema, romelmac mniSvnelovnad gaaumjobesa
sasjelis dasabuTeba. is iwyeba kanoniT dadgenili sasjelis miznebis ganxilviT
da Semdeg ixilavs Svid faqtors konkretuli saqmis Suqze. es faqtorebia: a)
danaSaulis simZime; b) msjavrdebulis pasuxismgebloba danaSaulis CadenaSi; g)
msjavrdebulis personaluri garemoebebi da misi qceva danaSaulis Cadenamde,
Cadenis dros da mis Semdeg; d) motivi; e) msjavrdebulis personaloba; v)
prevenciis saWiroeba da msjavrdebulis gamosworebis SesaZlebloba; z) kanoniT
gaTvaliswinebuli sasjelis Semamsubuqebeli an damamZimebeli garemoebebi.
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saxelmwifo xelisuflebaTa
ganawilebis mixedviT
qmedebis danaSaulad
kvalifikaciis problemebi
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qarTul iuridiul literaturasa da sasamarTlo-sagamoZiebo praqtikaSi
jer kidev saTanadod araa gacnobierebuli is garemoeba, rom, saxelmwifo
xelisuflebaTa ganawilebis mixedviT, arsebobs qmedebis danaSaulad sami
saxis oficialuri kvalifikacia. pirveli am mxriv aris qmedebis danaSaulad
sakanonmdeblo kvalifikacia, romelic kriminalizaciis obieqtis aRmoCeniT
iwyeba, Semdeg igi fasdeba danaSaulad da sisxlis samarTlis kanonis formaSi
cxaddeba sisxlissamarTlebrivi wesiT dasjadad. bolos, kanonmdebeli sisxlis
samarTlis kanonis formaSive qmnis ama Tu im danaSaulis sakanonmdeblo
Semadgenlobas, romelic, Tavis mxriv, ama Tu im danaSaulis Cadenis xerxia.
kanonmdebeli, ama Tu im qmedebis danaSaulad da sisxlissamarTlebrivi wesiT
dasjadad gamocxadebiT, idealurad qmnis sisxlissamarTlebrivi dacvis
obieqtsa (adamianis sicocxles, janmrTelobas, sakuTrebas da a.S.) da subieqts,
rogorc sisxlis samarTlis normis adresats, romelic sisxlis samarTlis kanonis
ZalaSi Sesvlis momentidan valdebulia, moqmedebdes marTlzomierad da, rogorc
pirovneba, mowodebulia, am valdebulebas moekidos pasuxismgeblurad. maSasadame,
kanonmdebeli, danaSaulTa Tavidan acilebis gamo, qmnis sisxlissamarTlebrivi
urTierTobis iseT or elements, rogorocaa: 1. sisxlissamarTlebrivi dacvis
obieqti, romelic safuZvlad edeba sisxlis samarTlis kerZo nawilis sistemas;
2. sisxlissamarTlebrivi dacvis subieqti, romelic Tavisi marTlzomieri
qmedebiT qmnis da icavs marTlwesrigs. marTlzomieri qmedebis valdebuleba
saxelmwifosTan subieqtis obieqturi, normatiuli, kavSiris niSania, xolo,
marTlzomieri
qmedebis
valdebulebisadmi
subieqtis
pasuxismgebluri
damokidebuleba saxelmwifosTan subieqtis subieqtur kavSirs gamoxatavs. es
subieqturi kavSiri imdenad wamyvania, rom uamisod saxelmwifosTan arc misi
obieqturi, normatiuli, kavSiri iqneboda SesaZlebeli. aqedan gamomdinare,
danaSaulis Cadena iwyeba saxelmwifosTan subieqtis ara obieqturi kavSiris,
ese igi, marTlzomieri qmedebis valdebulebis darRveviT, aramed, piriqiT,
saxelmwifosTan subieqtis subieqturi kavSiris darRveviT, roca sisxlis
samarTlis subieqti marTlzomieri qmedebis valdebulebas upasuxismgeblod
ekideba, ese igi, ara am valdebulebis aRsrulebis Sinagani mzaobiT, aramed, piriqiT,
upasuxismgeblod, ese igi, braleulad. esaa danaSaulis genezisuri modeli,
anu saidanac danaSaulis Cadena iwyeba. danaSaulis am genezisSi, rogorc Cans,
pirvelia brali, rogorc marTlzomieri qmedebis valdebulebisadmi subieqtis
upasuxismgeblo damokidebulebis gamoxatuleba, anu marTlsawinaaRmdego
qmedebis subieqturi mizezi, xolo, brali misi gamovlenis formebSi (ganzraxvis
an gaufrTxileblobis saxiT) vlindeba. ganzraxva niSnavs subieqtze dakisrebuli
pozitiuri pasuxismgeblobis Segnebul uaryofas (pirdapiri ganzraxva) an
miCqmalvas, roca subieqti mis mier Segnebulad daSvebul marTlsawinaaRmdego
Sedegs ekideba gulgrilad (eventualuri ganzraxva).
Sesabamisad, gaufrTxilebloba niSnavs sisxlis samarTlis an windaxedulobis
normis moTxovnebisadmi subieqtis upasuxismgeblo damokidebulebas, roca
subieqti am valdebulebis aRsrulebas ekideba qarafSutulad, ris gamoc igi
ar iTvaliswinebs marTlsawinaaRmdego Sedegis garduvlobas, an _ daudevrad,
ris gamoc igi ar iTvaliswinebs marTlsawinaaRmdego Sedegis dadgomis
SesaZleblobas.
bunebrivia, bralis am formebis Sesabamisad, subieqts amoZravebs garkveuli
mizani da motivic, magaliTad, saxelmwifos dasustebis mizani (sabotaJi – saq.
ssk-is 318-e muxli), angarebis, xulignuri qvenagrZnobis, SurisZiebis, sisxlis
aRebisa da sxva motivi.
danaSaulis

am

genezisSi

meorea

am

qmedebis

marTlwinaaRmdegoba,

raki
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marTlzomieri
qmedebis
valdebulebisadmi
subieqtis
upasuxismgeblo
damokidebuleba arRvevs marTlzomieri qmedebis valdebulebas, rac qmedebis
marTlwinaaRmdegobis niSania, xolo, bolos xorcieldeba sisxlis samarTlis
kodeqsiT gaTvaliswinebuli qmedebis Semadgenloba.
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis me-7 muxlis pirvel nawilSi
danaSaulis elementebi (qmedebis Semadgenloba, am qmedebis marTlwinaaRmdegoba
da subieqtis brali), rogorc ukve Cans, gadmocemulia ara danaSaulis genezisis
mixedviT, aramed danaSaulis am elementebis dadgenis logikuri Tanmimdevrobis
mixedviT. marTlac, Tavdapirvelad unda dadgindes, ganxorcielda Tu ara
sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebuli qmedebis Semadgenloba? am
kiTxvaze dadebiTi pasuxis gareSe gamoZieba ver daiwyeba.
aqedan gamomdinareobs daskvna, rom qmedebis danaSaulad kvalifikaciis meore
saxea sagamoZiebo-saprokuroro kvalifikacia, romelic, Tavisi logikuri
bunebiT, induqciur daskvnebs eyrdnoba da amitom, savaraudoa, arasrulia.
amaze metyvelebs saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 169e muxlis pirveli nawilis debuleba, romlis Tanaxmad, `piris braldebis
safuZvelia gamoZiebis stadiaze Sekrebil mtkicebulebaTa erToblioba,
romelic sakmarisia dasabuTebuli varaudisaTvis, rom am pirma danaSauli
Caidina” (xazgasma Cvenia – g. n.).
gasagebia, rom varaudi, rogori dasabuTebulic unda iyos is, mainc varaudia,
ris gamoc kategoruli daskvnis wesiT ver vityviT, rom braldebulma danaSauli
Caidina. am varaudis dasabuTebaSi aq igulisxmeba ori savaraudo debulebis
daSveba: 1. Tu ganxorcielebulia qmedebis sakanonmdeblo Semadgenloba da amave
dros ar arsebobs am qmedebis marTlwinaaRmdegobis gamomricxveli romelime
garemoeba (magaliTad, aucilebeli mogerieba), MmaSin ivaraudeba, rom Cadenili
qmedeba marTlsawinaaRmdegoa; 2. Tu qmedebis sakanonmdeblo Semadgenloba
Seracxadma ganaxorciela, maSin ivaraudeba, rom is moqmedebda braleulad.
maSasadame, kategoruli daskvnis wesiT Cven ar SegviZlia vamtkicoT, rom
piri marTlsawinaaRmdego qmedebis CadenaSi braleulia. aqedan gamomdinare,
braldebuli, Tavisi obieqturi procsualuri mdgomareobis Tanaxmad,
arabraleulia, vidre misi brali marTlsawinaaRmdego qmedebis CadenaSi ar
iqneba dadgenili kanonier ZalaSi Sesuli gamamtyunebeli ganaCeniT.
amrigad, aSkaraa, rom qmedebis sakanonmdeblo Semadgenloba gamoZiebis etapze
ase Tu ise dadgenilia. winaaRmdeg SemTxvevaSi, gamoZiebis dawyebas azri
ar eqneboda. meore mxriv, marTalia, qmedebis Semadgenlobis struqturaSi
moiZebneba SefasebiTi niSnebic (magaliTad, `mniSvnelovani `Tu” arsebiTi”
ziani), magram qmedebis Semadgenloba sabolood mainc aRwerilobiTi, faqtis
msjelobaa. amis gamo igi ar moicavs danaSaulis iseT or SefasebiT elements,
rogorebic arian qmedebis marTlwinaaRmdegoba da subieqtis brali. aqedan is
daskvnac gamomdinareobs, rom qmedebis Semadgenlobis ganxorcieleba qmedebis
marTlwinaaRmdegobasa da subieqtis bralze jer kidev arafers ambobs, radgan
qmedebis sakanonmdeblo Semadgenloba marTlwinaaRdegobis gamomricxvel
garemoebebSic xorcieldeba, xolo, qmedebis sakanonmdeblo Semadgenloba
SeiZleba, Seuracxadmac ganaxorcielos.
amrigad, aSkaraa, rom gamoZiebis etapze qmedebis sakanonmdeblo Semadgenloba
ukve ganxorcielebulia, xolo daskvna qmedebis marTlwinaaRmdegobisa da
subieqtis bralis Sesaxeb induqciuria, e.i., savaraudoa. es varaudebi gamoZiebas
xels ar uSlis, warmatebiT Seasrulos mis winaSe mdgari amocana, samwuxarod,
problema gamoZiebis etapze marTlwinaaRmdegobisa da subieqtis bralis
savaraudo xasiaTSi ki araa, aramed imaSi, rom saqarTvelos sisxlis samarTlis
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saproceso kodeqsis 169-e muxlis me-3 nawilis `b” qvepunqtSi `braldebis
formulireba” gamoxatulia qmedebis Semadgenlobis mxolod obieqturi
Semadgenlobis niSnebiT – ese igi, aq naTqvamia: `inkriminirebuli qmedebis aRwera,
misi Cadenis adgilis, drois, xerxis, saSualebis, iaraRis, agreTve, am qmedebiT
gamowveuli Sedegis miTiTebiT. `samwuxarod, qmedebis Semadgenlobis es wminda
obieqturi niSnebi, rogorc es aq aris CamoTvlili, `braldebis formulirebad”
TavisTavad ver CaiTvleba, radgan termini `braldeba” bralTan an mis formebTan
mimarTebis gareSe wminda obieqturi Seracxvis mauwyebelia. magram braldebis
am formulirebaSi arc bralzea miniSnebuli da arc bralis formebze. ufro
metic, aq qmedebis subieqturi Semadgenlobac gamorCenilia, ise Cans, subieqtma
qmedebis sakanonmdeblo Semadgenloba ise ganxorciela, _ mas TiTqos arc
raime mizani hqonda da arc raime motivi. es wminda wylis obieqtivizmi aSkarad
ewinaaRmdegeba danaSaulis Cadenis fsiqologiuri meqanizmis problemas, rom
araferi vTqvaT bralis formebze. marTlac, Zneli warmosadgenia, qmedebis
obieqturi Semadgenlobis ganxorcieleba ganzraxvi an gaufrTxileblobis
gareSe gaxdes gamoZiebis interesis sagani. miT ufro, rom gamoZiebis etapze
subieqtis brali dadgenili ver iqneba – bralze kategoriuli daskvna mxolod
sasamarTlos gamoaqvs. Tu bralis forma ar arsebobs, ese igi, ganzraxva da
gaufrTxilebloba wminda fsiqologiuri cnebebia da ara bralis formebi,
rogorc amas `finalistebi” fiqroben, maSin `braldebulis” procesualuri
figura SeuZlebelia.
amrigad, qmedebis subieqturi Semadgenlobisa da bralis formebis gareSe
`braldebulis” procesualuri figura SeuZlebelia, amitom saqarTvelos
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 169-e muxlis mesame nawili am mxriv
arsebiT Sesworebas moiTxovs: aq miTiTebuli unda iqnes bralis formebze da
subieqtis qcevis motivsa da mizanze.
miT ufro, rom arsebobs qmedebis danaSaulad sasamarTlo kvalifikacia,
rogorc qmedebis danaSaulad kvalifikaciis mesame saxe, romelic, erTi mxriv,
qmedebis danaSaulad sakanonmdeblo kvalifikaciidan amodis, xolo, meore
mxriv, eyrdnoba qmedebis danaSaulad sagamoZiebo-saprokuroro kvalifikaciis
Sedegebs, ris gamoc sinTezurad aerTianebs qmedebis danaSaulad am ori
saxis kvalifikacias da kategoriuli daskvnis wesiT adgens rogorc qmedebis
marTlwinaaRmdegobas, ise _ subieqtis brals. SemTxveviT araa naTqvami
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 269-e muxlis meore
nawilSi, rom `ar SeiZleba gamamtyunebel ganaCens safuZvlad daedos varaudi”
(xazgasma Cvenia – g. n.).
amrigad, erTia danaSaulis genezisi, ese igi, saidanac danaSaulis Cadena iwyeba
da meorea danaSaulis elementebis dadgenis logikuri Tanmimdevroba, rogorc
es gadmocemulia saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis me-7 muxlis pirvel
nawilSi. Tu danaSaulis genezisi iwyeba braliT, ese igi, marTlzomieri qmedebis
valdebulebisadmi subieqtis upasuxismgeblo damokidebulebiT, danaSaulis
elementebis dadgena, saq. ssk-is me-7 muxlis pirveli nawilis Tanaxmad, iwyeba
qmedebis Semadgenlobis dadgeniT. Tu danaSaulis genezisSi brali pirvelia,
dadgenis mixedviT, is mesamea, ese igi, qmedebis Semadgenlobis da am qmedebis
marTlwinaaRmdegobis dadgenis Semdeg unda iqnes dadgenili. aqedan gamomdinare,
sasamarTlo erTxel kidev gadaamowmebs, marTlac ganxorcielda Tu ara qmedebis
sakanonmdeblo Semadgenloba? am kiTxvaze dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi
sasamarTlos qmedebis am Semadgenlobis faqtidan ukudaskvna gamoaqvs anu
axdens reduqcias warsulze, roca gamoikveTa danaSaulis genezisi. esaa daskvna
Sedegidan (qmedebis Semadgenlobidan) safuZvelze, ese igi, marTlzomieri
qmedebis valdebulebaze, romelic sisxlis samarTlis subieqts sisxlis
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samarTlis kanonis ZalaSi Sesvlis momentidan ekisreboda. kerZod, roca subieqti
marTlzomieri qmedebis valdebulebas moekida upasuxismgeblod, ris Sedegadac
man daarRvia marTlzomieri qmedebis valdebuleba da, maSasadame, man qmedebis
es Semdagenloba ganxorciela marTlsawinaaRmdegod. meore mxriv, sasamarTlo
amave reduqciuli wesiT, anu danaSaulis genezisze ukudaskvniT, adgens, rom
sisxlis samarTlis subieqti marTlzomieri qmedebis valdebulebas moekida
upasuxismgeblod, ese igi, braleulad, nacvlad imisa, rom am valdebulebas
mohkideboda pasuxismgeblurad da, maSasadame, emoqmeda marTlzomierad. aqedan
sasamarTlo askvnis, rom braldebuli marTlsawinaaRmdego qmedebis CadenaSi
braleulad unda iqnes cnobili, raki mas SeeZlo, marTlzomieri qmedebis
valdebulebas mohkideboda pasuxismgeblurad da emoqmeda marTlzomierad.
is faqti, rom brali da misi formebi win uswreben qmedebis sakanonmdeblo
Semadgenlobis ganxorcielebas, dasturdeba bralis formebis sakanonmdeblo
gamsazRvrebebiT (ix. saq. ssk-is me-9 da me-10 muxlebiT). marTlac, am
gansazRvrebebSi kanonmdebeli iyenebs warsulisaTvis damaxasiaTebel terminebs:
subieqti acnobierebda, iTvaliswinebda, gulgrilad ekideboda da a.S.
meorenarad rom vTqvaT, vidre subieqti qmedebis Semadgenlobas praqtikulad
ganaxorcielebda, igi Tavisi cnobierebis struqturaSi (inteleqtualurad,
emociurad da nebelobis mixedviT) gamoxatavda qmedebis Semadgeblobisa da
misi marTlwinaaRmdegobisadmi upasuxismgeblo damokidebulebas, romelic
bralis formebis mixedviT^ bralis xasiaTsa da xarisxs gamoxatavs. marTlac,
pirdapiri ganzraxva, rogorc wesi, bralis ufro maRal xarisxs gamoxatavs,
vidre arapirdapiri, eventualuri, ganzraxva, Tumca, magaliTad, fiziologiuri
afeqtis viTarebaSi subieqti moqmedebs pirdapiri ganzraxviT, magram am viTarebaSi
bralis xarisxi ufro dabalia, vidre pirdapiri ganzraxvis sxva SemTxvevaSi.
TviTimedovneba bralis ufro maRal xarisxs gamoxatavs, vidre daudevroba.
samwuxarod, qarTul iuridiul literaturaSi iSviaTi araa SemTxveva, roca brals
personalur kategoriad acxadeben da amiT brals negatiuri pasuxismgeblobis
personalur xasiaTTan aigiveben. sinamdvileSi brali negatiuri pasuxismgebloba
ki araa, aramed misi safuZvelia. marTlac, brali rom personaluri kategoria
iyos, maSin danaSaulSi TanamonawileTa Tanabraleuloba gamoricxuli iqneboda,
xolo, danaSaulSi TanamonawileTa bralis ganxvavebuli xarisxic aRar iarsebebda
da, maSasadame, danaSaulSi TanamonawileTa negatiuri pasuxismgeblobis
diferenciacia bralis xasiaTisa da xarisxis mixedviT aRar moxdeboda. es ki
danaSaulSi TanamonawileTa pasuxismgeblobis individualizacias CixSi Seiyvanda.
bolos, Tu bralis forma ar arsebobs, rogorc amas fiqroben `finalistebi”,
maSin brali marTlac personalur kategoriad unda gamocxaddes, xolo am
logikiT `brali”, rogorc personaluri Seracxvis safuZveli, `personalur
Seracxvad” unda migveCnia, rac sruli gaugebrobaa.
amrigad, aSkaraa, rom: 1. sasamarTlos (mosamarTles) qmedebis sakanonmdeblo
Semadgenlobis faqtidan kategoriuli ukudaskvna gamoaqvs (xdeba reduqcia,
ese igi, dayvana) danaSaulis genezisze, roca irkveva, rom braldebulma
qmedebis es sakanonmdeblo Semadgenloba marTlsawinaaRmdegod ganaxorciela;
2. samasamarTlo bralis formebidan bralze gamoaqvs ukudaskvna, ese igi,
bralis formebi bralze dahyavs, ris gamoc sasamarTlo adgens bralisa da
misi gamovlenis formebis erTianobas, romlis safuZvelze sasamarTlo axdens
bralis xasiaTisa da xarisxis Sesabamisad negatiuri pasuxismgeblobisa da
sasjelis personalizaciasac.
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rekomendaciebi sasamarTlos
mier sasjelis Sefardebisas
gasaTvaliswinebel garemoebaTa Sesaxeb
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mosamarTlem sasjelis Sefardebis saxisa da zomis gansasazRvrad, pirvel rigSi,
unda ixelmZRvanelos saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 53-e muxlSi
miTiTebuli sasjelis daniSvnis zogadi sawyisebiT. am muxlSi, marTalia, zogadad,
magram mainc gansazRvrulia is ZiriTadi kriteriumebi, romlebsac mosamarTle
unda daeyrdnos damnaSavisaTvis sasjelis Sefardebis dros.
saqarTvelos sisxlis samarTlis sasamarTlo praqtika cxadyofs, rom Tanabari
socialuri saSiSroebis xasiaTis danaSauli da damnaSavis pirovnebis erTnairi
maxasiaTeblebisa da saqmis garemoebaTa arsebobisas sasamarTloebi arcTu
iSviaTad adgenen erTmaneTisagan gansxvavebuli saxisa da zomis sasjels. zogierTi
am problemis axsnas sakiTxis sirTulisa da mosamarTlis mixedulebiT xsnis.
mosamarTlis mixeduleba sasjelis daniSvnisas unda warmoadgendes samarTliani
sasjelis realizaciis garants. am problemis arseboba bevri faqtoriT aris
ganpirobebuli, romelTa Soris erT-erTia ramdenime SesaZlebeli da kanonieri
gadawyvetilebis arCeva.
mosamarTlis Sexedulebis aqtualobis problema sxvadasxva mizeziT aixsneba,
maT Soris mosamarTlis pozicia SeiZleba, efuZnebodes im samarTlis normas,
romelic sasamarTlo praqtikis mier arCeulia da gamoiyeneba sadavo situaciaSi;
mas SeuZlia, gaakeTos arCevani samarTlebrivi poziciis sasargeblod an arsebuli
sasamarTlo praqtikis argumentaciis gasamyareblad. yvela SemTxvevaSi sasjelis
Sefardebis farglebi gansazRvrulia kanoniT, amitomacaa, rom materialuri
sisxlis samarTali da saproceso kanonmdebloba mosamarTles aniWebs uflebas,
kanonze dayrdnobiT gansazRvros sasjelis saxe da zoma Tavisi Sinagani rwmenisa
da samarTlebrivi Segnebis farglebSi.
sasjelis daniSvnisas sisxlis samarTlis kanonmdeblobaSi arsebuli xarvezebi
ver wyveten problemas. sasamarTlo moqmedebs da eyrdnoba arsebul sasamarTlo
praqtikasa da pirad gamocdilebas. amitomacaa, rom am amocanis gadawyveta
xSirad dakavSirebulia mosamarTlis SemoqmedebiT da profesiul potencialze.
sasjelis dasabuTebisas gadamwyveti mniSvneloba eniWeba saqmeze arsebul
mtkicebulebaTa analizs, qmedebis obieqturi da subieqturi Semadgenlobis
ganxilvis Sedegad utyuarad dadasturebul mtkicebulebaTa sandoobasa da maT
jerovan Sefasebas, aseve, danaSaulebrivi qmedebis zust kvalifikacias.
sasjelis zomis gansazRvrisas gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces
damnaSavis personalur brals, samarTlebrivi sikeTis dazianebis xarisxs, piris
gamosworebis SesaZleblobas da, amave dros, sazogadoebis socialuri dacvis
aucileblobas.
sasjelis daniSvnis siswore, pirvel rigSi, uzrunvelyofil unda iqnes
danaSaulis kvalifikaciis sizustiT, Tumca samarTliani ganaCenis dasadgenad
danaSaulebrivi qmedebis swori kvalifikacia sakmarisi ar aris. aq mosamarTles
evaleba SedarebiT gansazRvrul sanqciebsa da alternatiul sasjels Soris
SearCios swored konkretuli pirisaTvis sanqciis is saxe da farglebi, rac
misi Rrma rwmeniTa da kanonze dayrdnobiT uzrunvelyofs sasjelis miznis
ganxorcielebas.
unda aRiniSnos is xarvezi, rac ssk-Si gvxvdeba. sayovelTaod cnobilia, rom
absoluturad gansazRvruli sanqciis arsebobas saqarTvelos ssk savsebiT
samarTlianad dauSveblad miiCnevs. miT umetes, rom misi arseboba realurad
gulisxmobs sasjelis individualizaciis principis ugulebelyofas.
amisda miuxedavad, dResdReobiT ssk-Si arsebobs ramdenime muxli, romelic,
Tumca sasjelis alternatiul saxesac iTvaliswinebs, magram Tavisuflebis
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aRkveTis dadgenisas mas absoluturad gansazRvruli sanqciis saxes aZlevs,
magaliTad, arcTu didi xnis win ssk-ss daemata 2381-e muxli, romelic
iTvaliswinebs pasuxismgeblobas civi iaraRis tarebisaTvis. am muxlis pirveli
nawili iTvaliswinebs jarimas an Tavisuflebis aRkveTas eqvsi Tvis vadiT.
ufro STambeWdavia me-2002 muxli, romelic aqcizuri markebis gamoyenebas exeba:
pirveli nawiliT sasjelis zomad gansazRvrulia Tavisuflebis aRkveTa 6 Tvemde,
maSin, rodesac Tavisuflebis aRkveTis vadis aTvla iwyeba eqvsi Tvidan.
samarTalSemfardeblis marTlSegneba, rogorc samarTlebrivi ideologiisa da
samarTlebrivi fsiqologiis urTierTganmsazRvreli erTianoba, warmoadgens
gadawyvetilebis miRebis subieqtur safuZvels. igi mosamarTlisaTvis miniWebuli
uflebis realizebis arsebiTi elementia, magram unda eyrdnobodes sisxlis
samarTlis normebis gamoyenebis obieqtur safuZvels.
sasjelis daniSvnis diskrecia arsebobs maSin, rodesac gadawyvetilebis mimRebs
SeuZlia, arCevani gaakeTos or an met samarTlebrivad dasaSveb variants Soris
imgvarad, rom igi gavlenas axdendes sisxlissamarTlebriv sanqciaze, rac
damnaSaves mosamarTlis rwmeniT SeiZleba daeniSnos.
amitomac aris, rom konkretuli danaSaulisaTvis sasjelis zomis gansazRvrisas
metad didi mniSvneloba eniWeba mosamarTlis marTlSegnebas, gamoiyenos
diferencirebuli sasjelisa da misi zomidan yvelaze Sesaferisi.
sasamarTlo praqtika mowmobs, rom mosamarTleTa garkveuli nawili ama Tu im
sasjelis saxisa da zomis Sefardebis dasasabuTeblad Semoifargleba xolme
ssk-is 53-e muxlis me-3 nawilSi miTiTebuli damnaSavis pasuxismgeblobis
Semamsubuqebel da damamZimebel garemoebaTa CamonaTvaliT da saTanadod ar
ixilavs am garemoebebs. cxadia, gvxvdeba kargad dasabuTebuli ganaCenebic,
sadac dawvrilebiT da siRrmiseulad aris aRwerili danaSaulebrivi qmedebis
Camdenis rogorc Semamsubuqebeli, ise damamZimebeli garemoebebi.
upirveles yovlisa, sasjelis Sefardebisas mosamarTle unda efuZnebodes
sasjelis individualizaciis principis cxovrebaSi gatarebas. faqtobrivad es
principi udevs safuZvlad ssk-is 53-e muxlis me-3 nawilSi gaTvaliswinebul
moTxovnebs.
kanonmdebeli ssk-is 53-e muxlis CamoyalibebiTYxazs usvams samarTliani sasjelis
Sefardebis savaldebulo xasiaTs. mosamarTles unda axsovdes, rom ufro mkacri
sasjeli mxolod maSin iqneba gamarTlebuli, Tu naklebad mkacri sasjeli ver
uzrunvelyofs sasjelis miznis ganxorcielebas. amrigad, Cveni kanonmdebeli
gvTavazobs iseT koncefcias, romelic awesebs sasjelis Sefardebis SezRudvas
minimaluri intervenciis principis sasargeblod. amitom mosamarTlem unda
uzrunvelyos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sasjelTa ufro xSirad
gamoyeneba, romlebic ar arian dakavSirebuli Tavisuflebis aRkveTasTan.
marTalia, es norma ar iZleva erTxel da sabolood dadgenil yvela im
garemoebaTa CamonaTvals, rac gaTvaliswinebul unda iqnes sasamarTlos mier
sasjelis daniSvnisas konkretuli danaSaulisa da misi Camdenis yvela pirobisa da
garemoebis gaTvaliswinebiT, magram iZleva sasjelis individualizaciisaTvis im
zogad kriteriums qmnis, romelze dayrdnobiT sasamarTlos SeuZlia samarTliani
sasjelis daniSvna.
sasjelis individualizacia gulisxmobs sasamarTlos mier danaSaulis Camdeni
piris mimarT sisxlis samarTlis kanonis, saqmeze arsebuli yvela garemoebis
zedmiwevniTi Seswavlisa da Tavisi Sinagani rwmeniT ganmtkicebuli konkretuli
sasjelis RonisZiebis gansazRvras.
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mosamarTlem sasjelis Sefardebisas unda gaiTvaliswinos pirovnebis subieqturi
maxasiaTeblebi. sasamarTlom ar unda ganixilos damnaSave, rogorc abstraqtuli
danaSaulis subieqti, romelic yvela formaluri pirobebis gaTvaliswinebiT
agebs pasuxs sisxlis samarTlis wesiT, aramed _ rogorc cocxali adamiani
Tavisi individualuri niSnebiT; adamiani, romelic moqmedebs gansazRvrul
sazogadoebriv garemoSi, aqvs warsuli cxovreba da a.S. SesaZloa, rom sxvadasxva
pirs erTsa da imave xasiaTis danaSauli hqondes Cadenili, magram es ganpirobebuli
iyos konkretuli pirovnebisaTvis damaxasiaTebeli niSnebiT. amitom saqmis
garemoebaTa Rrma analizis safuZvelze jerovnad unda dasabuTdes, Tu ram
ganapiroba am damnaSavisaTvis prioritetis miniWeba, mis mimarT dasjisadmi
diferencirebuli midgoma, represiuli xasiaTisa da xarisxidan gamomdinare
sasjelis zomis gaZliereba Tu Semcireba.
sasjelis saxisa da zomis gansazRvrisas savaldebuloa, dadgindes Cadenili
danaSaulis socialuri saSiSroeba, raoden safrTxis Semqmneli iyo igi
sazogadoebisaTvis. aseve, mniSvnelovania danaSauliT ganxorcielebuli qmedebis
Sedegi.
mosamarTlem sasjelis Sefardebisas unda gaiTvaliswinos damnaSavis warsuli
cxovreba. masSi unda vigulisxmoT yovelive is, rac damnaSavis pirovnebisaTvis
iyo damaxasiaTebeli, rogorc sajaro urTierTobebSi, ise pirad cxovrebaSi:
misi zneobrivi saxe, midrekileba amoraluri qcevis ganxorcielebaze,
urTierTkavSirebi sazogadoebis warmomadgenlebTan. yuradReba unda mieqces
pirovnebis ekonomikur mdgomareobas (gansakuTrebiT Tu Cadenilia ekonomikuri
danaSauli).
pirovnebis maxasiaTeblis gansasazRvravad mniSvneloba eniWeba
urTierTobebsac. mis survils sazogadoebaSi dabrunebis Taobaze.

ojaxur

damnaSavis pirovnebis Sesafaseblad mniSvnelovania, dadgindes misi qceva
danaSaulis Cadenisas (nagulisxmevia danaSaulis Cadenis xerxi, saSualeba), aseve,
qceva danaSaulis Cadenis Semdeg. aq mosamarTlis gansasjelia, ra moimoqmeda
damnaSavem mas Semdeg, rac danaSauli Caidina (amjerad mniSvneloba ara aqvs,
danaSauli ganzrax aris Cadenili, Tu gaufrTxileblobiT). SesaZloa, rom
damnaSavis qmedeba danaSaulis Cadenis mcdelobisa Tu danaSaulis damTavrebis
Semdeg iyos araadekvaturic (rac ganpirobebulia mZime SedegiT). mTavaria,
sasamarTlom naTlad dainaxos, rom damnaSave cdilobda, Tavidan aecilebina
Sedegi, daxmareboda dazaralebuls, gamoiZaxa saswrafo daxmarebis manqana,
Svela sTxova sxva pirebs da a.S. yovelive es miuTiTebs damnaSavis pirovnebis
dadebiT mxareebze da gaTvaliswinebul unda iqnes sasjelis Sefardebis dros.
sasjelis dakisrebisas yuradReba unda mieqces ara marto xelyofis obieqts,
aramed im xerxsa da saSualebasac, romelic gamoiyena damnaSavem danaSaulis
Cadenisas. qmedebis Semadgenlobidan mxolod obieqti warmoadgens gamonakliss,
vinaidan danaSaulis am niSans yovelTvis kanonmdebeli gansazRvravs da
miakuTvnebs sazogadoebriv urTierTobaTa garkveul jgufs, romlis winaaRmdegac
mimarTulia xelyofa. qmedebis ganxorcielebis xerxis zust gansazRvras rig
danaSaulebSi kvalifikaciisaTvis gadamwyveti mniSvneloba eniWeba (mag. ssk-is
109-e muxlis pirveli nawilis `g” qvepunqti, me-3 nawilis `b” qvepunqti da
sxva mravali), amitom mosamarTlis valia, sasjelis gansazRvrisas mxedvelobaSi
miiRos es garemoeba.
rac Seexeba danaSaulis momzadebasa da mcdelobas, aq, marTalia, piri qmnis
realur safrTxes kanoniT daculi obieqtisaTvis, magram danaSaulebrivi Sedegi
ar ikveTeba. amitom, Cveni kanonmdeblobis safuZvelze (m. 56) daumTavrebeli

181
danaSaulisaTvis sasjelis daniSvnis dros, calkeuli stadiis ganviTarebis
specifikidan gamomdinare, sasamarTlom guldasmiT unda Seiswavlos is
garemoebebi, romelTa gamoc danaSauli bolomde ar iqna miyvanili. Tu
dadgindeba, rom damnaSavem mxolod pirobebi moamzada danaSaulis Casadenad da
aRar ganagrZo danaSaulebrivi qmedeba, roca amis SesaZlebloba hqonda da amiT
samarTlebriv sikeTes ziani ar miayena, sasamarTlom sasjelis gansazRvrisas
individualizaciis zogadi kriteriumebidan gamomdinare unda daasabuTos
sasjelis garkveuli saxisa Tu zomis Sefardebis mizanSewonileba da SedarebiT
lmobieri sasjelis gansazRvra.
magram, Tu iseTi danaSauli mzaddeba, romelic TavisTavad ukve dasjadia, vinaidan
amgvari qmedeba ukve momzadebis stadiaze mometebuli safrTxis Semcvelia,
cxadia, kanonmdebeli mas damTavrebul danaSaulad acxadebs. mosamarTlem
sasjelis zomis gansazRvrisas konkretuli danaSaulis arsidan gamomdinare,
unda gaiTvaliswinos mZime an gansakuTrebiT mZime danaSaulis saSiSroeba da
damnaSaves mTel rig sxva arsebul garemoebaTa safuZvelze SeurCios sasjelis
zoma. SesaZloa, sasjelis zomis Semcireba mizanSewonilic ar iyos.
ssk-is 53-e muxlSi pirdapiri miTiTebaa imaze, rom sasjelis daniSvnisas
sasamarTlom unda gaiTvaliswinos damnaSavis pasuxismgeblobis Semamsubuqebeli
da damamZimebeli garemoebebi. es moTxovna savaldebuloa mosamarTlisaTvis.
aseTi zogadi debulebis Semdeg, kanonSi konkretulad CamoTvlilia
gasaTvaliswinebeli rigi garemoebebi.
rodesac kanonSi pirdapir aris miTiTebuli esa Tu is damamZimebeli Tu
Semamsubuqebeli garemoeba, sasamarTlos ukve aRar aqvs ufleba, sasjelis
daniSvnisas mxedvelobaSi miiRos igive garemoeba. aseT pirobebSi sasjelis
individualizacia ukve sxva kriteriumebis meSveobiT unda iyos gansazRvruli,
vinaidan aseT SemTxvevaSi Semamsubuqebeli da damamZimebeli garemoebebi
danaSaulis Semadgenlobis elementebs warmoadgenen, magaliTad, sakuTrebis
winaaRmdeg mimarTul danaSaulebSi xSirad vxvdebiT iseT damamZimebel
garemoebebs, rogoricaa, magaliTad, Zarcvisa an kidev miTviseba-gaflangvis
dros, `ramac mniSvnelovani ziani gamoiwvia”, mis savaldebulo niSnad Sedegis
gamocxadeba. kanonmdeblobiT Zarcva mniSvnelovani zianis gamowvevia maSinac
ki, Tu naZarcvis Rirebuleba 200 lari an kidev cxra aTasi laria. cxadia, rom
sasamarTlo valdebulia, sasjelis individualizaciis principidan gamomdinare,
gaiTvaliswinos damamZimebeli garemoebis farglebSi sasjelis konkretuli saxe
da zoma. sasamarTlom aseve sxva arsebul garemoebebTan erTad (magaliTad,
damnaSavis invalidoba, ojaxis marCenloba da sxva) damnaSaves an Tavisuflebis
aRkveTa Seufardos, an mis mimarT gamoiyenos sasjelis sxva, ufro msubuqi
saxe.
kanonmdebels ar SeuZlia, winaswar ganWvritos yvela SesaZlo garemoebani
da niSnebi, romelic praqtikam SeiZleba warmoSvas. sasamarTlos funqcias
warmoadgens swored is, rom ama Tu im danaSaulisaTvis mosamarTle sasjelis
Sefardebisas ar unda Semoifarglos zogadi fraziT mizanSewonilebis Sesaxeb,
aramed mtkicebulebebze dayrdnobiT daasabuTos mis mier arCeuli sasjelis
zomis gamoyenebis motivacia da safuZveli. damaxasiaTebeli Tavisebureba
arsebul kanonze dayrdnobiT gamoiZios da konkretul danaSaulTan mimarTebiT
Seafasos isini.
sasjelis daniSvna Semamsubuqebel garemoebaTa arsebobisas gaTvaliswinebulia
ssk-is 54-e muxlSi. igi aregulirebs Semamsubuqebel garemoebaTa arsebobisas
kodeqsis Sesabamisi muxliT an muxlis nawiliT gaTvaliswinebuli yvelaze mkacri
saxis sasjelis maqsimaluri vadis an zomis sami meoTxedis daniSvnis wess.
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am muxlSi CamoTvlilia iseTi Semamsubuqebeli garemoebani, romlebic sasamarTlos
aZleven SesaZleblobas, gamoiyenos is SeRavaTi, rac amave muxlSia miTiTebuli.
konkretulad masSi naTqvamia, rom damnaSaves umsubuqebs pasuxismgeblobas
is, Tu igi gamocxadda bralis aRiarebiT, aqtiurad Seuwyo xeli danaSaulis
gaxsnas. amave dros xazgasmulia, rom ar unda arsebobdes damamZimebeli
garemoebebi. ssk-is 54-e muxlic sakmaod zogadia, masSi ar aris asaxuli mravali
sxva Semamsubuqebeli garemoeba, romelic SeiZleba axldes danaSaulis Cadenas.
aq ar igulisxmeba is Semamsubuqebeli da damamZimebeli garemoebebi, romlebic
specialurad aris miTiTebuli rig danaSaulTa modelirebasas, es TavisTavad
cxadia, aseTebia, magaliTad, damnaSavis janmrTeloba, orsuloba, mcirewlovan
bavSvTa an Rrmad moxuc mSobelTa arseboba, samxedro valdebulebis umwikvlod
Sesruleba, nebayoflobiTi daxmareba saTanado organoebisaTvis danaSaulis
iaraRisa da Sesabamisi mtkicebulebis amoRebaSi da sxva mravali. am pirveli
ori SemTxvevisaTvis ver gamogvadgeba kodeqsis 74-e muxli, romelic awesrigebs
sasjelisagan gaTavisuflebas avadmyofobis an xandazmuli asakis gamo, an 75-e
muxli, romelic gulisxmobs orsuli qalisaTvis sasjelis moxdis gadavadebas.
am SemTxvevebSi laparakia ukve daniSnuli sasjelisagan ganTavisuflebasa an
gadavadebaze. amdenad, miuxedavad imisa, rom zemoaRniSnuli garemoebani ar
Tavsdebian ssk-is 54-e muxlis SinaarsSi, aseve saxeldebiT ar arian miniSnebuli
53-e muxlis me-3 nawilSi, maT SesaZloa, uSualo gavlena moaxdinon sasjelis
zomis umdables zRvarze naklebi sasjelis (proeqtis mixedviT) an sxva ufro
msubuqi saxis sasjelis Sefardebaze. es CamonaTvali ar aris amomwuravi da
arc yvela maTganis arseboba ar aris aucilebeli imisaTvis, rom sasamarTlom
imsjelos damnaSavisaTvis SeRavaTis micemis Sesaxeb.
mosamarTlem SesaZloa, raime sxva damamZimebeli garemoebis arsebobisasac
ki, miakvlios iseT garemoebas, romelic nawilobriv mainc aneitralebdes
damamZimebel garemoebas, magaliTad, miyenebuli qonebrivi zianis nebayoflobiT
da ufro metadac anazRaureba; miwodebuli informaciis an Cvenebis utyuaroba
da sisrule; drouli daxmareba, daxmarebis masStabi; ojaxis wevrebisaTvis
Seqmnili safrTxis riski da sxva.
piris nasamarTloba, rogorc damamZimebeli garemoeba, sisxlis samarTlis
kodeqsiT rig danaSaulebSia gaTvaliswinebuli. es gasagebic aris, rodesac
damnaSavis mier Cadenili danaSauli seriozulia, magram, Tu piris mier adre
Cadenili danaSauli naklebad mZimea an saerTod, gaufrTxileblobiT aris
Cadenili, sasamarTlos, saqmis garemoebidan gamomdinare, unda SeeZlos SedarebiT
naklebi simZimis sasjelis daniSvna.
danaSaulis organizebuli jgufis mier Cadenis SemTxvevaSic ki, ama Tu im
damnaSavis roli unda gamoikveTos. Tu dadgindeba, rom danaSaulebrivi jgufis
esa Tu is wevri aRiarebs danaSauls, TanamSromlobs gamoZiebasTan da dadgindeba
TanamSromlobis dadebiTi Sedegi, sasamarTlom es unda gaiTvaliswinos da
asaxos mis mier gamotanil ganaCenSi.
mosamarTle SezRudulia danaSaulis recidivis SemTxvevaSi kanonmdeblis nebiT,
vinaidan ssk-is 58-e muxlSi pirdapir aris miTiTebuli, rom danaSaulis recidivis
dros vadiani Tavisuflebis aRkveTis daniSvnisas mosaxdeli sasjelis vada
sul mcire 1 wliT unda aRematebodes am danaSaulisaTvis dadgenil minimalur
sasjels.
saerTaSoriso standartebis Sesabamisad, mizanSewonilia, rom mosamarTlem
gaiziaros qarTul sistemaSi `minimaluri Carevis” integrirebis principi da masze
dayrdnobiT arsebuli kanonmdeblobis safuZvelze danaSaulis recidivisaTvis
sasjelis Sefardebisas gaiTvaliswinos piris mier danaSaulis xelaxla Cadenis
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yvela garemoeba da Tu esa Tu is individualuri garemoeba SesaZleblobas
iZleva, ar gadauxvios kanons, magram gamoiyenos naklebad sastiki da ara ufro
sastiki sasjelis zoma. formalizebuli zRvris arsebobam aucileblobis gareSe
mosamarTle ar unda miiyvanos sasjelis gamkacrebamde.
specialurad ar vCerdebi danaSaulTa erTobliobisas sasjelis Sefardebis
problemaze, vinaidan sisxlis samarTlis kodeqsSi sasjelis sruli Sekrebis
wesi Seicvala da amjerad parlamentSi kvlavac dgas sakiTxi am normis Secvlis
Taobaze.
mosamarTlisaTvis gansakuTrebiT yuradsaRebia arasrulwlovan damnaSavisaTvis
sasjelis Sefardebisas mis asakTan dakavSirebuli specifikis gaTvaliswineba.
arasrulwlovnebis mimarT optimizebul unda iqnes samarTalSefardebiTi
praqtika. zogierTi sasamarTlos mier am SemTxvevaSic srulad ar gamoiyeneba
sisxlis samarTlis kanonis moTxovna sasjelis individualizaciis Sesaxeb, rac
dauSvebelia.
specialurad ar vCerdebi ssk-is 55-e muxlze, sadac saubaria kanoniT
gaTvaliswinebulze ufro msubuqi sasjelis daniSvnis Taobaze. rogorc irkveva,
am muxlis moqmedebis sfero gafarTovdeba. igive exeba ssk-is 59-e muxls.
arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSaulisaTvis pasuxismgeblobis gansazRvrisas
sasamarTlo or kriteriums unda daeyrdnos. erTi mxriv, cxadia, rom saxelmwifo
kicxavs danaSaulis Cadenis yvela faqts misi Camdeni subieqtis miuxedavad, meore
mxriv ki, saxelmwifo humanur damokidebulebas avlens arasrulwlovanTa mimarT,
iTvaliswinebs ra maTi socializaciis donesa da pirovnul maxasiaTeblebs.
arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSaulebrivi qmedebis simZimisa da damnaSave
pirovnebis Tanafardoba diferencirebul unda iqnes asakobriv kategoriasTan
dakavSirebiT. mozardTa pirovnuli Taviseburebani ufro metad unda iyos
miRebuli mxedvelobaSi, vidre ymawvilTa asakisa, xolo am ukanasknelTa
Taviseburebani ufro metad, vidre zrdasruli damnaSaveebisa. arasruwlovania
rogorc 17, ise 14 wlis adamiani, magram maT fsiqikur ganviTarebasa da pirovnebad
CamoyalibebaSi didi zRvaria. swored amitomac, sasamarTlo unda Seecados, isev
da isev yvela garemoebaTa gaTvaliswinebiT gamoiCinos liberalizmi da mxolod
ukidures SemTxvevaSi miusajos maT Tavisuflebis aRkveTa.
kanonmdebeli ssk-is 53-e muxlSi miuTiTebs iseT garemoebebze, romlebic
safuZvels iZlevian miviCnioT an Semamsubuqebel an damamZimebel garemoebad,
magaliTad: damnaSave sCadis iseT qmedebas, romelic, Tumca kanonsawinaaRmdegoa,
magram arsebiTad amcirebs danaSaulis sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxs,
magaliTad, damnaSavis mier dazaralebulisaTvis samedicino daxmarebis aRmoCena
umalve danaSaulis Cadenis Semdeg; an igi moqmedebs iseTi piraduli motiviT, rac
dakavSirebulia misi axloblis janmrTelobis gadasarCenad, saxeldobr, mZime
cxovrebiseul garemoebaTa damTxvevisas iZulebulia, xelyos sxvisi sakuTrebis
ufleba; samsaxurebrivi damokidebulebis gamo iZulebis zegavleniT Caidinos
danaSauli; marTlsawinaaRmdego an amoraluri qcevis sapasuxod daarRvios
sisxlis samarTlis kanoni da sxva.
sapirispirod, zogjer danaSaulis Cadenis motivi qvenagrZnobaa. magaliTad,
angareba, SurisZieba da sxva, amitomac xSirad, danaSaulis Cadenis motivis
gansazRvras da mis dasabuTebas gadamwyveti mniSvneloba eniWeba rogorc qmedebis
swori kvalifikaciis gansazRvrisas, ise samarTliani sasjelis Sefardebisas.
sasamarTlom qmedebis kvalifikaciisa da sasjelis dadgenisas saTanadoT unda
daasabuTos jgufur danaSaulSi yvela monawilis roli, samwuxarod, sasamarTlo
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praqtikaSi erTgvarovnad ar aris gagebuli Tanaamsruleblis cneba da Sinaarsi,
Tumca mosamarTleTa mier gamotanil ganaCenebSi umeteswilad kvalifikacia
sworea. ssk-is 22-e muxli ganmartavs, rom amsrulebelia is, vinc uSualod Caidina
danaSauli an sxvasTan (TanaamsrulebelTan) erTad uSualod monawileobda mis
CadenaSi. aqedan gamomdinare, unda davaskvnaT, rom danaSaulis CadenaSi uSualod
monawileobs ara marto is, vinc fizikurad uSualod monawileobs danaSaulis
CadenaSi, aseve is piri, romelic qmedebis Cadenis uSualo procesSi xels uwyobs
amsrulebels danaSaulis CadenaSi (magaliTad, piri, romelic kars darajobs,
raTa aravin Sevides sadarbazoSi, rodesac iq adamians klaven, Tanaamsrulebelia
da ara damxmare).
saqarTveloSi sisxlis samarTlis kanonmdeblobisa da sasamarTlo praqtikis
gasatareblad mizanSewonilia, rom mosamarTlem sasjelis zomad Tavisuflebis
aRkveTis arCevisas gaiTvaliswinos damnaSavis resocializaciis efeqturoba.
kacobriobas jer ar ZaluZs, uari Tqvas Tavisuflebis aRkveTaze rogorc
sasjelis RonisZiebaze, magram SesaZleblobis farglebSi unda Sesustdes
sasjelis negatiuri mxareebi. gansazRvruli vadiT Tavisuflebis aRkveTis
zogadprevenciuli roli sazogadoebrivi cxovrebis mravalaspeqtiani movlenaa.
Cvens sinamdvileSi sasjelis institutSi realizebulia iseTi ideebi, romlebic
saSualebas iZlevian, SevamciroT mkacri sasjelebis gamoyeneba. sasamarTlom unda
gamoiyenos gonivruli alternativa da SesaZleblobis SemTxvevaSi Tavisuflebis
aRkveTa Secvalos sxva arasapatimro sasjeliT.
da bolos, unda xazgasmiT aRiniSnos, rom ganaCenis enas, masSi gamoyenebul
terminologias Zalian didi mniSvneloba aqvs. igi unda iyos dawerili martivi,
gasagebi da kargi qarTuli eniT; ar unda iyos gadatvirTuli iseTi ucxouri
terminebiT, romlebic qarTuli samarTlisaTvis damaxasiaTebeli ar aris.
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sasjelis dasabuTeba
(sasjelis dasabuTebisas gasaTvaliswinebeli garemoebebi)

 avtori: badri nipariSvili _ saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatis samdivnos ufrosi, komisiis mdivani, samarTlis magistri, 2014
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Sesavali
saqarTvelos ssk-is 53-e muxlis me-3 nawilis Sesabamisad, sasjelis daniSvnis
dros sasamarTlo iTvaliswinebs damnaSavis pasuxismgeblobis Semamsubuqebel
da damamZimebel garemoebebs, kerZod, danaSaulis motivsa da mizans, qmedebaSi
gamovlenil marTlsawinaaRmdego nebas, movaleobaTa darRvevis xasiaTsa da
zomas, qmedebis ganxorcielebis saxes, xerxsa da marTlsawinaaRmdego Sedegs,
damnaSavis warsul cxovrebas, pirad da ekonomikur pirobebs, yofaqcevas
qmedebis Semdeg, gansakuTrebiT – mis miswrafebas, aanazRauros ziani, Seurigdes
dazaralebuls.
bunebrivia, mxolod am normis mSrali miTiTeba ganaCenSi ar qmnis sasjelis
dasabuTebis komponents da sasurvelia, maTi cal-calke aRniSvna da Sefaseba
(rasakvirvelia, Sesabamisi garemoebis arsebobis SemTxvevaSi).
unda aRiniSnos, rom is indikatorebi, romlebic zemoT aris aRniSnuli, erT
SemTxvevaSi SesaZlebelia pasuxismgeblobis Semamsubuqebeli, xolo meore
SemTxvevaSi, damamZimebeli garemoeba aRmoCndes, xolo zog SemTxvevaSi
sakuTriv damamZimebeli an Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi naklebad an
metad Semamsubuqebeli an damamZimebeli maTi Sinaarsis gaTvaliswinebiT. mag.:
movaleobaTa darRvevis xasiaTi da zoma _ qmedebis Cadena Zlieri sulieri
aRelvebis mdgomareobaSi an simTvraleSi, da xarisxobrivi maCveneblis mixedviT
_ qmedebis Cadena cecxlsasroli iaraRiT an qvis gamoyenebiT.
qvemoT ganxilulia TiToeuli indikatori Semamsubuqebeli da damamZimebeli
garemoebis konteqstSi.
yuradReba! Tu qvemoT mocemuli romelime Semamsubuqebeli an damamZimebeli
garemoeba gaTvaliswinebulia danaSaulis Semadgenlobis niSnad (mas
iTvaliswinebs muxli, muxlis nawili, qvepunqti), dauSvebelia imave garemoebis
mxedvelobaSi miReba sasjelis daniSvnisas (ssk-is 53-e muxlis me-4 nawili).
igive wesi unda gavrceldes im SemTxvevaSi, rodesac danaSaulTa erTobliobaa
da garemoeba, romelsac miviCnevT damamZimeblad, sxva danaSaulis
SemadgenlobaSia (mas iTvaliswinebs muxli, muxlis nawili, qvepunqti).
1. danaSaulis motivi
1.1. Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi
1.1.1. mZime ekonomikuri pirobebi _ braldebulis mZime ekonomikuri
pirobebi is indikatoria, romelic mosamarTlem SesaZlebelia miuTiTos
pasuxismgeblobis Semamsubuqebel garemoebad, Tumca am SemTxvevaSi
gasaTvaliswinebelia ekonimikuri siduxWiris done, Tu ra ukiduresma
pirobebma gadaawyvetina braldebuls danaSaulis Cadena, risTvis
iyo gankuTvnili danaSaulebrivi gziT miRebuli qoneba, ra xasiaTi
gamoavlina man danaSaulis Cadenisas, xom ar iyo qmedeba Cadenili ufro
aRmatebuli sikeTis ugulebelyofiT (mag: sicocxle an janmrTeloba
xom ar dadga riskis qveS da a.S.);
1.1.2. dazaralebulis viqtimuroba _ viqtimuroba is sakiTxia, romelic
ZiriTad SemTxvevaSi gansazRvravs danaSaulis Cadenas. rac unda mZime
iyos Cadenili danaSauli, viqtimuroba SesaZlebelia gamoyenebul iqnes
 mag. damnaSavis warsuli cxovrebis Sefasebisas SesaZlebelia rogorc pasuxismgeblobis
damamZimebeli, aseve Semamsubuqebeli garemoebis arseboba.
 am SemTxvevaSi qvemoCamoTvlili garemoebebi unda iyos braldebulis mier danaSaulis Cadenis
mTavari maprovocirebeli. isini, rogorc danaSaulis Cadenis motivi, imgvarad unda dgindebodes
saqmis garemoebebiT.
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pasuxismgeblobis Semamsubuqebel garemoebad (Tumca gamoyenebis xarisxi
damokidebulia dazaralebulis qmedebaze). miuxedavad damdgari Sedegisa,
xSir SemTxvevaSi didi mniSvneloba eniWeba im garemoebis Sefasebas,
Tu ra roli hqonda dazaralebulis qcevas momxdari danaSaulis
provocirebisas. dazaralebulis mxridan xom ar ganxorcielebula
araerTjeradi an gangrZobadi Seuracxyofa, an Zaladoba. aseve
mZime Seuracxyofa an Zaladoba. unda Sefasdes is faqtoric, rom
dazaralebulis qcevas eTikur, moralur an kanonier CarCo pirobebSi
SeeZlo realurad gamxdariyo danaSaulis maprovocirebeli, misi Cadenis
mTavari motivi, Tu ara. agreTve mniSvnelovania im garemoebis Sefaseba,
xom ar mouxdenia dazaralebuls aRmofxvrili konfliqtis xelaxla
gaRviveba, xelaxla inicireba.
1.2. damamZimebeli garemoebis koteqstSi
1.2.1.

rasa _ ukavSirdeba kacobriobis dayofas jgufebad, romlebic
gansxvavdebian erTmaneTisgan STamomavlobiT gadmocemuli obieqturad
SesamCnevi niSnebiT;

1.2.2. kanis feri _ aq igulisxmeba danaSaulis Cadena gansxvavebuli kanis feris
gamo. ganaCenSi unda dgindebodes, rom danaSaulis Cadenis erT-erTi,
Tu ara erTaderTi motivi swored dazaralebulis gansxvavebuli kanis
feri gaxda, mag: TeTrkaniani, Savkaniani, yviTelkaniani, wiTelkaniani da
a.S.;
1.2.3. ena _ aq igulisxmeba danaSaulis Cadena gansxvavebul enaze mosaubre
piris winaaRmdeg, radgan gansxvavebuli enobrivi kuTvnileba SesaZloa
braldebulSi iwvevdes garkveul agresias, rac saboloo jamSi gaxda
danaSaulis Cadenis motivi;
1.2.4. sqesi _ am SemTxvevaSi danaSaulis Cadenis motivs unda warmoadgendes
swored
sqesobrivi
gansxvaveba
da
es
faqtori
unda
iyos
maprovocirebeli;
1.2.5. seqsualuri orientacia;
1.2.6. genderuli identoba;
1.2.7. asaki _ am SemTxvevaSi saubaria dazaralebulis asakze, mag. mxcovani
adamiani gaxda agresiis msxverpli;
1.2.8. religia;
1.2.9. politikuri an sxva Sexeduleba;
1.2.10. SezRuduli SesaZlebloba;
1.2.11. moqalaqeoba;
1.2.12. erovnuli kuTvnileba;
1.2.13. eTnikuri kuTvnileba;
1.2.14. socialuri kuTvnileba;
1.2.15. warmoSoba;
1.2.16. qonebrivi mdgomareoba;
1.2.17. wodebrivi mdgomareoba;
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1.2.18. sacxovrebeli adgili;
1.2.19. diskriminaciis Semcveli sxva niSniT Seuwynareblobis motiviT;
1.2.20. angareba _ angarebiT raime danaSaulis Cadena yvela SemTxvevaSi
dasaZraxia, radgan materialuri dainteresebis gamo danaSaulis
Cadena arRvevs usafrTxoebis gancdas, materialuri keTildReobis
arss. gansakuTrebiT dasaZraxia, rodesac angarebiT xdeba sxva saxis
danaSaulis Cadena _ mag: janmrTelobis winaaRmdeg da a.S. materialuri
dainteresebis gamo ar SeiZleba aramaterialuri Rirebulebebi _
zneoba, morali, eTika, kultura, _ SeibRalos. angarebiT danaSauls
sCadis piri, romelsac SeukveTes, waaqezes, dahpirdnen da a.S.;
1.2.21. xulignuri qvena grZnoba _ aseve Zalian saSiSia, ra drosac damnaSave
arafrad agdebs sazogadoebaSi damkvidrebul wesebs da principebs da
hgonia, rom yovelgvari safuZvlis gareSe SeuZlia moimoqmedos ,rac ki
moesurveba;
1.2.22. msxverplis an misi axlo naTesavis samsaxurebriv saqmianobasTan
an sazogadoebrivi movaleobis SesrulebasTan dakavSirebiT _
am SemTxvevaSi es garemoeba unda iyos danaSaulis Cadenis mTavari
maprovocirebeli, pirs unda, rom gauswordes mag. policiis
TanamSromels, radgan zogadad am institutis mimarT aqvs agresia da
Seuwynarebloba;
1.2.23. SurisZieba _ zogadad SurisZieba unda daigmos da unda mieTiTos
ganaCenSi, rom igi ar aris adekvaturi pasuxi da moqmedeba garkveuli
sapirispiro qmedebis sawinaaRmdegod. samarTlebrivi saxelmwifos
pirobebSi dauSvebelia calkeulma pirebma Tavis Tavze aiRon
mowinaaRmdegis dasja da angariSsworeba, vinaidan amisaTvis arseboben
Sesabamisi struqturebi, samarTaldamcavi organoebi, sasamarTlo da
a.S. SurisZiebis motiviT danaSaulis Cadena gaumarTlebelia yvela
SemTxvevaSi da mas saTanado pasuxi unda gaeces, winaaRmdeg SemTxvevaSi
ugulebelyofili iqneba kanonis uzenaesoba.

2. danaSaulis mizani
2.1. Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi
2.1.1. zogadad, Zalian rTulia magaliTis moyvana, Tu ra SeiZleba gamoikveTos
danaSaulis mizanSi iseTi, romelic pasuxismgeblobis Semamsubuqebeli
iqneba, Tumca zogadi Sefaseba mainc SesaZlebelia, mag.: iseTi garemoeba,
romelic, marTalia, ar jdeba aucilebeli mogeriebis, ukiduresi
aucileblobis an marTlzomieri riskis komponentSi, magram analogiuri
xasiaTis matarebelia. miuxedavad imisa, rom piri danaSauls sCadis, mas
amoZravebs sxva pirTa Tu qonebis dacvis interesi da mizani.
2.2. damamZimebeli garemoebis konteqstSi
2.2.1. mZevlad xelSi CagdebasTan dakavSirebiT;
2.2.2. sxva danaSaulis dafarvis an misi Cadenis gaadvilebis mizniT _ es
garemoeba gansakuTrebiT saxifaToa, radgan yovelTvis ukavSirdeba sxva
danaSauls, kumulaciuria, danaSaulTa simravlesTan gvaqvs saqme da es
mizani emsaxureba garkveuli faqtebis damalvas, gaqrobas, gayalbebas,
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aseve danaSaulis Cadenis gaadvilebas, rodesac piri sxva danaSauls
sCadis imisaTvis, rom gaiadvilos ZiriTadi danaSaulis Cadena - ormagad
saSiSi da gasakicxia;
2.2.3. msxverplis sxeulis organos, organos nawilis an qsovilis gadanergvis
anda sxvagvarad gamoyenebis mizniT _ es garemoebac gansakuTrebuli
saSiSroebis matarebelia, radgan upirvelesad adamiania mTavari
Rirebuleba. yvela adamiani Tanasworia da amdenad, amgvari qmedebiT
msxverplis warmoCena xdeba ara adamianad, raime faseulobad, aramed
nivTad, sawarmooo instrumentad;
2.2.4.

sxvisTvis momsaxurebis gawevis mizniT _ es garemoeba aseve
mniSvnelovania, radgan arc erTi piris siamovneba da survilebis
dakmayofileba ar Rirs imad, rom Tundac sul mcire mniSvnelobis
danaSauli Caidino;

2.2.5.

qmedeba, Cadenili ukanono qmedebis Casadenad _ magaliTad,
braldebulma jer gaayalba garkveuli dokumentebi, romelTa
safuZvelzec Caidina sxva danaSauli.

3. qmedebaSi gamovlenili marTlsawinaaRmdego neba
3.1. Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi
3.1.1. qmedebis Cadena gaufrTxileblobiT, TviTimedovnebiT _ Tu danaSauli
Cadenilia gaufrTxileblobiT, am garemoebisadmi saTanado Sefasebis
micema aucilebelia. rogorc wesi, es garemoeba gamoiyeneba sasjelis
Semsubuqebis konteqstSi;
3.1.2. qmedebis Cadena gaufrTxileblobiT, daudevrobiT _ Tu danaSauli
Cadenilia gaufrTxileblobiT, am garemoebisadmi saTanado Sefasebis
micema aucilebelia. rogorc wesi, es garemoeba gamoiyeneba sasjelis
Semsubuqebis konteqstSi.
3.2. damamZimebeli garemoebis konteqstSi
3.2.1. qmedebis Cadena pirdapiri ganzraxviT _ danaSaulis Cadenis nebeloba
yvelaze maRalia pirdapiri ganzraxvisas. ase rom, am garemoebisaTvis
saTanado Sefasebis micema aucilebelia. gansakuTrebiT saSiSia, rodesac
pirs amoZravebs danaSaulis Cadenis pirdapiri ganzraxva da mas srulad
aqvs gacnobierebuli misi uaryofiTi Sedegebi, zog SemTxvevaSi _
Zalian mZimec;
3.2.2. qmedebis Cadena arapirdapiri ganzraxviT _ bunebrivia, am SemTxvevaSi
is garemoeba, rom pirma danaSauli arapirdapiri ganzraxviT Caidina,
TavisTavad did SeRavaTebs ar gulisxmobs am piris sasargeblod, Tumca
mciredi mniSvneloba mainc unda mieniWos pirdapiri ganzraxviT Cadenil
danaSaulTan mimarTebiT.
4. movaleobaTa darRvevis xasiaTi da zoma
4.1. Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi
4.1.1. saxezea mcire odenobiT narkotikuli saSualeba;
4.1.2. saxezea naklebad saSiSi narkotikuli saSualeba;
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4.1.3. saxezea naklebad saxifaTo iaraRi an sabrZolo masala;
4.1.4. braldebuls iaraRidan arasodes gausvria an sxva gziT ukanonod
gamouyenebia;
4.1.5. aseve sxva msgavsi situaciebi.
4.2. damamZimebeli garemoebis konteqstSi:
4.2.1. danaSaulis Cadena damnaSavisaTvis winaswari SecnobiT orsuli qalis
mimarT;
4.2.2. danaSaulis Cadena damnaSavisaTvis winaswari SecnobiT arasrulwlovnis
mimarT;
4.2.3. danaSaulis Cadena damnaSavisaTvis
mdgomareobaSi myofis mimarT;

winaswari

SecnobiT

umweo

4.2.4. danaSaulis Cadena ori an meti piris mimarT/dazaralebulTa
raodenoba _ am SemTxvevaSi gaTvaliswinebul unda iqnes is faqtori,
Tu ramdeni piria dazaralebuli danaSaulis Sedegad da ra saxis ziani
miadgaT, mag. dazaralda 100, 10 an 2 piri _ sasjelis damZimeba unda
ganisazRvros dazaralebulTa raodenobis mixedviT. danaSaulis Cadenis
masStabi gaTvaliswinebul unda iqnes sasjelis daniSvnisas;
4.2.5. danaSaulis Cadena simTvraleSi;
4.2.6. danaSaulis Cadena narkotikuli saSualebis zemoqmedebis pirobebSi;
4.2.7. danaSaulis
pirobebSi;

Cadena

fsiqotropuli

saSualebis

zemoqmedebis

4.2.8. danaSaulis Cadena winaswari SecnobiT mZime (moraluri, fizikuri,
Tu materialuri mdgomareobis gamo) mdgomareobaSi myofis mimarT _
yvela aseT SemTxvevaSi mniSvnelovania, rom braldebulis amgvari qceva
aRiniSnos da saTanadod Sefasdes, rom amgvari moqmedeba moraluri da
zneobrivi TvalsazrisiT mizanSeuwonelia da aseT pirebs meti zrunva,
yuradReba da Tanadgoma sWirdebaT da ara _ sapirispiro moqmedeba,
vinaidan isini daucvelni arian da verafers moimoqmedeben damnaSavis
winaaRmdeg, agreTve imitom, rom advilad SeiZleba maTi ndobis mopoveba,
an SesaZloa imdeni yuradReba ar gamoiCinon, rogorc sxva SemTxvevaSi
moiqceodnen (mag.: braldebuli, romelic samizned irCevs kiboTi
daavadebul pacientebs kibos gankurnebis TaRliTuri programisaTvis,
radgan isini mowyvladni arian amgvari danaSaulis mimarT);
4.2.9. wamqezebeli _ rogorc wesi, wamqezeblis roli negatiurad unda
Sefasdes, Tumca amsrulebelTan SedarebiT, masTan mainc SeiZleba
pozitiuri midgoma sasjelis daniSvnisas. amsruleblisa da wamqezeblis
mimarT daniSnuli sasjelebi sxva msgavsi donis Semamsubuqebeli da
damamZimebeli garemoebebis arsebobisas unda iyos gansxvavebuli.
4.2.10. damxmare _ rogorc wesi, damxmaris roli braldebulis mier
konkretuli danaSaulis CadenaSi gamoixateba mxolod daxmarebiT da
igi uSualod ar axorcielebs Sesabamis qmedebas, Tumca damxmares
aqvs pozitiuri daniSnuleba danaSaulis CadenaSi. xSir SemTxvevaSi
damxmaris roli gadamwyvetia danaSaulSi, radgan amsruleblisaTvis
mxardaWera, rogorc wesi, bevrs niSnavs, ris gareSec SesaZloa mas ver
gaebeda danaSaulis Cadena. amsrulebelTan SedarebiT, erTi da imave
garemoebebis arsebobisas sasjeli unda iyos gansxvavebuli;
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4.2.11. organizatori _ Tu braldebuli danaSaulis organiatoria, es faqtori
xazs usvams mis wamyvan rols danaSaulis ganxorcielebaSi, ris gamoc
gansakuTrebiT unda gamoiyos misi monawileobis faruli da saSiSi
xasiaTi, kars miRma poziciidan danaSaulis Cadena, danaSaulis marTva,
menejeris, xelmZRvanelis, ufrosis rangSi Tavis warmoCena;
4.2.12. specialuri codnis gamoyeneba danaSaulis Casadenad _ rodesac
braldebuli aRWurvilia specialuri codniT, mas SeuZlia iseTi
xasiaTis da xarisxis moqmedebebis ganxorcieleba, rac, zogadad,
calkeul adamianebs ar SeuZliaT, an sawarmoo RonisZiebis Sedegadaa
SesaZlebeli. amgvari adamianis mier Tavisi specialuri codnis
gamoyeneba gansakuTrebiT saSiSia danaSaulis Casadenad, ris gamoc igi
pirs damamZimebel garemoebad unda Seeracxos;
4.2.13. braldebulma gaqcevis an devnisas cecxlsasroli iaraRi an
avtosatransporto saSualeba gamoiyena samarTaldamcavi organos
warmomadgenlebis winaaRmdeg _ braldebulis amgvari qmedeba kidev
erTxel usvams xazs mis damokidebulebas kanonis uzenaesobisa da mis
damcvelTa mimarT. amgvari moqmedebebi did safrTxes uqmnis im pirTa
sicocxlesa da janmrTelobas, romlebic sakuTari sicocxlis fasad
icaven marTlwesrigs qveyanaSi;
4.2.14. danaSaulis Cadena winaswari patimrobidan gaTavisuflebis periodSi
an msubuqi saxis aRkveTis RonisZiebis gamoyenebis pirobebSi _ im
SemTxvevaSi, rodesac braldebuls sxva danaSaulis CadenaSi aqvs brali
wayenebuli, romlisTvisac sasamarTlom igi winaswari patimrobidan an
dakavebidan gaaTavisufla, an sxva naklebad mkacri aRkveTis RonisZieba
gamoiyena da am periodSi man Caidina sxva danaSauli _ es garemoeba
unda aisaxos sasjelis saxis SerCevisas;
4.2.15. danaSaulis Cadena sagangebo situaciebis, bunebrivi kataklizmebis,
fors-maJoruli situaciebis, areulobis, saprotesto aqciebis,
manifestaciebis, da msgavsi SemTxvevebis dros _ am drosac, zogadad,
garTulebulia samarTaldamcavi organoebis mxridan kontrolis
ganxorcieleba, riTac damnaSave sargeblobs da misTvis xelsayrel
pirobebSi sCadis danaSauls, ris gamoc es faqtori msjavrdebuls unda
Seefardos damamZimebel garemoebad;
4.2.16. danaSauli
Cadenilia
winaswari
SecnobiT
turistis/ucxoelis
winaaRmdeg _ amgvari qmedebebi safrTxes uqmnis turistTa Semosvlas
qveyanaSi, da zogadad, qveynis imijze uaryofiTad aisaxeba, vinaidan es
informacia vrceldeba ara mxolod im qveyanaSi, romlis moqalaqec es
turistia, aramed ufro farTo arealSi, rac SesaZloa, Tavis mxriv,
aisaxos turistuli nakadebis SemcirebaSi. am dros braldebuls hgonia,
rom turists potenciurad bevri fuli aqvs da es aris danaSaulis
Cadenis ZiriTadi maprovocirebeli. amasTan, braldebulis TvalSi
igi ufro metad daucvelia, vidre saqarTvelos moqalaqe, rac aseve
mniSvnelovan rols TamaSobs danaSaulis CadenaSi.
4.2.17. saxezea didi odenobiT narkotikuli saSualeba;
4.2.18. saxezea farTod gavrcelebuli, rTuli SenaerTis an saSiSi narkotikuli
saSualeba;
4.2.19. saxezea didi raodenobiT cecxlsasroli iaraRi an sabrZolo masala
(mag. aseulobiT erTeuli);
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4.2.20. saxezea gansakuTrebulad saSiSi da damRupveli sabrZolo masala.
4.2.21. damnaSaveze materialurad an sxvagvarad damokidebulis mimarT _
gansakuTrebiT sayuradReboa, rodesac piri danaSauls sCadis im piris
mimarT, romelic masze raime niSniT aris damokidebuli da amis gamo
igi danaSaulis Cadenazec ki midis, radgan hgonia, rom masTan msxverpli
garkveul valSia. dauSvebelia, garkveuli saxis valdebulebebi saboloo
jamSi Tanasworuflebianobis darRvevamde mivides;
4.2.22. danaSaulis
Cadena
samarTaldamcavi
organos
warmomadgenlis
mier _ miuxedavad yvelafrisa, sasamarTlom unda aRniSnos, rom
samarTaldamcavi organos warmomadgenlis mxridan danaSaulis Cadena
gansakuTrebiT sayuradReboa, radgan swored igi unda idges kanonis
dacvis sadarajoze;
4.2.23. qmedeba, Cadenili mosamarTlis, prokuroris, gamomZieblis an
damcvelis mier _ am pirTa mier ganzraxi danaSaulis Cadena
gansakuTrebiT dasaZraxia, vinaidan isini sazogadoebis TvalSi
kanonierebis gansaxiereba da misi umaRlesi damcvelebi unda iyvnen;
4.2.24. saqarTvelos saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis piris an misi
ojaxis wevris, ucxoeTis oficialuri warmomadgenlis an saerTaSoriso
samarTlebrivi dacvisadmi daqvemdebarebuli piris mimarT;
4.2.25. gaupatiureba Cadenilia daojaxebuli piris mimarT _ gaupatiurebis
an sxva sqesobrivi danaSaulebisas yuradReba unda gamaxvildes agreTve
daojaxebulia Tu ara piri; zogadad, im wreSi, im sazogadoebaSi, sadac
msxverpli cxovrobs, xom ar aris gansakuTrebuli damokidebuleba
amgvari faqtebisadmi da mentaluri gansxvavebebi xom ar arsebobs.
bunebrivia, Tu piri ar aris daojaxebuli, es ar SeiZleba miCneul iqnes
raime saxiT Semamsubuqebel garemoebad, Tumca daojaxebis komponentma
SesaZloa kidev ufro gazardos sasjelis zoma.

5. qmedebis ganxorcielebis saxe
5.1. Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi
5.1.1. pirovnebis
adgilidan;

an

qonebisaTvis

naklebi

saSiSroebis

Semqmneli

5.1.2. danaSaulis Cadena yvelaze uvnebeli, naklebad damrRvevi, naklebad
saSiSi an sxva msgavsi saxiT;
5.1.3. sxva msgavsi tipis SemTxvevebi.

5.2. damamZimebeli garemoebis konteqstSi:
5.2.1. jgufurad;
5.2.2. motyuebiT _ magaliTad, motyuebiT gaiyvana saxlidan da Semdeg
Caidina danaSauli; motyuebiT Sevida binaSi, Tavi warudgina policiis
TanamSromlad an fostis TanamSromlad da a.S.;
5.2.3. danaSaulis Cadena winaswari SecnobiT mcirewlovnis TandaswrebiT _
mcirewlovnis TandaswrebiT danaSaulis Cadena yovelTvis ukuSedegis
momtania am ukanasknelisaTvis, radgan garda am danaSaulis uaryofiTi
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Sedegisa, igi cud gavlenas axdens mcirewlovnis fsiqikaze, mis
Sexedulebebze, azrovnebaze, ganviTarebis xazsa da masTan dakavSirebul
sxva faqtorebze;
5.2.4. sazogadoebrivi TavSeyris adgilas _ am SemTxvevaSi yuradReba unda
gamaxvildes im faqtorze, Tu ra raodenobis xalxi eswreba piris mier
danaSaulis Cadenas, ra efeqti SeiZleba moaxdinos danaSaulma maTze;
xom ar iyo saSiSroeba imisa, rom danaSaulebrivi faqti garkveulwilad
sxvebsac SexebodaT; ramdenad iyvnen isini daculebi, ra efeqti hqonda
sazogadoebrivi simSvidisa da usafrTxoebis gancdis sawinaaRmdegod
da a.S.;
5.2.5. arasrulwlovnis TandaswrebiT _ arasrulwlovnis TandaswrebiT
danaSaulis Cadena miT ufro saziano am ukanasknelisaTvis, radgan
igi imyofeba e.w. gardatexis asakSi, axdens yvelafris gadafasebas
da sakuTari damokidebulebebis Camoyalibebas ama Tu im sakiTxze.
Sesabamisad, amgvari asakobrivi jgufisTvis danaSaulis Seswrebas
SesaZloa mohyves aSkara uaryofiTi Sedegebi;
5.2.6. danaSaulis Cadena arasrulwlovanTan erTad _ es is situaciaa,
rodesac srulwlovani piri danaSauls sCadis arasrulwlovanTan erTad.
am SemTxvevaSi igi gvevlineba wamyvan Zalad, menejerad da dasayrden
rgolad danaSaulebriv jgufSi, rac kidev damatebiTi stimulia
arasrulwlovani pirisaTvis, rom yvelaferi kargad iqneba, radgan mas
gverdiT ufrosi hyavs.
5.2.7. danaSaulis Cadena kompiuteris/internetis gamoyenebiT _ es xerxi
metad gavrcelda Tanamedrove cxovrebaSi, rac damnaSaves uqmnis met
komforts da aniWebs farTo SesaZleblobebs danaSaulis Casadenad, ris
gamoc aRniSnuli sikeTis boroti miznebisaTvis gamoyeneba adekvaturad
unda aisaxos sasjelze.

6. qmedebis ganxorcielebis xerxi
6.1. Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi:
6.1.1. braldebuli iaraRs inaxavda garkveuli
daniSnulebisamebr gamoyenebis mizniT.

sakoleqcio

an

ara

6.2. damamZimebeli garemoebis konteqstSi
6.2.1. danaSaulis Cadena iseTi saSualebiT, romelic ganzrax uqmnis safrTxes
sxvaTa sicocxles an janmrTelobas;
6.2.2. danaSaulis Cadena gansakuTrebuli sisastikiT _ sisastike SesaZloa
gamoixatos rogorc fizikuri, aseve moraluri TvalsazrisiT tanjvis
miyenebaSi da a.S.;
6.2.3. danaSaulis Cadena samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT;
6.2.4. danaSaulis Cadena, rasac Tan axlda Zaladoba an Zaladobis gamoyenebis
muqara _ bunebrivia, Tu gamoyenebulia mxolod Zaladobis gamoyenebis
muqara da damnaSaves Zaladoba ar gamouyenebia dazaralebulis mimarT,
sasjeli unda Semcirdes;
6.2.5. danaSaulis Cadena iaraRis gamoyenebiT;
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6.2.6. danaSaulis Cadena iaraRad sxva sagnis gamoyenebiT;
6.2.7. danaSaulis Cadena sxvisi qonebisadmi gaufrTxilebeli (arafrad
agdebs) mopyrobiT _ magaliTad, pirma danaSaulis Cadenisas daaziana
qoneba, romlis mimarT araviTari damokidebuleba ar hqonia, magram
es sakuTari siZlierisa da gavlenis, dominanturi mdgomareobis
dasamtkiceblad gaakeTa;
6.2.8. qmedeba, ramac seriozuli safrTxe Seuqmna dasaxlebul ubans;
6.2.9. danaSaulis Cadena masobrivi ganadgurebis iaraRis gamoyenebiT;
6.2.10. danaSaulis Cadena dazaralebulis piradi Rirsebis SeuracxyofiT;
6.2.11. danaSaulis Cadena sadgomSi an sxva sacavSi ukanono SeRweviT;
6.2.12. danaSaulis Cadena binaSi ukanono SeRweviT _ bina SeiZleba iyos agreTve
raime adgili, rasac piri iyenebs sacxovreblad, aq aseve yuradReba
unda gamaxvildes im faqtorebze, Tu ra gziT SeaRwia braldebulma
binaSi, ramdenad iyo igi xelmisawvdomi, ra dabrkolebebis gadalaxva
mouwia da a.S.;
6.2.13. danaSaulis Cadena cecxlis wakidebiT, afeTqebiT an sxva sayovelTaod
saSiSi saSualebiT;
6.2.14. danaSaulis Cadena saxelmwifo moxelis mier samsaxurebrivi
mdgomareobis gamoyenebiT _ saxelmwifo moxeleebis mier danaSaulis
Cadena gansakuTrebiT gasakicxia, radgan am pirobebSi mcirdeba xalxis
ndoba saxelmwifo struqturebisa da maTi normaluri funqcionirebis
mimarT, rac azianebs mTlianad saxelmwifos funqcionirebas, prestiJs
da iwvevs farTo masebis nihilistur damokidebulebas saxelmwifo
mmarTvelobis mimarT;
6.2.15. danaSaulis Cadena samsaxurebrivi sargeblobisaTvis mindobili iaraRiT
_ gansakuTrebiT mniSvnelovania, rom saxelmwifo sargeblobisaTvis
mindobili iarRiT pirma ar Caidinos danaSauli. am SemTxvevaSi
braldebulisaTvis iaraRi xelmisawvdomi xdeba zedmeti sirTuleebisa
da dabrkolebebis gareSe, rac, zogadad, farTo fenebisaTvis rTuli
da SeuZlebelia. braldebuls es iaraRi imitom gaaCnda, rom Tavad
yofiliyo marTlwesrigisa da sazogadoebis usafrTxoebis sadarajoze.
igi am pirobebSi borotad iyenebs am privilegias, rac ormagad ufro
gasakicxi qmedebaa;
6.2.16. danaSaulis Cadenisas gamoyenebul iqna dazaralebulis fizikuri, Tu
sxvagvari SezRudvis an ganeitralebis saSualebebi;
6.2.17. danaSaulis Cadena mcirewlovnis meSveobiT _ sisxlis samarTlis
danaSaulis Casadenad mcirewlovnis `gamoyeneba~ gulisxmobs am
ukanasknelisaTvis mimarTulebis micemas, brZanebis gacemas, waqezebas,
daSinebas, rCevebis micemas, momzadebas, danaSaulis SerCevas, an
SeTavazebas masSi monawileobisaTvis. amgvari moqmedebis ganxorcieleba
ormxrivad saSiSia, radgan igi uaryofiT gavlenas axdens mcirewlovanis
ganviTarebaze da, meore mxriv, braldebuli cdilobs yovelgvari
pasuxismgeblobisgan Tavi daixsnas, radgan mcirewlovnis pasuxismgebloba
danaSaulisaTvis ar dadgeba da es mas SerCeba.
6.3.18. danaSaulis Cadenisas gamoyenebul iqna personaluri monacemebis
gamJRavnebis xerxi;
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6.3.19. danaSaulSi figurirebs didi raodenobiT civi iaraRi, cecxlsasroli
iaraRi da sabrZolo masalebi _ rodesac saxezea danaSaulis
amgvari masStabi, es gansakuTrebul safrTxes Seicavs, rac am sagnebis
mravalricxovnobis
pirdapirproporciulia,
ris
gamoc
amgvari
danaSaulis dagmoba da sasjelis gazrda proporciuli da swori
nabijia.
6.2.20. danaSauli Cadenilia marTlsawinaaRmdego gziT dauflebuli sagniT,
mag: iaraRiT, avtosatransporto saSualebiT, binaSi da a.S.
6.2.21. danaSauli Cadenilia gadakeTebul/waSlil nomriani cecxlsasroli
iaraRiT _ aRniSnuli kidev ufro arTulebs danaSaulis gamoZiebasa
da WeSmaritebis dadgenas. gansakuTrebiT saxifaToa ukontrolo
cecxlsasroli iaraRebis gavrceleba mosaxleobaSi, ris gamoc sasjelis
damZimeba marTebulia.
6.2.22. SekveTa _ SekveTa, rogorc danaSaulis ganxorcielebis xerxi, metad
saSiSi da amoraluria. piri, romelic sxvas ukveTs danaSauls faqtobrivad
gvevlineba ara marto am danaSaulis organizatorad, aramed sxvasac
iTrevs danaSaulis CadenaSi da, rac mTavaria, xSir SemTxvevaSi igi
fuls ixdis imaSi, rom danaSauli ganxorcieldes.

7. marTlsawinaaRmdego Sedegi
7.1. Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi
7.1.1. danaSaulma gamoiwvia an TiTqmis ar gamouwvevia raime saxis materialuri
an aramaterialuri ziani _ am faqtors erT-erTi mTavari adgili
uWiravs sasjelis komponentis dasabuTebaSi. is faqti, rom danaSaulma
mcire, an sulac araviTari ziani ar gamoiwvia, gaTvaliswinebul unda
iqnes pasuxismgeblobis Semamsubuqebel garemoebad, proporciulad da
adekvaturad;
7.1.2. ziani srulad an nawilobriv aanazRaura braldebulma an masTan
dakavSirebulma pirma _ mniSvnelovania, rom zianis anazRaurebis
komponenti sasamarTlom aRiaros, rogorc marTebuli, misabaZi da
sagulisxmo qceva. miuxedavad imisa, rom ziani swored am braldebulis
danaSaulebrivma qmedebam gamoiwvia, Tavad am piris mier dazaralebulis
restitucias didi moraluri da materialuri mniSvneloba eniWeba;
7.1.3.

arsebobs garkveuli niSnebi, rom braldebuli mowodebulia
aanazRauros ziani _ sasamarTlom Semamsubuqebel garemoebad unda
miiCnios, rodesac braldebuls hqonda garkveuli mcdeloba, raime
formiT aenazRaurebina ziani dazaralebulisaTvis, miuxedavad imisa,
miiRo Tu ara dazaralebulma igi.

7.2. damamZimebeli garemoebis konteqstSi
7.2.1.

danaSaulma gamoiwvia mZime Sedegi _
materialuri, ise aramaterialuri ziani;

aq

igulisxmeba

rogorc

7.2.2. zianis odenoba _ am SemTxvevaSi ziani SesaZlebelia iyos naklebad
damamZimebeli, saSualod da maRali xarisxiT damamZimebeli, rac
damokidebulia materialuri zianis maTematikur gamosaxulebaze. mag:
im pirobebSi, rodesac mniSvnelovani ziani 150-dan 10000 laramde
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meryeobs, ar SeiZleba 200 da 9000 laris zianis miyenebisas es garemoeba
erTnairi zomiTa da proporciiT iqnes gamoyenebuli msjavrdebulis
mimarT sasjelis daniSvnisas;
7.2.3. ziani miadga iseT nivTs, an nakeTobas an ganadgurda igi, romelsac
gansakuTrebuli faseuloba da individualizmi axasiaTebda - aseve
SesaZloa damamZimebel garemoebad miCneul iqnes is, rom pirma
danaSaulebrivi gziT mopovebul nivTs, Tu nakeTobas saxe Seucvala da
igi pirveladi formiT aRar arsebobs, mag. daWeWya Zvirfasi larnaki,
gadaadno oqros nakeToba da a.S.

8. damnaSavis warsuli cxovreba
8.1. Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi:
8.1.1. samxedro, samoqalaqo, saqvelmoqmedo an sajaro seqtorSi samsaxuri,
dasaqmebisas mis mier Setanili wvlili, warsulSi keTili saqmeebis
keTeba _ amgvari faqtorebis arsebobisas SesaZloa gamoyenebul
iqnes sasjelis Semcireba, amgvari qmedebebis Sinaarsisa da masStabis
gaTvaliswinebiT;
8.1.2. ganaTleba _ rogorc wesi, braldebulis ganaTlebis done relevanturi
faqtori ar aris (garda im SemTxvevisa, rodesac specialuri unarCvevebi gamoiyeneba danaSaulis Cadenisas, rogorc es aRniSnulia zemoT
damamZimebeli garemoebebis nawilSi), magram igi SesaZloa relevanturi
iyos braldebulis warsuli cxovrebis Sesafaseblad. agreTve, maSin,
Tu igi mis mimarT sisxlissamarTlebrivi devnis ganxorcielebis an
ganaCenis gamotanis momentisaTvis swavlobda umaRles saganmanaTleblo
dawesebulebaSi. piriqiT SemTxvevaSic, naklebi ganaTleba SesaZloa
gaTvaliswinebul iqnes TiToeuli braldebulis unikaluri Tvisebebis
analizisa da danaSaulebrivi qmedebis dros misi rolis gansazRvrisas
SesaZloa, zogjer miCneul iyos, rom pirebi, romlebsac ganaTlebis
dabali done aqvT, naklebad arian damnaSaveebi;
8.1.3. dasaqmebis istoria _ rogorc wesi, dasaqmebis istoria ar aris
relevanturi faqtori, magram igi zogadi Semarbilebeli faqtoria im
SemTxvevisaTvis, rodesac braldebuli kanonierad muSaobda da misi
samuSao ar iyo dakavSirebuli sisxlis samarTlis mocemul danaSaulTan.
zogadad dasaqmebis istoria xazs usvams braldebulis warsuli cxovrebis
marTebulobas; misi, rogorc kanonmorCili moqalaqis, imijis Sefasebas;
mis miswrafebas, ecxovra yvelasaTvis misaRebi wesebiT da a.S.;
8.1.4. sazogadoebriv aqciebSi monawileoba _ iseT sazogadoebriv aqciebSi
aqtiuri monawileoba, romelic nergavs cxovrebis jansaR wess,
kanonmorCilebas, samoqalaqo sazogadoebisaTvis sasargeblo saqmeebis
ganxorcielebas da a.S.
8.2. damamZimebeli garemoebis konteqstSi
8.2.1. nasamarTloba _ wina nasamarTloba is sakiTxia, romelic aucileblad
unda iqnes gaTvaliswinebuli braldebulis pirovnebis, misi miswrafebebis,
cxovrebis wesis Sesafaseblad da saTanado daskvnebis gamosatanad. rac
ufro metad seriozulia braldebulis nasamarTloba, ufro mkacri
sasjeli unda ganisazRvros. garkveuli yuradReba unda daeTmos
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`karieruli damnaSaveebis~ klasificirebas. eseni is braldebulebi arian,
romlebic monawileobdnen danaSaulebriv saqmianobaSi, rac maTTvis
saarsebo wyaros warmoadgens da ramdenjerme arian msjavrdebulni erTi
da imave kategoriis danaSaulisaTvis. amgvari braldebulebis mimarT
sasjelis done mniSvnelovnad unda gaizardos. Tumca, gansakuTrebuli
yuradReba unda mieqces iseT SemTxvevebs, rodesac saxezea araerTgzisi
danaSauli an danaSaulis Cadena orjer an metjer nasamarTlevi
piris mier. bunebrivia, SesaZloa uxerxuli iyos aseTi msjeloba
maSin, rodesac braldeba wardgenilia araerTgzisobiT, an orjer an
metjer nasamarTlevis mimarT, Tumca am SemTxvevaSic mosamarTle ar
aris SezRuduli Seafasos, Tu ramdenad mZime nasamarTlobebi iyo
warsulSi, xom ar iyo isini Zaladobrivi xasiaTisa. aseve mniSvnelovania
gaTvaliswinebul iqnes danaSaulTa raodenoba, Tu ramdenjer iyo is
Cadenili 2-jer, Tu 5-jer. pirovnebis reputaciis Sesafaseblad misi
cxovrebis yvela momenti mniSvnelovania;
8.2.2.

amgvari danaSaulisaTvis nasamarTloba _ sasamarTlom unda
gaiTvaliswinos, rom pirma Caidina erTgvarovani danaSaulebi da misTvis
lmobieri sasjelis daniSvna dasafiqrebelia (Tu ar arsebobs sxva
mZlavri Semamsubuqebeli garemoebebi). es momenti mniSvnelovan eWvs
aCens, rom igi kvlav Caidens amgvar danaSauls, rac kerZo prevenciis
miznebisaTvis mniSvnelovania;

8.2.3. administraciuli pasuxismgebloba _ aseve gaTvaliswinebul unda iqnes
iseTi xasiaTis administraciuli gadacdomebi, romelTa ganmeorebiT
Cadena sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas iwvevs, mag Zaladobrivi
xasiaTis da a.S.
8.2.4. danaSaulis Cadena imis mier, visac winaT Cadenili aqvs am kodeqsis
am TaviT gaTvaliswinebuli romelime danaSauli _ calke Sefasebis
sagania is SemTxveva, rodesac piri sCadis ssk-is garkveuli TaviT
gaTvaliswinebul danaSaulebs. es aspeqti aseve Sefasebas moiTxovs da,
rasakvirvelia, igi damZimebis konteqstSi unda iqnes ganxiluli;
8.2.5. msjavrdebuli wina sasjelisgan ganTavisuflda amnitiis, Sewyalebis,
pirobiT vadaze adre gaTavisuflebis, sasjelis gadavadebis, msubuqi
saxis sasjeliT Secvlis an sxva saSeRavaTo saSualebiT, an misTvis
daniSnuli sasjeli Semcirda romelime zemoaRniSnuli moqmedebis
Sedegad _ am SemTxvevaSi es garemoebebi unda Sefasdes miuxedavad
imisa, Tu ra saxis danaSauli hqonda Cadenili pirs - gaufrTxilebeli,
Tu ganzraxi, agreTve nasamarTloba ar unda iyos moxsnili an
gaqarwylebuli.

9. damnaSavis piradi pirobebi
9.1. Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi
9.1.1. asaki _ rogorc wesi, sasjelis gansazRvrisas asaki relevanturi faqtori
ar aris, SesaZloa es gaxdes Semcirebuli sasjelis gansazRvris mizezi
im SemTxvevaSi, Tu braldebuli asakovania, fizikurad dauZlurebulia
da rodesac naklebad mkacri sasjeli SesaZloa Tanabrad efeqturi iyos
da naklebad xarjiani iyos, vidre Tavisuflebis aRkveTa. garda amisa,
gansakuTrebul SemTxvevebSi srulwlovani piris mimarT SesaZloa misi
axalgazrdobis gamo sasjeli garkveulwilad Semcirdes (danaSaulis

199
xasiaTis, xarisxisa da misi monawileobis gaTvaliswinebiT);
9.1.2. ufrosis meTvalyureobis nakleboba axalgazrdis mimarT _ amgvari
faqtorebi SesaZloa gaTvaliswinebul iqnes maSin, rodesac xdeba
damnaSaveobis sxvadasva xarisxis Sedareba da dadgena im pirebTan
mimarTebiT, romelTac analogiuri danaSauli Caidines. zogadad,
didi mniSvneloba eniWeba im faqtors, rom axalgazrda izrdeboda
ufrosi adamianis, mSoblebis, meurvis, Tu sxva axlo naTesavTa aqtiuri
zedamxedvelobis gareSe;
9.1.3. ojaxTan kavSiri da pasuxismgebloba _ braldebulis ojaxTan kavSirisa
da ojaxze mzrunvelobis, anu finansuri mxardaWeris valdebulebis
SemTxvevaSi SesaZloa ganxilul iqnes sasjelis Semcireba. sasamarTlom
unda gaiTvaliswinos danaSaulis seriozuloba, aseve is, monawileobda
Tu ara braldebulis ojaxis romelime wevri am danaSaulSi da Seeqmna
Tu ara mis ojaxs safrTxe am danaSaulis Cadenis Sedegad. garda amisa,
sasamarTlom unda gaaanalizos braldebulis mier ojaxze mzrunvelobis
Sewyveta an finansuri mxardaWeris pasuxismgeblobis ganuxorcielebloba
mniSvnelovan, pirdapir zarals miayenebs Tu ara braldebulis ojaxs. am
analizisas sasamarTlom unda gansazRvros, praqtikulad arseboben Tu
ara braldebulis funqciis alternatiuli Semsruleblebi mis ojaxSi
da amasTan, ar aris aucilebeli, rom es Senacvleba ganxorcieldes
100%-iT;
9.1.4. SezRuduli Seracxadoba _ srulwlovan da arasrulwlovan pirebTan
mimarTebiT SezRuduli Seracxadoba SesaZloa mniSvnelovani faqtori
aRmoCndes
sasjelis
minimalur
zomasTan
miaxloebuli
zomis
gamosayeneblad, aseve naklebad mkacri sasjelis saxis arCevisas;
9.1.5. avadmyofoba _ msjavrdebuli piris mZime janmrTelobis mdgomareobas
SesaZloa hqondes garkveuli pozitiuri efeqti sasjelis Semcirebasa,
Tu naklebad mkacri sasjelis saxis gamoyenebaze. yvela SemTxvevaSi
gasaTvaliswinebelia Cadenili danaSaulis xasiaTi;
9.1.6. orsuloba _ rogorc wesi, orsuloba, aqtualuri fexmZimoba is
garemoebaa, romelsac saTanado yuradReba daeTmoba sasjelaRsrulebis
farglebSi, Tumca mas garkveul SemTxvevaSi SesaZloa hqondes pozitiuri
efeqti sasjelis Semcirebasa, Tu naklebad mkacri sasjelis saxis
gamoyenebaze. am SemTxvevaSi, sasurvelia, Tu dafiqsirdeba garkveuli
saxis humanuri damokidebuleba amgvar pirobebSi myofi qalis mimarT,
Tumca mas Semdeg, rac gaTvaliswinebuli iqneba danaSaulis xasiaTi da
simZime.
9.1.7. mcirewlovani Svil(eb)is yola _ Tu damnaSaves hyavs mcirewlovani
Svilebi, romlebic mis kmayofaze arian, sasurvelia, rom pirvel rigSi
swored maTi interesebis gaTvaliswinebiT Semcirdes sasjeli.
9.2. damamZimebeli garemoebis konteqstSi
9.2.1. ekonomikuri danaSaulis Cadena SeZlebuli piris mier.
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10. braldebulis/msjavrdebulis ekonomikuri pirobebi
10.1. Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi
10.1.1. rodesac msjavrdebulis ekonomikuri pirobebi sustia, mas ar gaaCnia
mudmivi samuSao adgili, aseve uZrav-moZravi qoneba, sasamarTlo unda
moeridos sasjelad jarimis gamoyenebas.
10.1.2. Tu msjavrdebuli an misi ojaxi registrirebulia socialurad
daucveli ojaxebis monacemTa erTian bazaSi, dauSvebelia mis mimarT
sasjelis saxiT jarimis gamoyeneba (ZiriTadad, saubaria damatebiT
sasjelad jarimis gamoyenebaze), garda im SemTxvevisa, Tu sasjelis
alternativas mxolod Tavisuflebis aRkveTa warmoadgens (ZiriTadi
sasjelis daniSvnis SemTxvevaSi).
10.2. damamZimebeli garemoebis konteqstSi
10.2.1. sasamarTlos unda gaaCndes sakmarisi damarwmunebeli mtkicebulebebi
msjavrdebulisaTvis sasjelad jarimis dasaniSnad. jarimis odenoba
damokidebuli unda iyos msjavrdebulis SesaZleblobaze. igi ar
unda iyos imdenad didi, rom aman gamoiwvios msjavrdebuli piris
gausaZlis pirobebSi Cayeneba. garda amisa, jarimis odenoba Cadenili
danaSaulis proporciulic unda iyos. rodesac jarima damatebiT
sasjelad iniSneba, igi ar unda iyos ZiriTadi sasjelis proporciuli
da mas ar unda uwevdes konkurencias simZimis TvalsazrisiT. rodesac
msjavrdebulis ekonomikuri pirobebi Zlieria, gaaCnia mudmivi samuSao
adgili, sasamarTlos SeuZlia mis mimarT sasjelad gamoiyenos jarima.
uZrav-moZravi qonebis arseboba yovelTvis ar aris relevanturi
faqtori imis dasasabuTeblad, rom sasamarTlom pirs Seufardos
jarima, radgan SesaZlebelia mivideT sakuTrebis uflebis Selaxvamde.
amitom gansakuTrebuli sifrTxiliT unda moekidos sasamarTlo amgvar
garemoebas.
10.2.2. rodesac saxezea finansuri danaSauli, romelsac sCadis mewarme
an msgavsi subieqti, mis mimarT finansuri sasjelis saxis daniSvnas
SesaZloa ufro mZlavri efeqti hqondes, vidre Tavisuflebis aRkveTas
an sxva sasjels. amgvari kategoriis pirebs finansurma dartymam,
maTi biujetis dacarielebam an Semcirebam SesaZloa ufro mZlavrad
gaacnobierebinos Cadenili qmedeba, vidre _ Tavisuflebis aRkveTam.
11. braldebulis yofaqceva qmedebis Semdeg
11.1. Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi:
11.1.1. danaSaulis Cadenis Semdeg maqsimalurad imoqmeda, raTa Semcirebuliyo
uaryofiTi Sedegebi _ mag. gamouZaxa saswrafos, saxanZros da a.S.
11.1.2. aRiara danaSauli anu pasuxismgebloba ikisra danaSaulisaTvis _
aRiarebis SemTxvevaSi, sasurvelia, rom sasjeli Semcirdes mxolod imis
gamoc ki, rom pirma pasuxismgebloba ikisra Cadenili danaSaulisaTvis.
es garkveulwilad amcirebs sisxlis samarTlis procesis xarjebsac da,
rac mTavaria, bralis aRiareba braldebulis nebis gamovlenis pirveli
 am SemTxvevaSi ekonomikuri pirobebi unda Sefasdes mxolod im mizniT, raTa SeirCes sasjelis
saxe. sxva SemTxvevebi ekonomikur mdgomareobasTan mimarTebiT gaTvaliswinebulia sxva paragrafebSi.
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mniSvnelovani nabijia sakuTari Tavis reabilitaciisaTvis.
11.1.3. nebayoflobiT Cabarda samarTaldamcav organoebs _ aRniSnuli faqtic
garkveulwilad imaze miuTiTebs, rom braldebuli/msjavrdebuli nanobs
Cadenil danaSauls da mzadaa amisaTvis pasuxismgebloba ikisros;
11.1.4.

nebayoflobiT daexmara samarTaldamcav organoebs danaSaulis
iaraRisa da Sesabamisi mtkicebulebebis amoRebaSi, SemTxvevis
adgilze detalurad aRwera mis mier ganxorcielebuli qmedeba
_ es garemoeba mniSvnelovani aspeqtia msjavrdebulis sasjelis
Semcirebis TvalsazrisiT, rac mimarTulia samarTaldamcav organebTan
TanamSromlobisaken. es qmedeba xels uwyobs saqmeze WeSmaritebis
dadgenas da saamisod ar gaxdeba saWiro didi finansuri resursebis
gamoyeneba;

11.1.5. danaSaulis Cadenis Semdeg gaiara an gadis sareabilitacio kurss _
magaliTad, narkologiurs, alkoholurs da a.S.
11.1.6.

iTanamSromla gamoZiebasTan, daasaxela sxva pirebi, romlebic
dakavSirebuli iyvnen danaSaulTan, daasaxela faqtebi, romlebic
miuTiTebs sxva danaSaulze, romelic mzaddeboda an mzaddeba; misi
uSualo xelSewyobiT gamoaSkaravda sxva danaSauli da.a.S. bunebrivia,
es informacia unda iyos realuri da arsebiTi, raTa maTze moxdes
Sesabamisi reagireba. amasTan, mniSvnelovania, ramdenad droulad
miawoda man es informacia. ramdenad masStabur xasiaTs atarebs
danaSaulis Sesaxeb Setyobineba da a.S. agreTve mniSvnelovania, rom
am sakiTxebze pozicia daafiqsiros braldebis mxarem anu aRiniSnos,
misi gadmosaxedidan rogor aRiqmeba braldebulis TanamSromloba,
rasakvirvelia _ Sesabamisi dasabuTebiT;

11.1.7.

braldebulis miswrafebas Seurigdes dazaralebuls/dazaralebuli
iTxovs, rom braldebulis mimarT gamoyenebul iqnes msubuqi saxis
sasjeli;

11.1.8. Tu organizatorma, wamqezebelma da fsiqikurma damxmarem TavianTi
moqmedebiT ver SeZles Tavidan aecilebinaT amsruleblis mier
danaSaulis damTavreba, maSin maT mier miRebuli zomebi sasamarTlom
sasjelis daniSvnisas SeiZleba miiCnios pasuxismgeblobis Semamsubuqebel
garemoebad ssk-is m. 21(4);
11.1.9. damnaSavis qceva sisxlissamarTlebrivi devnis procesSi da sasamarTlo
ganxilvisas _ garkveuli yuradReba unda mieqces agreTve braldebulis
qcevas, damokidebulebas, midgomas marTlmsajulebis sistemisadmi,
mis qcevas sasamarTlo sxdomebze, konstruqciul damokidebulebas
aRniSnuli procesisadmi, misi mxridan sasamarTlosadmi gamoxatul
ndobas da a.S.
11.2. damamZimebeli garemoebis konteqstSi
11.2.1. msjavrdebulma damala gvami, gzis piridan
romelsac gadaadgileba ar SeeZlo da a.S.;
11.2.2.

gadaswia

msxverpli,

marTlmsajulebis aRsrulebaSi xelis SeSla _ im SemTxvevaSi,
Tu braldebulma ganzrax SeuSala xeli, daabrkola an Seecada
daebrkolebina, an xeli SeeSala gamoZiebisaTvis, sisxlissamarTlebrivi
devnisaTvis, an im danaSaulis CadenisaTvis sasjelis SefardebisaTvis,
romelic msjavrdebis safuZvelze xorcieldeba, kerZod: braldebuli
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daemuqra, daaSina an sxva marTlsawinaaRmdego gavlena moaxdina mowmeze,
an sisxlis samarTlis saqmeSi monawile sxva bradebulze, an Seecada
aRniSnulis gakeTebas, gaayalba mtkicebuleba, Seuracxofa miayena
mosamarTles an sasamarTlos da a.S. _ yvela amgvari qmedeba moiTxovs
calke Sefasebas da mas saTanado aRniSvna sWirdeba. marTlmsajulebis
sistemisaTvis xelis SeSla da upativcemulobis yoveli SemTxveva
mkacrad unda daisajos, radgan amgvari danaSaulebi Zirs uTxris
sazogadoebis rwmenas simarTlisa da samarTlianobisadmi, aseve xalxis
ndobas marTlmsajulebis organoebisadmi da a.S.
12. ra ar SeiZleba miCneul iqnes Semamsubuqebel an damamZimebel
garemoebad
12.1. Semamsubuqebeli garemoebis konteqstSi
12.1.1. ar aris nasamarTlevi;
12.1.2. ar aris narkotikebis momxmarebeli _ Tu pirs msjavri daedo ssk-is 260e muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenaSi, ar aris mizanSewonili
es faqti mieTiTos misi pasuxismgeblobis Semamsubuqebel garemoebad.
12.1.3. am konteqstSi saerTod ar aris relevanturi damnaSave piris rasobrivi,
sqesobrivi kuTvnileba, warmomavloba, rwmena, religia, socialurekonomikuri statusi da sxva msgavsi niSnebi.
12.2. damamZimebeli garemoebis konteqstSi
12.2.1. ar asaxelebs danaSaulebrivi jgufis sxva wevrebs;
12.2.2. ar aanazRaura ziani;
12.2.3. ar TanamSromlobs gamoZiebasTan;
12.2.4. ar aRiarebs danaSauls;
12.2.5. miimala.
12.2.6. am konteqstSi saerTod ar aris relevanturi damnaSave piris rasobrivi,
sqesobrivi kuTvnileba, warmomavloba, rwmena, religia, socialurekonomikuri statusi da sxva msgavsi niSnebi.
13. sasjelis calkeuli komponentis dasabuTebis zogierTi
praqtikuli magaliTi
13.1. qrTami _ sasamarTlo aRniSnavs, rom qrTamis danaSauli gansakuTrebiT
safrTxes uqmnis saxelmwifos interesebs, demokratiuli struqturebis
funqcionirebas, momsyidvelobisa da mikerZoebulobis gavrcelebas. is
gansakuTrebiT destruqciulia maSin, rodesac saqme gvaqvs samarTaldamcavi
organoebis warmomadgenlebisaTvis qrTamis micemasTan, rac xels uwyobs
danaSaulis dafarvas, mis waxalisebas da gavrcelebas, rac saboloo
jamSi saxelmwifosa da sazogadoebisaTvis mavnebeli da damazianebelia,
radgan safrTxes uqmnis kanonis uzenaesobis ideas, ris gamoc sasamarTlos
mizanSeuwonilad miaCnia ssk-is 339-e muxlTan mimarTebiT lmobieri sasjelis
gamoyeneba;
 dauSvebelia, msjavrdebulis pasuxismgeblobis damamZimeblad mieTiTos iseTi garemoeba, romlis
Sesrulebas an dakmayofilebas kanoni mas ar avaldebulebs!
 msgavsi xasiaTis dasabuTeba SesaZlebelia gakeTdes nebismier danaSaulze.
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13.2. sicocxlis winaaRmdeg mimarTuli danaSauli _ sasamarTlos miaCnia,
rom rodesac Cadenili danaSauli exeba adamianis sicocxles, mis Semdgom
arsebobas, sasjelis sakmarisobis TvalsazrisiT lmobieri sasjelis
gamoyeneba mizanSeuwonelia. aseT dros ufro meti yuradReba unda
mieqces sazogadoebaSi im ganwyobis danergvas, rom adamianebma erTmaneTi
ar unda gaimeton sasikvdilod, rom TiToeul maTgans aqvs sicocxlis
ufleba da mas dacva sWirdeba. rogorc saqarTvelos konstituciiTa da
Sida kanonmdeblobiT, aseve mravali saerTaSoriso aqtiT garantirebulia
sicocxlis ufleba da misi mSvidobian pirobebSi Selaxvis yoveli mcdeloba
mkacrad unda iqnes pasuxgacemuli rogorc saxelmwifos, aseve sazogadoebis
mxridan, rasakvirvelia, civilizebuli formebiT;
13.3. gaqceva _ sasamarTlos miaCnia, rom a-s mimarT gaqcevis epizodSi
gamoyenebul unda iqnes mkacri sasjeli, radgan miuxedavad imisa, rom
adamianis Tavisuflebisken swrafva gasaTvaliswinebeli faqtoria, msubuqi
sasjelis gamoyenebiT ar unda waxalisdes es danaSauli da misi foni, miT
umetes _ mkacri reJimis dawesebulebebSi. aRniSnuli safrTxes uqmnis ara
marto sasjelaRsrulebis administraciis TanamSromelTa usafrTxoebas,
aramed, zogadad, sazogadoebisas. erTi mxriv, gvirabis gaTxra qmnis patimarTa
garkveuli raodenobis gaqcevis gonivrul safrTxes, xolo sxva saSualebebiT
gaqceva safrTxes uqmnis rogorc Tavad patimarTa, ise TanamSromelTa
sicocxles;
13.4. gaupatiureba (sqesobrivi danaSauli) _ gaupatiureba xSirad genderTan
dakavSirebuli danaSaulia da ZiriTadad qalebis winaaRmdeg aris Cadenili.
seqsualuri Zaladoba masobriv SiSs, xangrZliv emociur da fizikur tkivilsa
da rig SemTxvevebSi sacxovrebeli adgilis samudamod Secvlas iwvevs. garda
amisa, amgvari danaSaulebi ganapirobebs ara mxolod msxverplis, aramed
misi ojaxis tanjvas da uaryofiTi efeqtis momcvelia, romelic SesaZloa,
mTlianad sazogadoebazec gadavides. amgvari Zaladoba adamianis imdenad
intimur garemos laxavs, rom misi daviwyeba Zalian Znelia da xSirad es
iara didxans ar yuCdeba, garkveulwilad damRad rCeba piris cxovrebaSi.
amgvar msxverpls xSirad aReniSneba fizikuri da fsiqologiuri problemebi.
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, msubuqi saxis sasjelis gamoyeneba
mizanSeuwonelia;
13.5. saxelmwifo warmomadgenlis mier danaSaulis Cadena _ sasamarTlos miaCnia,
rom rodesac saxelmwifos warmomadgeneli (gansakuTrebiT ki Tanamdebobis
piri/saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis piri _ Tu aseTi SemTxvevaa),
romelic valdebulia daicvas saqarTvelos konstitucia (adamianis uflebaTa
da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvenciis fundamenturi ufleba _
adamianis janmrTeloba da Tavisufleba _ danaSaulis xasiaTis Sesabamisad),
adamianis uflebebi _ sCadis danaSauls, sasjelis sakmarisobis TvalsazrisiT,
lmobieri sasjelis gamoyeneba mizanSeuwonelia. piriqiT, aseT pirebs ufro
meti pasuxismgebloba ekisrebaT, vidre Cveulebriv damnaSaveebs, radgan am
SemTxvevaSi samsjavrozea ara mxolod TiToeuli damnaSavis individualuri
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis sakiTxi, aramed saxelmwifos
valdebulebac, aRmofxvras dausjelobis sindromi, romelic damnaSaveebs
SeiZleba gaaCndeT mxolod imitom, rom maT garkveuli Tanamdeboba ukaviaT,
agreTve xeli Seuwyos sazogadoebaSi qveynis mmarTvelobiTi sistemis mimarT
saTanado ndobisa da pativiscemis SenarCuneba-ganmtkicebas;
13.6. samarTaldamcavis (policielis) mier danaSaulis Cadena _ sasamarTlos
miaCnia, rom rodesac saxelmwifos warmomadgeneli, gansakuTrebiT ki
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samarTaldamcavi/policiis TanamSromeli, romelic valdebulia daicvas
saqarTvelos konstitucia, marTlwesrigi, adamianis uflebaTa da ZiriTad
TavisuflebaTa dacvis konvenciis fundamenturi ufleba _ adamianis
janmrTeloba da Tavisufleba _ sCadis danaSauls, sasjelis sakmarisobis
TvalsazrisiT, lmobieri sasjelis gamoyeneba mizanSeuwonelia. piriqiT, aseT
pirebs ufro meti pasuxismgebloba ekisrebaT, vidre Cveulebriv damnaSaveebs,
radgan am SemTxvevaSi samsjavrozea ara mxolod TiToeuli damnaSavis
individualuri sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis sakiTxi, aramed
saxelmwifos valdebulebac, aRmofxvras dausjelobis sindromi, romelic
damnaSaveebs SeiZleba gaaCndeT mxolod imitom, rom maT garkveuli Tanamdeboba
ukaviaT, agreTve xeli Seuwyos sazogadoebaSi qveynis samarTaldamcavi
sistemis mimarT saTanado ndobisa da pativiscemis SenarCuneba-ganmtkicebas.
14. sasjelis daniSvnis dros gasaTvaliswinebeli calkeuli
SemTxvevebi
14.1. Tu axali sisxlis samarTlis kanoni amsubuqebs sasjels qmedebisaTvis,
romlis gamoc damnaSave mas ixdis, es sasjeli unda Semcirdes am sisxlis
samarTlis kanonis sanqciis farglebSi (ssk. m.3(2)).
14.2. Tu danaSaulis Cadenidan ganaCenis gamotanamde sisxlis samarTlis kanoni
ramdenjerme Seicvala, gamoiyeneba yvelaze msubuqi kanoni (ssk. m. 3(3)).
14.3. sasjelis daniSvnisas SesaZlebelia gakeTdes aRniSvna
kategoriebze (naklebad mZime, mZime, gansakuTrebiT mZime).

danaSaulTa

14.4. sasjelis miznebi _ sasjelis dasabuTebisas mniSvnelovania gamoikveTos
sasjelis miznebi da dasabuTdes isini konkretuli sasjelis saxisa da zomis
gamoyenebasTan mimarTebiT. sasjelis mizani xorcieldeba msjavrdebulsa
da sxva pirze zemoqmedebiT, raTa isini ganimsWvalon marTlwesrigis
dacvisa da kanonis winaSe pasuxismgeblobis grZnobiT.
14.5. sasjelis
dasabuTebisas
dauSvebelia
iseTi
formulirebebis
gamoyeneba, romlebic pirdapir an arapirdapir mianiSnebs, rom sasjeli
SesaZloa gamoyenebul iqnes adamianis fizikuri tanjvis an Rirsebis
damcirebisaTvis.
14.6. sasjelis mizania samarTlianobis aRdgena, axali danaSaulis Tavidan
acileba da damnaSavis resocializacia.
14.6.1. samarTlianobis aRdgenas didi mniSvneloba aqvs, swored amitom
xorcieldeba sisxlis samarTlis procedura. am miznis miRweva
proporciuli sasjelis gamoyenebiT xazs usvams saxelmwifos qmediT
muSaobas, raTa miRweul iqnes kanonis uzenaesoba;
14.6.2. axali danaSaulis Tavidan acileba _ aucilebelia, dasabuTdes
sasjelis gamoyenebis prevenciuli xasiaTi. SesaZloa, arsebobdes
rogorc kerZo, aseve zogadi prevencia. orive maTgani emsaxureba
sazogadoebis simSvides, axali danaSaulebis Tavidan acilebas, kriminalis
Semcirebas. kerZo prevenciis mizani miiRweva msjavrdebulze sasjelis
iseTi zemoqmedebiT, rom momavalSi aRar Caidinos axali danaSauli.
kerZo prevenciis gaanalizeba da Sefaseba unda moxdes gansakuTrebiT
im safuZvlebiT, rodesac pirs araerT danaSaulSi edeba brali (mag.
araerTgzisoba, gangrZobadoba da denadoba, drois mokle periodSi
ramdenime danaSaulis Cadena, erTgvarovani tipis danaSaulebis Cadena).
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zogadi prevencia, rogorc wesi, emsaxureba sazogadoebis farTo masebis
gafrTxilebas, rom Tu aseT danaSauls Caidenen, maT mimarTac mkacri
midgoma iqneba gamoyenebuli. zogadi prevenciis Sesafaseblad aseve
mniSvnelovania garkveuli danaSaulebis momravleba qveynis ama Tu im
regionSi.
14.6.3. damnaSavis resocializacia _ es faqtori erT-erTi umniSvnelovanesia.
sasjelis gamoyeneba unda iyos proporciuli, raTa msjavrdebulma
gaacnobieros Cadenili qmedeba da gamoitanos saTanado daskvnebi,
moaxdinos sakuTari Tavis reabilitacia da Rirseul wevrad daubrundes
sazogadoebas.
14.7. yvela danaSaulTan mimarTebiT sasamarTlom kargad unda awon-dawonos Tu
romeli damatebiTi sasjeli (sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma, jarima
an Tanamdebobis dakavebis an saqmianobis uflebis CamorTmeva) unda iqnes
gamoyenebuli.
14.8. sisxlis samarTlis kodeqsis garkveuli muxlebi ori sasjelis erTdroulad
gamoyenebas Tavadve iTvaliswinebs, rasac aseve Sesabamisi yuradReba unda
mieqces (mag. ssk-is 332(1), 276(1) da a.S.), Tumca, bunebrivia, mocemul
SemTxvevaSi meore sasjeli _ Tanamdebobis dakavebis an saqmianobis
uflebis CamorTmeva _ gamoiyeneba damatebiT sasjelad da ori ZiriTadi
sasjeli erTi danaSaulisaTvis ar dainiSneba.
14.9.

sasjelis gansazRvrisas aucilebelia Semowmdes, konkretul pirTan
mimarTebiT SesaZlebelia Tu ara Sesabamisi saxis sasjelis gamoyeneba,
kanoni xom ar krZalavs am jgufis mimarT konkretuli saxis sasjelis
gamoyenebas.

14.10. Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebisas (Tu muxli sxva saxis sasjelebsac
iTvaliswinebs) mosamarTlem unda daasabuTos, Tu ratom aris aucilebeli
braldebulis sazogadoebisagan izolacia; aris Tu ara sasjelis esa Tu is
zoma saqmis garemoebebisa da msjavrdebulis pirovnebis proporciuli.
14.11. sasurvelia, aseve aqtiurad iqnes gamoyenebuli ssk-is 50-e muxlis me5 nawili, romelic iTvaliswinebs sasjelis nawilis pirobiT msjavrad
CaTvlas, magram Tu saqme mainc midgeba Tavisuflebis aRkveTis daniSvnaze,
es norma unda gamoviyenoT mxolod unda moxdes Sesabamisi garemoebebis
arsebobis SemTxvevaSi.
14.12. uvado Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebisas mniSvnelovania gansakuTrebuli
wesiT iqnes axsnili, Tu ram gadaawyvetina sasamarTlos amgvari umkacresi
zomis Sefardeba.
14.13. qonebis CamorTmeva aucilebelia dasabuTdes ganaCenis samotivacio nawilSi,
radgan saqme exeba sakuTrebis uflebis SezRudvas da am sakiTxisaTvis
gverdis avla yovelTvis Seqmnis sakuTrebis uflebis Selaxvis seriozul
ganwyobas.
14.14. sasjelis ufro mkacri saxe SeiZleba dainiSnos mxolod maSin, rodesac
naklebad mkacri saxis sasjeli ver uzrunvelyofs sasjelis miznis
miRwevas. amitom, sasurvelia, dasabuTdes, Tu ram ganapiroba naklebad
mkacri sasjelis gamouyenebloba.
14.15. Tu ss kodeqsis kerZo nawilis muxli an muxlis nawili danaSaulis
Semadgenlobis niSnad iTvaliswinebs Semamsubuqebel an damamZimebel
garemoebas, igive garemoeba sasjelis daniSvnis dros mxedvelobaSi ar
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miiReba _ aRniSnuli wesi imperatiulia, Tumca am wesidan gadaxveva
SesaZlebelia, radganac sanqcias aqvs qveda da zeda zRvari, amitom urigo
ar iqneba, Tu aseTi Semadgenlobis niSnebi Sefasdeba.
14.16. Tu danaSaulis Cadenis Semdeg damnaSave gamocxadda bralis aRiarebiT,
aqtiurad Seuwyo xeli danaSaulis gaxsnas da ar arsebobs damamZimebeli
garemoebani, sasjelis vada an zoma ar unda aRematebodes am kodeqsis
kerZo nawilis Sesabamisi muxliT an muxlis nawiliT gaTvaliswinebuli
yvelaze mkacri saxis sasjelis maqsimaluri vadis an zomis sam meoTxeds
_ es norma imperatiuli xasiaTisaa da Sesabamisi garemoebebis arsebobisas
igi mosamarTlem aucileblad unda gamoiyenos (ssk. m. 54).
14.17. daumTavrebeli danaSaulisaTvis sasjelis daniSvnis dros mxedvelobaSi
miiReba garemoebani, romelTa gamoc danaSauli bolomde ar iqna miyvanili
_ aq igulisxmeba is garemoebebi, Tu ram SeuSala xeli damnaSaves
danaSaulis CadenaSi: Tavad gadaifiqra, sxvebma SeuSales xeli, viTareba
daxvda moulodneli da a.S.
14.18.

danaSaulSi Tanamonawileobisa da danaSaulis amsruleblobisaTvis
sasjelis daniSvnis dros mxedvelobaSi miiReba piris faqtobrivi
monawileobis xasiaTi da xarisxi, am monawileobis mniSvneloba danaSaulis
miznis miRwevaSi, misi gavlena gamowveuli an SesaZlebeli zianis xasiaTsa
da xarisxze.

14.19. danaSaulis recidivis dros vadiani Tavisuflebis aRkveTis daniSvnisas
mosaxdeli sasjelis vada, sul mcire, 1 wliT unda aRematebodes Cadenili
danaSaulisaTvis sisxlis samarTlis kodeqsis Sesabamisi muxliT an muxlis
nawiliT gaTvaliswinebuli sasjelis minimalur vadas. aRniSnuli moTxovna
imperatiulia da masze miTiTeba savaldebuloa, garda im SemTxvevisa, Tu
nasamarTloba arasrulwlovanebis periods ukavSirdeba, nasamarTloba
gaqarwylebuli an moxsnilia, an nasamarTloba, romelic qmnis recidivs,
axali danaSaulis Semadgenlobis niSania.
14.20. sasjelTa Sejamebisas damatebiTi sasjelebi Seikribeba calke da ZiriTadi
sasjeli ver STanTqavs mas.
14.21. sasjelis vadaSi unda CaiTvalos dakavebis, patimrobisa da saeqstradicio
patimrobis vadebi.
14.22. mniSvnelovania, rom adekvaturad iqnes gamoyenebuli ssk-is 62(5) muxli,
romlis Tanaxmad, `Tu pirs, romelic sasamarTlo ganxilvamde patimrobaSi
iyo, ZiriTad sasjelad daeniSna jarima anda Tanamdebobis dakavebis
an saqmianobis uflebis CamorTmeva, sasamarTlo patimrobaSi yofnis
vadis gaTvaliswinebiT Seumsubuqebs mas daniSnul sasjels an mTlianad
gaaTavisuflebs misi moxdisagan~.
14.23. jarima SesaZloa iyos dasjis sruliad marTebuli da legitimuri forma,
gansakuTrebiT im SemTxvevaSi, rodesac mas ekonomikuri zegavlena, an
Sedegi aqvs. amitom maTi gamoyeneba SesaZloa, ufro adekvaturi iyos
ekonomikur danaSaulebze.
14.24.

damamZimebeli garemoebebis ararsebobisas, sasurvelia, ar iqnes
gamoyenebuli Tavisuflebis aRkveTa (bunebrivia, danaSaulis garemoebebis
gaTvaliswinebiT) da arCevani gakeTdes naklebad mkacri saxis sasjelze an
misi moxdis reJimze.

14.25. aseve yuradReba unda mieqces iseT SemTxvevebs, rodesac, marTalia,
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srulwlovnis mimarT xdeba ganaCenis gamotana, magram mas danaSauli
arasrulwlovanebis dros aqvs Cadenili. am SemTxvevaSi mis mimarT
gamoyenebul unda iqnes ssk-is 88-e muxliT gaTvaliswinebuli SeRavaTebi.
14.26. Tu mosamarTle msjavrdebulis mimarT iyenebs ssk-is 88-e muxls, calke
mis Semamsubuqebel garemoebebSi arasrulwlovanebaze miTiTeba arasworia,
radgan am garemoebas Tavad kodeqsi miiCnevs Semamsubuqeblad da awesebs
sasjelis Semcirebis zomas. Sesabamisad, Tu iniSneba Tavisuflebis aRkveTaze
msubuqi saxis sasjeli, arasrulwlovaneba, rogorc Semamsubuqebeli
garemoeba, mieTiTeba sasjelis dasabuTebisas.
14.27. amsrulebelTa da TanamonawileTa simravle _ Tu danaSauli ramdenime
amsrulebelma erToblivad Caidina, da Tu saxezea erTgvarovani an
miaxlovebuli Semamsubuqebeli da damamZimebeli garemoebebi, TiToeulis
mimarT sasjeli unda ganisazRvros danaSaulSi maTi monawileobis xarisxisa
da zomis mixedviT. sasjelis daniSvnisas mxedvelobaSi miiReba piris
faqtobrivi monawileobis xasiaTi da xarisxi, am monawileobis mniSvneloba
danaSaulis miznis miRwevaSi, misi gavlena gamowveuli an SesaZlebeli
zianis xasiaTsa da xarisxze.
14.28. rogorc wesi, damamZimebeli garemoebebis ararsebobisas ar unda iqnes
gamoyenebuli sasjelis umkacresi an masTan miaxloebuli zoma, radgan igi
ver iqneba samarTliani da adekvaturi.
14.29. ar aris mizanSewonili, im piris mimarT, visac msjavri daedo sskis 260-e muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenaSi, sasamarTlom
pasuxismgeblobis damamZimebel garemoebad miuTiTos, rom igi aseve aris
momxmarebeli.
14.30. rig SemTxvevaSi yuradReba unda mieqces im garemoebas, rom pirma Caidina
erTi muxlis farglebSi gaTvaliswinebuli ramdenime qmedeba, mag.: SeZena,
Senaxva, damzadeba, gasaReba da a.S.
14.31. rogorc wesi, braldebulis daxasiaTeba SesaZloa, gamoyenebul iqnes
rogorc Semamsubuqebel, ise damamZimebel garemoebad, Tumca sasamarTlom
yuradReba unda miaqcios amgvari daxasiaTebis sisrules, mis gamcem pirs,
ramdenad qmnis igi zust suraTs am piris Sesafaseblad, ramdenad realuri
SeiZleba iyos igi saqmis garemoebebisa da Tavad am daxasiaTebis Sinaarsis
gaTvaliswinebiT.

15. calkeuli piris mimarT an calkeuli sasjelis gamoyenebisas
gasaTvaliswinebeli garemoebebi
15.1. uvado Tavisuflebis aRkveTa (iniSneba mxolod ZiriTad sasjelad) _ uvado
Tavisuflebis aRkveTa ar SeiZleba dainiSnos danaSaulis momzadebis an
mcdelobisaTvis. uvado Tavisuflebis aRkveTa ar daeniSneba imas, visac
danaSaulis Cadenamde ar Sesrulebia Tvrameti weli an visac ganaCenis
gamotanis momentisaTvis Seusrulda samoci weli.
15.2. Tavisuflebis aRkveTa (iniSneba mxolod ZiriTad sasjelad) _ vadiani
Tavisuflebis aRkveTa niSnavs msjavrdebulis sazogadoebisagan izolacias,
amitom unda dasabuTdes, ratom arsebobs misi izolaciis aucilebloba.
15.3. jarima (iniSneba rogorc ZiriTad, ise damatebiT sasjelad) _ jarimis
odenobas sasamarTlo adgens Cadenili danaSaulis simZimisa da
msjavrdebulis materialuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT, romelic
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ganisazRvreba misi qonebiT, SemosavliT da sxva garemoebiT. Tu
msjavrdebuli arasrulwlovani da gadaxdisuunaroa, sasamarTlo misTvis
gansazRvruli jarimis gadaxdas akisrebs mSobels, meurves an mzrunvels.
am SemTxvevaSi arasrulwlovnis gadaxdisuunaroba dadasturebuli unda
iyos Sesabamisi mtkicebulebebiT.
15.4. Tanamdebobis dakavebis an saqmianobis uflebis CamorTmeva (iniSneba rogorc
ZiriTad, ise damatebiT sasjelad) _ am dros msjavrdebuls ekrZaleba
ekavos daniSvniTi Tanamdeboba saxelmwifo samsaxurSi an adgilobrivi
TviTmmarTvelobis organoebSi, anda eweodes profesiul an sxvagvar
saqmianobas. sasamarTlom unda daasabuTos, Tu ra uaryofiT zegavlenas
moaxdens msjavrdebulis Sesabamisi saqmianoba an Tanamdebobaze darCena,
ram gamoiwvia misi am saqmianobisagan CamoSorebis aucilebloba, ra mxriv
gamoiwvevs zians misi Tanamdebobaze darCena an saqmianoba. es sasjeli
damatebiTad dainiSneba, Tu danaSaulis saSiSroebis xasiaTis, xarisxisa da
damnaSavis pirovnebis gaTvaliswinebiT, sasamarTlo SeuZleblad miiCnevs
SeunarCunos mas Tanamdebobis dakavebis an saqmianobis ufleba.
15.5. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma (iniSneba rogorc ZiriTad, ise
damatebiT sasjelad) _ sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma ar daeniSneba
pirveli da meore jgufis invalidebs, orsul qals, qals, romelsac hyavs
Svid wlamde Svili, sapensio asakis pirs, agreTve gawveul samxedro
mosamsaxures. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis saxes gansazRvravs
probaciis biuro.
15.6.

gamasworebeli samuSao (iniSneba mxolod ZiriTad sasjelad) _ am
sasjelis gamoyenebisas aucilebelia dasturdebodes, rom msjavrdebuli
muSaobs da aqvs Sesabamisi Sromis anazRaureba. msjavrdebulis xelfasidan
saxelmwifos SemosavalSi
Tanxis daqviTvisas (aranakleb xuTisa da
araumetes oci procentisa) daqviTuli xelfasis procentuli odenoba
unda dadgindes xelfasis odenobis, valdebulebebis, kmayofaze myofi
meuRlis, arasrulwlovani Svilebisa da xandazmuli mSoblebis, aseve
saarsebo minimumis gaTvaliswinebiT.

15.7. samxedro piris samsaxurebrivi SezRudva (iniSneba mxolod ZiriTad sasjelad)
_ eniSneba mxolod samxedro mosamsaxures (igivea, rac gamasworebeli
samuSao). msjavrdebulis xelfasidan saxelmwifos SemosavalSi Tanxis
daqviTvisas (araumetes oci procentisa) daqviTuli xelfasis procentuli
odenoba unda dadgindes xelfasis odenobis, valdebulebebis, kmayofaze
myofi meuRlis, arasrulwlovani Svilebisa da xandazmuli mSoblebis,
aseve saarsebo minimumis gaTvaliswinebiT.
15.8. Tavisuflebis SezRudva (iniSneba mxolod ZiriTad sasjelad) _ eniSneba
nasamarTlobis armqone msjavrdebuls. Tavisuflebis SezRudva ar
daeniSneba pirveli da meore jgufis invalidebs, orsul qals, qals,
romelsac hyavs Svid wlamde Svili, sapensio asakis pirs, agreTve gawveul
samxedro mosamsaxures.
15.9. qonebis CamorTmeva (iniSneba mxolod ZiriTad sasjelad) _ iniSneba mxolod
ganzraxi danaSaulisaTvis. qonebis CamorTmeva aucileblad unda dasabuTdes
ganaCenis samotivacio nawilSi, vinaidan igi sakuTrebis uflebas laxavs.
amitom aucilebelia aixsnas is mizezebi da sakanonmdeblo moTxovnebi,
romlebic safuZvlad daedo zemoaRniSnuli sasjelis gamoyenebas.
15.10. arasrulwlovnis mimarT sasjelis daniSvna _ arasrulwlovnisaTvis
sasjelis daniSvnis dros, am kodeqsis 53-e muxliT gaTvaliswinebul
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garemoebebTan erTad mxedvelobaSi miiReba misi cxovrebisa da aRzrdis
pirobebi, fsiqikuri ganviTarebis done, janmrTelobis mdgomareoba, sxva
pirovnuli Taviseburebani, masze asakiT ufrosi piris zegavlena. ssk-is 88-e
muxli arasrulwlovnis mimarT gamoiyeneba mxolod Tavisuflebis aRkveTis
daniSvnisas da ara aseve sxva sasjelTa gamoyenebisas, kerZod: ToTxmetidan
Teqvsmet wlamde arasrulwlovnisaTvis daniSnuli Tavisuflebis aRkveTis
vada Semcirdeba erTi mesamediT. amasTanave, saboloo sasjeli ar unda
aRematebodes aT wels. Teqvsmetidan Tvramet wlamde arasrulwlovnisaTvis
daniSnuli Tavisuflebis aRkveTis vada Semcirdeba erTi meoTxediT.
amasTanave, saboloo sasjeli ar unda aRematebodes TxuTmet wels.
15.11.

arasrulwlovnis mimarT sasjelis Sefardebis mizani unda iyos
reintegracia, igi unda iyos konstruqciuli da ara sadamsjelo xasiaTis
_ reintegraciisaTvis saukeTeso saSualeba arasapatimro sasjelTa
gamoyeneba da maTze garkveuli movaleobebis dakisrebaa.
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sasjelis dasabuTeba

 avtori: aleqsandre iaSvili – saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mosamarTlis TanaSemwe, Tsu-s
doqtoranti, 2014.
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1. sakiTxis aqtualoba
sisxlis samarTlis saproceso kanonmdeblobis Tanaxmad, ganaCeni unda
iyos kanonieri, dasabuTebuli da samarTliani (sssk _ mux. 259.1.). ganaCenis
samarTlianoba ganisazRvreba msjavrdebulisaTvis adekvaturi sasjelis daniSvniT
_ danaSaulis simZimisa da msjavrdebulis pirovnebis gaTvaliswinebiT. amasTan,
mosamarTlis mier kanonis am moTxovnis mxolod gaTvaliswineba da sasjelis
sworad daniSvna ar aris sakmarisi, Tu ganaCenSi _ sasjelis dasabuTebis nawilSi
ar aris argumentirebuli sasjelis konkretuli saxisa da zomis gamoyeneba,
vinaidan mkiTxvelisTvis es sakiTxi bundovani, xolo uares SemTxvevaSi SesaZloa
sruliad gaurkvevelic ki darCes da maRali albaTobiT ganaCenis uaryofiTad
Sefasebis winapirobad iqces.
sakiTxis aqtualurobasa da problematurobas ganapirobebs is garemoebebic, rom
yvela konkretuli danaSauli, Cadenis xerxebis, garemoebebis gaTvaliswinebiTa da
misi Camdeni piris individualurobidan gamomdinare, radikalurad gansxvavebulia,
ris gamoc SeuZlebelia winamdebare sarekomendacio winadadebebSi Tundac
SesaZlo variantebis umravlesobis mimoxilva. mimoxiluli da Camoyalibebuli
iqneba mxolod sasjelis sworad dasabuTebis ZiriTadi mimarTulebebi, xolo
mosamarTlem yvela konkretul SemTxvevaSi individualurad unda Seafasos
sasjelis ama Tu im saxis/zomis gamoyenebis safuZvlianoba da Sesabamisad unda
asaxos ganaCenSi.
sasjelis dasabuTebis problema gansakuTrebiT aqtualuria im SemTxvevebSi,
rodesac ssk-is erTi da imave muxliT msjavrdebul pirs eniSneba sxvadasxva
zomis sasjeli, xolo ganaCenSi ar aris miTiTebuli, Tu ratom Seufarda
msjavrdebuls mosamarTlem sasjelis esa Tu is zoma, magaliTad: sasamarTlo
praqtikaSi sakasacio saCivrebSi msjavrdebuls araerTxel daufiqsirebia
pozicia, rom danaSaulSi Tanamonawile meore pirs Seefarda ufro msubuqi
sasjeli, xolo mas _ gacilebiT mZime, an imave muxliT msjavrdebul mis
Tanamosaknes Sefardebuli aqvs aseve gacilebiT msubuqi sasjeli. umravles
SemTxvevaSi gansxvavebul sasjelebs, Tundac erT sisxlis samarTlis saqmeze
msjavrdebuli sxvadasxva piris mimarT, aqvs myari samarTlebrivi safuZveli,
emyareba sasjelis individualizaciis princips, Tumca am safuZvlebis saTanado
asaxvisa da sasjelis dasabuTebis gareSe, mkiTxvelisaTvis, gansakuTrebiT
araiuristisaTvis, srulebiT gaurkvevelia, ratom miiRo mosamarTlem aseTi
gadawyvetileba.
amdenad, ganaCenis samotivacio nawilSi sasjelis gamoyenebis dausabuTebloba
ewinaaRmdegeba ganaCenis saproceso samarTlebriv - samarTlianobis standarts
(sssk _ mux. 259. 1, 4.) da gaugebels xdis mkiTxvelisaTvis fundamenturi _
sasjelis individualizaciis principis praqtikaSi gamoyenebas, rac Tavis mxriv
ganaCenis mimarT amcirebs sazogadoebis ndobas.

2. sasjelis miznebi da ZiriTadi principebi
mosamarTlis mier sasjelis daniSvna unda emyarebodes: a) kanonierebis, b)
samarTlianobisa da g) sasjelis individualizaciis principebs, rac Sesabamisad
unda aisaxos sasamarTlos ganaCenSi (sasjelis dasabuTebis nawili).
sasjeli kanonieria, Tu igi daniSnulia sisxlis samarTlis kodeqsis zogadi
da kerZo nawilis normebis Sesabamisad. sasjelis kanonierebis principis
gamoxatulebaa: ar arsebobs sasjeli kanonis gareSe da sasjelis daniSvnis dros
analogiis gamoyeneba dauSvebelia.

213
sasjeli samarTliania, Tu igi Seesabameba msjavrdebulis pirovnebas da mis
mier Cadenili danaSaulis simZimes.
sasjelis individualizaciis principi daculia, Tu mosamarTle sasjels
daniSnavs ssk-is kerZo nawilis Sesabamisi muxlis sanqciis farglebSi, konkretuli
saqmis garemoebebisa da msjavrdebulis pirovnebis gaTvaliswinebiT, amave
kodeqsis 53-57-e muxlebiT gaTvaliswinebuli TiToeuli garemoebis mxedvelobaSi
miRebiTa da ganaCenSi saTanadod asaxvis gziT.
msjavrdebulisaTvis daniSnuli sasjeli unda emsaxurebodes samarTlianobis
aRdgenis, axali danaSaulis Tavidan acilebisa da damnaSavis resocializaciis
miznebs.
sasjelis miznebisa da principebis realizaciis konkretuli SesaZleblobebi
detalurad ganxiluli iqneba qvemoT.

3. sasjelis dasabuTebis ZiriTadi sakiTxebi ssk-is 53-e muxlis
Tanaxmad
samarTlianobisa da sasjelis individualizaciis principebis realizacia
damokidebulia ssk-is 53-e muxlis me-3 nawilis sworad gageba-gamoyenebasa
da sasamarTlos Sefasebebis ganaCenSi saTanadod asaxvaze. aRniSnuli normis
Tanaxmad, sasjelis daniSvnis dros sasamarTlo iTvaliswinebs damnaSavis
pasuxismgeblobis Semamsubuqebel da damamZimebel garemoebebs, kerZod,
danaSaulis motivsa da mizans, qmedebaSi gamovlenil marTlsawinaaRmdego nebas,
movaleobaTa darRvevis xasiaTsa da zomas, qmedebis ganxorcielebis saxes,
xerxsa da marTlsawinaaRmdego Sedegs, damnaSavis warsul cxovrebas, pirad
da ekonomikur pirobebs, yofaqcevas qmedebis Semdeg, gansakuTrebiT _ mis
miswrafebas, aanazRauros ziani, Seurigdes dazaralebuls.
imis gaTvaliswinebiT, rom sisxlis samarTlis kodeqsiT amomwuravad ar aris
gansazRvruli Semamsubuqebeli an damamZimebeli garemoebebi, romlebmac
SesaZloa gavlena moaxdinos sasjelis saxesa da zomaze, aRniSnuli mosamarTlem
TiToeul saqmeSi individualurad unda gansazRvros da Seafasos.
saqarTvelos ssk-Si pirdapir aris miTiTebuli, rom sasjelis ufro mkacri saxe
SeiZleba dainiSnos mxolod maSin, rodesac naklebad mkacri saxis sasjeli ver
uzrunvelyofs sasjelis miznis ganxorcielebas (ssk-is 53-e muxlis 1-li nawili).
amdenad, kanonmdeblis mier am regulaciis dawesebiT upiratesoba eniWeba
sasjelis naklebad mkacr saxes da zomas, Tumca aRniSnuli regulaciis praqtikaSi
realizacia damokidebulia konkretuli saqmis garemoebebze, msjavrdebulis
pirovnebaze da unda Sefasdes sasjelis miznebis uzrunvelyofis farglebSi.
SeniSvna: dauSvebelia, mosamarTle sasjelis dasabuTebisas Semoifarglos
mxolod ssk-is 53-e muxlis me-3 nawilis Canaweris ganaCenSi gadmotaniT, rogorc
es xSir SemTxvevaSi xdeba. sasjelis saTanadod dasabuTeba gulisxmobs swored
aRniSnul muxlSi miTiTebul TiToeul standartTan saqmis garemoebebisa
da msjavrdebulis pirovnebis Sedarebas da Sesabamisi daskvnebis ganaCenSi
saTanadod asaxvas.
sasjelis dasabuTeba da misi sasamarTlos ganaCenSi saTanadod asaxva, ssk-is
53-e muxlis me-3 nawilis Sinaarsidan gamomdinare, unda moxdes ori komponentis
mixedviT, kerZod: 1. sasjelis dasabuTebis materialur-samarTlebrivi
TvalsazrisiT da 2. msjavrdebulis pirovnebis gaTvaliswinebiT. am komponentebSi
Semavali TiToeuli garemoeba mosamarTlem unda Seusabamos konkretuli
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saqmis mocemulobas da saqmis individualurobidan gamomdinare daasabuTos
braldebulisaTvis konkretuli sasjelis daniSvnis mizanSewoniloba.
SeniSvna: saqmis garemoebebidan gamomdinare SesaZloa calkeul SemTxvevebSi
SeuZlebeli iyos msjavrdebulis pirovnebis romelime maxasiaTeblis an
materialur-samarTlebrivi sakiTxis dadgena da misi ganaCenSi asaxva. aseT
SemTxvevaSi mosamarTlem sasjeli unda daasabuTos yvela sxva dadgenili
garemoebis mixedviT. Tu sasamarTlo ganxilvisas dgindeba ssk-is 53-e muxlis
me-3 nawiliT gaTvaliswinebuli konkretuli niSani, magram igi sxvadasxva mizezis
gamo asaxuli ar aris sasjelis dasabuTebis velSi, es miuTiTebs sasjelis
dasabuTebis arasrulyofilebaze.

sasjelis dasabuTebisas gasaTvaliswinebeli materialursamarTlebrivi sakiTxebi
sasjelis
dasabuTebisas
gasaTvaliswinebeli
materialur-samarTlebriv
sakiTxebSi igulisxmeba danaSaulis motivi da mizani, qmedebaSi gamovlenili
marTlsawinaaRmdego neba, movaleobaTa darRvevis xasiaTi da zoma, qmedebis
ganxorcielebis saxe, xerxi, marTlsawinaaRmdego Sedegi da, Sesabamisad, maTi
gavlena sasjelis saxesa da zomaze (damZimebis an Semsubuqebis TvalsazrisiT).
am TvalsazrisiT aqtualuria TiToeuli am institutis sworad, amomwuravad
gaazreba da mTavari kiTxvisaTvis _ rogor unda gaviTvaliswinoT da avsaxoT
ganaCenSi sasjelis daniSvna/dasabuTebis TvalsazrisiT danaSaulis motivi
da mizani, qmedebaSi gamovlenili marTlsawinaaRmdego neba, movaleobaTa
darRvevis xasiaTi, zoma da a.S.?
SeniSvna #1: Tu sisxlis samarTlis kodeqsis kerZo nawilis muxli an muxlis nawili
danaSaulis Semadgenlobis niSnad iTvaliswinebs Semamsubuqebel an damamZimebel
garemoebas, igive garemoeba sasjelis daniSvnis dros mxedvelobaSi ar miiReba.
amdenad, Tu Semamsubuqebeli an damamZimebeli garemoeba gaTvaliswinebuli ar
aris konkretuli danaSaulis Semadgenlobis niSnad, sasjelis daniSvnisa da
dasabuTebisas savaldebulod unda iqnes gamoyenebuli.
SeniSvna
#2:
sasjelis
dasabuTebisas
gasaTvaliswinebel
matarialursamarTlebriv sakiTxebTan (motivi, mizani, Sedegi da sxv.) mimarTebiT qvemoT
mocemul rekomendaciebSi ar iqneba miTiTebuli mag: yvela is motivi da mizani,
romelic damamZimebel an Semamsubuqebel garemoebas warmoadgens Tavad sisxlis
samarTlis kodeqsis kerZo nawilis muxlebSi, vinaidan isini Sinaarsobrivad
mocemulia ssk-is kerZo nawilis yvela im muxlSi, romelSic bunebaSi, obieqturad
damamZimebel an Semamsubuqebel garemoebas SeiZleba warmoadgendes (gamonaklisi
SesaZloa arsebobdes, Tumca Zalian mcire). Sesabamisad, maTi gaTvaliswineba
sasjelis daniSvnis dros Semamsubuqebel an damamZimebel garemoebad umravles
SemTxvevaSi, ssk-is 53-e muxlis me-4 nawilis Tanaxmad, SeuZlebelia. konkretul
magaliTebSi miTiTebuli iqneba mxolod is motivi da mizani, romlebsac
ssk-is 53-e muxlis me-4 nawilis regulaciis pirobebSi aqvT praqtikulad
arsebobis SesaZlebloba. mag: danaSaulis Cadena mZevlad xelSi Cagdebis mizniT
warmoadgens ssk-is 109-e, 117-e, 118-e, 144-e da sxva muxlebis makvalificirebel
garemoebas an Semadgenlobis niSans da am mizniT, rogorc wesi, ver iqneba
Cadenili qurdoba, TaRliToba da sxva am kategoriis danaSaulebi (gamonaklisia
sxvisi nivTis daufleba im mizniT, rom daiqiraos amsrulebeli piris mZevlad
xelSi Cagdebis mizniT _ praqtikaSi ar fiqsirdeba). amdenad, iseTi motivebi da
miznebi, romlebic praqtikuli TvalsazrisiT SesaZloa TiTqmis arc arsebobdes,


saq. ssk, 22 ivlisi, 1999 w. mux. 53, naw. 4.
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naSromSi minimumamde iqneba Semcirebuli.
SeniSvna #3: damamZimebeli da Semamsubuqebeli garemoebebis xarisxobrivi Sefaseba
gansakuTrebiT rTuli sakiTxia. aRniSnuls aqtualurobas matebs is SemTxvevebi,
rodesac erTdroulad saxezea ramdenime damamZimebeli da Semamsubuqebeli
garemoeba, romelTa xarisxis dasadgenad raime `formulis~ winaswar SemuSaveba
SeuZlebelia. Semsubuqebis an damZimebis xarisxi uerTierTkavSirSi unda
Seafasos mosamarTlem yvela konkretul SemTxvevaSi saqmis individualurobidan
gamomdinare, xolo rac Seexeba TiToeuli garemoebis Sefasebis zogad
kriteriumebs, maT qvemoT warmogidgenT.
1. danaSaulis motivi da mizani _ samarTliani sasjelis daniSvnisaTvis
arsebiTi mniSvneloba aqvs danaSaulis motivis/miznis sworad dadgenasa
da gaazrebas. sasjelis dasabuTebisas yuradReba unda mieqces motivisa
da miznis Sinaarss, xasiaTs, aris is konkretuli, mcire, piraduli, Tu
farTo masStabis, sazogadoebis farTo interesebidan gamomdinare an mis
winaaRmdeg mimarTuli.
danaSaulis motivi sasjelis damZimebis TvalsazrisiT
a. danaSaulis Cadena diskriminaciuli motiviT aris pasuxismgeblobis
damamZimebeli garemoeba;
b. xulignuri qvenagrZnobiT;
g. angarebiT;
d. samsaxurebriv saqmianobasTan dakavSirebiT;
e. pativmoyvareobiT (gandidebis moyvareobiT, `magari biWobiT~, daimkvidros
sazogadoebis garkveul nawilSi dominirebuli mdgomareoba, mag: ubanSi,
qurduli mentalitetis mqone adamianebSi);
v. SurisZiebiT;
z. yvela sxva motiviT, romelic sazogadoebriv wesrigs, kulturisa da zneobis
normebs maRali xarisxiT ewinaaRmdegeba.
danaSaulis motivi sasjelis Semsubuqebis TvalsazrisiT
a. mZime ojaxuri mdgomareoba;
b. mZime ekonomikuri mdgomareoba;
g. avadmyofoba;
d. yvela sxva motivi, romelic adamianuri TvalsazrisiT, kulturisa da zneobis
normebis gaTvaliswinebiT, danaSaulis Cadenis miuxedavad, ar miuTiTebs
gasakicxaobis maRal maCvenebelze sasjelis samarTlianobis konteqstSi.
danaSaulis mizani sasjelis damZimebis TvalsazrisiT
a. sxva danaSaulis Cadenis an misi gaadvilebis mizniT. mag: piri marTlsawinaaRmdego
misakuTrebis mizniT eufleba sxvis nivTs, raTa SeiZinos narkotikuli
saSualeba.
b. SurisZieba (rogorc wesi aRniSnuli aris motivi, Tumca SesaZloa SurisZieba
iyos mizanic. mag: danaSauls (qurdoba, mkvleloba) idens piri im mizniT, rom
gaamwaros adamiani, misi axlo naTesavebi, Suri iZios maTze);
g. daSineba;
 saq. ssk, 22 ivlisi, 1999 w. mux. 53, naw. 31, _ danaSaulis Cadena rasis, kanis feris, enis, sqesis,
seqsualuri orientaciis, genderuli identobis, asakis, religiis, politikuri an sxva Sexedulebis,
SezRuduli SesaZleblobis, moqalaqeobis, erovnuli, eTnikuri an socialuri kuTvnilebis, warmoSobis, qonebrivi an wodebrivi mdgomareobis, sacxovrebeli adgilis an diskriminaciis Semcveli sxva
niSniT Seuwynareblobis motiviT aris pasuxismgeblobis damamZimebeli garemoeba am kodeqsiT gaTvaliswinebuli yvela Sesabamisi danaSaulisaTvis.
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d. yvela sxva boroti, xulignuri, arazneobrivi, araeTikuri mizniT, romelic
xarisxobrivad sazogadoebaSi damkvidrebuli wesebs maRali xarisxiT
ewinaaRmdegeba/xelyofs.
danaSaulis mizani sasjelis Semsubuqebis TvalsazrisiT
a. vinmes janmrTelobis an sicocxlis gadarCenis mizniT (mag: 1. saswrafo
daxmarebis mZRoli moZraobis wesebs arRvevs, raTa droulad mivides
SemTxvevis adgilze, sadac pirovneba aris mZimed daWrili. am dros ejaxeba
fexiT mosiarules da gaufrTxileblobiT sicocxles uspobs mas);
b. im mizniT, romelic raime mZime mdgomareobis ganmuxtvasa da mis aRmofxvras
emsaxureba da saxeze ar gvaqvs pasuxismgeblobis gamomricxveli, romelime
garemoeba (mag: restornis dacvis TanamSromeli moCxubarTa gaSvelebisas
gaufrTxileblobiT sicocxles uspobs erT-erT pirs);
g. raime saxiT marTlsawinaaRmdego xelyofisagan Tavis dacvis mizniT, rodesac
saxeze ar gvaqvs pasuxismgeblobis gamomricxveli garemoeba.
d. sxva yvela im mizniT, romelic ar aris borotebis, araeTikurobisa da
arazneobriobis maRali xarisxiT gamoxatuli;
SeniSvna: ojaxis Seqmnis mizniT _ ssk-is 143-e muxliT gaTvaliswinebuli
danaSaulis SemTxvevaSi, vinaidan danaSaulis Cadenis mizani ufro naklebadaa
sazogadoebrivad saSiSi, sasjeli rekomendebulia iyos ufro naklebi (Tumca
ara minimumi, yvela konkretul SemTxvevaSi igi individualurad unda Sefasdes),
vidre yaCaRobis dros Tavisuflebis aRkveTis SemTxvevaSi, rodesac tyeSi
TavisuflebaaRkveTili piri iyineba da kvdeba (ukanaskneli gamoirCeva maRali
sazogadoebrivi saSiSroebiT da qmedebaSi gamovlenili marTlsawinaaRmdego
nebac aris ufro saSiSi). amasTan, Tu Tavisuflebis aRkveTas ojaxis Seqmnis
mizniT Tan axlavs gaupatiureba (ssk-is 137-e muxli), danaSaulis mizani ver
iqneba Semamsubuqebli xasiaTis.
2. qmedebaSi gamovlenili marTlsawinaaRmdego neba _ aRniSnuli iuridiuli
cnebis arsi Tavisi SinaarsiT urTulesia da qarTul iuridiul sinamdvileSi
erTmniSvnelovnad Camoyalibebuli ar aris. miuxedavad amisa, erTi ram
cxadia: sasjelis daniSvnis dros aqtualuria marTlsawinaaRmdego nebis
xarisxobrivi maCveneblis gansazRvra, ramac Semdgom gavlena unda moaxdinos
sasjelis damZimebis an Semsubuqebis TvalsazrisiT. marTlwinaaRmdegobis
xarisxobriv maCvenebelSi unda moviazroT, ramdenad mwvaved ewinaaRmdegeba
igi dadgenil marTlwesrigs, zneobisa da kulturis normebs. swored
am garemoebebTan kavSirSi unda ganisazRvros piris neba _ survili,
miswrafeba, ramdenad saSiSia, mtkicea da igi, rogorc piris fsiqologiuri
gamoxatuleba da damokidebuleba, unda Sefasdes marTlwinaaRmdegobasTan
mimarTebiT. magaliTad: 1. 70 wlis qalbatonis gaupatiureba 25 wlis biWis
mier xarisxobrivad miuTiTebs subieqtis gansakuTrebiT borot, arazneobriv,
araeTikur marTlsawinaaRmdego nebaze, ramac unda gamoiwvios sasjelis
mkveTrad damZimeba. 2. mosamarTlis, policielis Svilis mimarT raime
Zaladobrivi danaSaulis Cadena samsaxurebriv mdgomareobasTan dakavSirebiT
aseve miuTiTebs sazogadoebrivad saSiS, borot marTlsawinaaRmdego nebaze.
dasabuTebis nimuSi: sasamarTlo aseve iTvaliswinebs braldebul g.s-s mier
qmedebaSi gamovlenil marTlsawinaaRmdego nebas, kerZod, mis mier gamoxatul
damokidebulebas aSkarad daupirispirdes sazogadoebriv wesrigs, mis damcvelebs,
maT kanonier miTiTebebsa da gadawyvetilebebs, rac misi marTlsawinaaRmdego
nebis met siborotesa da mometebul saSiSroebaze miuTiTebs.
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SeniSvna #1: mosamarTlem sasjelis dasabuTebis velSi SesaZloa imsjelos
gasaTvaliswinebel garemoebebze (qmedebaSi gamovlenili marTlsawinaaRmdego
neba, motivi, mizani da a.S.) da terminologiurad ar miuTiTos, rom konkretuli
garemoeba sasjelis damamZimebeli an Semamsubuqebeli garemoebaa, magram
aRniSnos, rom igi miuTiTebs mometebul sazogadoebriv saSiSroebaze, met
siboroteze, gamoiwvia movaleobaTa darRveva maRali xarisxiT, gansakuTrebul
winaaRmdegobaSia zneobisa da moralis normebTan da sxva.
SeniSvna #2: qmedebaSi gamovlenili marTlsawinaaRmdego neba dgindeba
ganzrax (pirdapiri da arapirdapiri) danaSaulebTan mimarTebiT. rac Seexeba
gaufrTxilebel danaSauls, marTlsawinaaRdgeno neba dgindeba mxolod
TviTimedovnebiT Cadenili qmedebebis SemTxvevaSi, xolo daudevrobiT
Cadenil qmedebebSi qmedebaSi gamovlenili marTlsawinaaRmdego nebis dadgena
SeuZlebelia.
qmedebaSi gamovlenili marTlsawinaaRmdego neba sasjelis damZimebis
TvalsazrisiT
a. qmedeba, Cadenili gansakuTrebuli sisastikiT (rodesac piri msxverpls
ayenebs mravlobiT dazianebebs, es xazs usvams mis mtkice da borot
marTlsawinaaRmdego nebas, moklas msxverpli an janmrTelobis mZime dazianeba
miayenos mas. SesaZloa qmedeba dakvalificirebuli iyos ssk-is 108-e muxliT,
imis gamo, rom msxverpli danis pirveli dartymiT gardaicvala, xolo
sxva 15 Wriloba ar aris sicocxlisdroindeli, Tumca braldebulis mier
msxverplisaTvis danis araerTjeradi dartyma zrdis marTlwinaaRmdegobis
xarisxs, romelSic misi neba, moklas msxverpli mtkice da uryevia, Sesabamisad,
gavlena unda moaxdinos sasjelis zomaze damZimebis TvalsazrisiT);
b. danaSaulis Cadena martoxela dedis, orsuli qalis, moxucis, umweo
mdgomareobaSi myofis, arasrulwlovnis mimarT (qmedebaSi gamovlenili
marTlsawinaaRmdego neba aseT viTarebaSi ufro saSiSi da borotia. am
SemTxvevaSi sasamarTlom yuradReba unda miaqcios im garemoebas, rom
damnaSaves winaswar Secnobili hqonda msxverplis vinaoba (statusi));
g. angarebiTa da SekveTiT Cadenili qmedebebi;
d. yvela im motiviT, mizniT, garemoebebSi, piris mimarT Cadenili qmedeba, sadac
naTlad ikveTeba mometebuli sazogadoebrivi saSiSroeba, marTlwesrigis
normebis gansakuTrebuli upativcemuloba da ugulebelyofa, nebis
simtkice, gamorCeuli siborote, cinizmi, siZulvili, aseve iseTi pirebis
mimarT, romlebic sazogadoebaSi Tavisi gansakuTrebuli mdgomareobis gamo
mometebul pativiscemas an gafrTxilebas saWiroeben (orsuli qalis, moxucis,
arasrulwlovnis mimarT da sxva).
qmedebaSi gamovlenili marTlsawinaaRmdego neba sasjelis Semsubuqebis
TvalsazrisiT
a. dazaralebulis provokaciuli qcevis Semdeg Cadenili qmedeba;
b. SemTxveviT momxdari raime faqtis pirobebSi Cadenili qmedeba;
g. danaSaulis Cadena uecari, Zlieri sulieri aRelvebis pirobebSi, aseve
aucilebeli mogeriebis an damnaSavis SepyrobisaTvis aucilebeli zomebis
gadacilebiT Cadenil msgavs danaSaulebSi, Tumca, rodesac formalurad
saxeze ar aris yvela samarTlebrivi winapiroba (mag: Zlieri sulieri
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aRelvebis mdgomareobaSi qmari icavs meuRles, romelTanac ar imyofeba
samoqalaqo qorwinebaSi da klavs Tavdamsxmels. megobari icavs megobars da
klavs Tavdamsxmels. SesaZloa saxeze iyos uecari, Zlieri sulieri aRelvebis
TiTqmis yvela niSani, magram vinaidan axlo naTesavad ar iTvleba samoqalaqo
qorwinebaSi ar myofi meuRle, pirs sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba
daekisreba ufro mZime muxliT - ssk-is 108-e an 109-e muxlebiT);
d. danaSaulze nebayoflobiT xelis aRebis SemTxvevaSi, Tu faqtobrivad
ganxorcielebuli qmedeba sxva danaSauls warmoadgens (aRniSnuli nebis
meryeobaze miuTiTebs);
e. SezRuduli Seracxadobis pirobebSi;
v. sxva yvela im motiviT, mizniT, garemoebebSi, piris mimarT Cadenili qmedeba,
sadac naTlad ikveTeba dabali sazogadoebrivi saSiSroeba, marTlwesrigis
normebis mcire upativcemuloba da ugulebelyofa, nebis aradamajerebloba,
meryeoba.
3. movaleobaTa darRvevis xasiaTi da zoma
movaleobaTa darRvevis xasiaTsa da zomasTan mimarTebiT raime erTmniSvnelovani
ganmarteba sasamarTlo praqtikaSi ar arsebobs. azrTa sxvadasxvaobaa imis
Taobaze, am cnebaSi moiazreba mxolod mag: moxelis, samxedro mosamsaxurisa
da sxva pirTa movaleobebis darRveva, romelTac es movaleobebi dakisrebuli
aqvT raime normatiuli an sxva aqtiT, aseve xelSekrulebiT, Tu movaleobaTa
darRvevis xasiaTi da zoma unda ganimartos farTo gagebiT da masSi moviazroT
yvela SemTxvevaSi danaSaulis subieqtis mier marTlwesrigis normebis darRveva.
am daTqmas ssk-is 53-e muxlis me-3 nawilSi ar aqvs konkretuli xasiaTi da
SesaZloa masSi ufro metad zogadi gageba moiazrebodes, Tumca komisiis muSaobis
procesSi am sakiTxis damoukideblad ganxilva aucilebelia, raTa ganisazRvros
swori da erTmniSvnelovani midgoma.
movaleobaTa darRvevis xasiaTTan mimarTebiT mosamarTlem unda gaiTvaliswinos,
rom rac ufro saSiSi, mwvave xasiaTi aqvs movaleobaTa darRvevasa da
ugulebelyofs mas, xolo movaleobaTa darRvevis zomasTan mimarTebiT, rac
ufro maRalia darRvevis zoma, xarisxi, miT ufro unda damZimdes sasjelis
zoma, rac am kriteriumebis miTiTebiT xazgasmiT unda aisaxos ganaCenSi.
movaleobaTa darRvevis xasiaTTan dakavSirebuli magaliTebi:
a) movaleobaTa darRvevis xasiaTs ufro mwvave da saSiSi gamoxatuleba aqvs,
aseve ufro meti riskis Semcvelia, rodesac mag: danaSaulis subieqti aris
sawarmos xelmZRvaneli, Tanamdebobis piri, vidre es sawarmos damlageblis
an rigiTi moxelis SemTxvevaSia.
b)

pirs, romelsac sazogadoebis, sawarmos, organizaciis winaSe meti
pasuxismgebloba akisria, movaleobaTa darRvevis xasiaTi misi mxridan ufro
meti safrTxis Semcvelia, vidre im pirebis mxridan, visi pasuxismgeblobac
dabalia da sazogadoebas, iuridiuli an fizikuri piris interesebs ar SeuZlia
Seuqmnas xarisxobrivad da xasiaTiT didi safrTxe. mag: rkinigzis samsaxuris
im TanamSromels, romelic akontrolebs matareblebis moZraobis ganrigs da
maszea damokidebuli, rom erT liandagze ar moxvdes urTierTsawinaaRmdego
mimarTulebiT moZravi ori matarebeli, misi movaleobaTa darRvevis xasiaTi
ufros saSiSi da riskis Semcvelia, vidre rkinigzis im TanamSromlis, romelic
axorcielebs mgzavrTa gacilebasa da momsaxurebas.
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g) sazogadoebrivad da saxelmwifoebrivad rac ufro metad mniSvnelovani
uflebamosilebis ganxorcielebas exeba sakiTxi, miT ufro maRali da saSiSia
movaleobaTa darRvevis xasiaTi, vidre mcire mniSvnelobis sakiTxebze.
d)

movaleobaTa darRvevis xasiaTi gamomdinareobs konkretuli saqmis
garemoebidan, misi individualurobidan da yvela SemTxvevaSi SeuZlebelia
winaswar gansazRvro, rom erTi piris (bavSvis momvleli) mier yvela
SeTxvevaSi movaleobaTa darRvevis xasiaTi identuria. aqac mosamarTlezea
damokidebuli, ramdenad worad Seafasebs movaleobaTa darRvevis xasiaTs.
mag: bavSvis momvlelis (ZiZis) mier bavSvis uyuradRebod datoveba patara
skverSi ufro saSiSia da movaleobaTa darRvevis xasiaTic _ ufro mwvave,
vinaidan iq safrTxe metia _ mawanwala ZaRlebi darbian, xolo skvers mTavari
saavtomobilo gza esazRvreba, vidre bavSvis oTaxSi uyuradRebod datoveba,
sadac SesaZloa, maqsimum sawolidan gadmovardes da janmrTelobis dazianeba
miiRos.

movaleobaTa darRvevis zomasTan dakavSirebuli magaliTebi:
rac ufro metad arRvevs raodenobrivi da xarisxobrivi TvalsazrisiT piri
movaleobas, miT ufro mZime unda iyos sasjeli, magaliTad:
a) moxelis mier qrTamis aReba (338) _ erT SemTxvevaSi _ 5000 laris, xolo
meore SemTxvevaSi _ 100 laris. pirvel SemTxvevaSi movaleobaTa darRvevis
zoma maRalia, xolo meore SemTxvevSi _ dabali, Sesabamisad, unda aisaxos
ganaCenSi sasjelis damZimebis/Semsubuqebis TvalsazrisiT.
b) janmrTelobis ganzrax mZime dazianebis dros (117) _ am farglebSi erT
SemTxvevaSi piri msxverpls aWris yuris bibilos, xolo meore SemTxvevaSi
_ mTlianad yurs. pirvel SemTxvevaSi movaleobaTa darRvevis zoma dabalia,
xolo meoreSi maRali.
g) movaleobaTa darRvebis zoma aseve ukavSirdeba damdgari zianis moculobas.
sxvisi nivTis gaufrTxileblobiT dazianebis dros (188) mniSvnelovani ziani
erT SemTxvevaSi saxlis erTi oTaxis dawvaa, xolo meore SemTxvevaSi _
mTlianad saxlisa. cxadia, movaleobaTa darRvevis zoma meore SemTxvevaSi
ufro maRalia.
d) qurdobis dros (177) avtomanqanis winaaRmdeg piri marTlsawinaaRmdegod eufleba
a) avtomanqanis sarkeebs da b) avtomanqanis saburavebs, sarkeebs, akumulators.
aqac movaleobaTa darRvevis zoma meore SemTxvevaSi ufro maRalia.

4. qmedebis ganxorcielebis saxe da xerxi
rac ufro saSiSia qmedebis ganxorcielebis saxe da xerxi, miT ufro maRali
unda iyos sasjeli, xolo roca ufro martivi da naklebad saSiSia, sasjelic
unda iyos ufro dabali, magaliTad:
a) mokvlis mizniT danis erTjeradi dartyma muclis areSi ufro naklebad
saSiSia, vidre avtomaturi cecxlsasroli iaraRidan 15 tyviis srola, an piris
_ myarad xel-fexgakrulisa da simZimemobmulis tbaSi, zRvaSi gadagdeba.
b) danaSaulis Cadena (mkvleloba, yaCaRoba) sazogadoebrivi TavSeyris adgilebSi,
skverSi, metros sadgurSi, avtosadgurSi da sxva msgavs adgilebSi. aseTi
saxiT ganxorcielebuli qmedeba ufro saSiSia.
g)

yaCaRobis dros ufro mZimea sicocxlisaTvis
janmrTelobisaTvis saSiSi muqara.

saSiSi

muqara,

vidre
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d) mkvleloba bavSvis TandaswrebiT
srulwlovnis Tvalwin.

xarisxobrivad

ufro

saSiSia,

vidre

SeniSvna: mosamarTlis saxelmZRvanelo principi sasjelis dasabuTebis dros
qmedebis ganxorcielebis saxesa da xerxTan mimarTebiT unda mdgomareobdes
SemdegSi: rac ufro saSiSia, rTulia da metad upirispirdeba marTlwesrigs
qmedebis ganxorcielebis saxe da xerxi, miT ufro mkacri unda iyos sasjeli da
piriqiT.
5. marTlsawinaaRmdego Sedegi
marTlsawinaaRmdego Sedegi materialur danaSaulebSi yovelTvis danaSaulis
Semadgenlobis an makvalificirebeli garemoebaa. amdenad, misi gamoyeneba
damamZimebel an Semamsubuqebel garemoebad ver moxdeba, ssk-is 53-e muxlis me-4
nawilidan gamomdinare.
garkveul usamarTlobas iwvevs is faqti, rom magaliTad, qurdobis SemTxvevaSi,
Cadenili didi odenobiT _ 10 000 lars zemoT, piri daeufla 10 001 lars
Tu 300 000, sasamarTlo ver afasebs sasjelis daniSvnis dros da ver asaxavs
ganaCenSi ssk-is 53-e muxlis me-4 nawilidan gamomdinare. am mimarTebiT Tundac
raime iribi msjeloba erTmniSvnelovnad ewinaaRmdegeba am normas.
rac Seexeba daumTavdebel danaSaulebze sasjelis daniSvnis wess, igi
gaTvaliswinebulia aseTi SemTxvevebisaTvis sasjelis daniSvnis specialuri
normiT _ ssk-is 56-e muxliT, rac calke iqneba ganxiluli.
rekomendacia: dasaSveb SemTxvevebSi (rodesac igi danaSaulis Semadgenlobis
an makvalificirebeli niSani ar aris) marTlsawinaaRmdego Sedegi mosamarTlem
sasjelis daniSvnisas unda gaiTvaliswinos da ganaCenSi asaxos Semdegi
mimarTebiT: damZimebis TvalsazrisiT, rac ufro mZime, didi da masStaburia
marTlsawinaaRmdego Sedegi sasjelis zoma ufro maRali unda iyos, xolo
rac ufro mcire, umniSvnelo da araarsebiTi ziani sxva gasaTvaliswinebel
garemoebebTan urTierTkavSirSi unda Semcirdes sasjelis zoma.
msjavrdebulis pirovneba
ganaCenSi sasjelis dasabuTebis am nawilSi mosamarTlem unda miuTiTos da
imsjelos damnaSavis warsul cxovrebaze, pirad da ekonomikur pirobebze,
yofaqcevaze qmedebis Semdeg, gansakuTrebiT misi miswrafebaze, aanazRauros
ziani da Seurigdes dazaralebuls. aseve yvela im garemoebaze, rac warmoaCens
msjavrdebulis pirovnebas, mis xasiaTs da gavlenas moaxdens sasjelze;
1. damnaSavis warsuli cxovreba
a) warsulSi nasamarTloba _ damamZimebeli garemoebaa. a) kvalifikaciisas
igulisxmeba gansaxilvel saqmeze danaSaulebrivi qmedebis Cadenamde
arsebuli nasamarTloba da ara danaSaulebrivi qmedebis Cadenidan ganaCenis
gamotanamde arsebuli sxva danaSauli da masze arsebuli nasamarTloba,
Sesabamisad, sasjelis daniSvnis drosac damnaSavis warsuli cxovrebis
konteqstSi gaTvaliswinebuli unda iqnes gansaxilvel saqmeze arsebuli
danaSaulis Cadenamde myofi nasamarTloba (dadasturebuli kanonier ZalaSi
Sesuli ganaCeniT). b) sasjelis daniSvnis dros pirovnebis SefasebisaTvis
aseve SeiZleba gaTvaliswinebuli iqnes gansaxilveli danaSaulis Cadenis
Semdgom Cadenili qmedebisaTvis arsebuli nasamarTloba, rac dasturdeba
kanonier ZalaSi Sesuli ganaCeniT.
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SeniSvna: warsulSi nasamarTlobis damZimebis an Semsubuqebis xarisxi unda
Seafasos mosamarTlem. aRniSnulis Sefasebis zogadi kriteriumebi ki Semdegnairad
unda Camoyalibdes: a) Tu piri nasamarTlevia Zaladobrivi danaSaulisaTvis,
an nasamarTlevia ramdenjerme, ufro mZime sasjeli unda ganesazRvros, vidre
araZaladobrivi danaSaulisaTvis nasamarTlev an erTxel nasamarTlev pirs. b)
arsebiTad unda iqnes miCneuli piri nasamarTlevia naklebad mZime, mZime Tu
gansakuTrebiT mZime, aseve gaufrTxileblobiTi danaSaulis CadenisaTvis.
SeniSvna: ssk-is 79-e muxlis me-6 nawilis Tanaxmad, gaqarwylebuli an moxsnili
nasamarTloba mxedvelobaSi ar miiReba sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis,
danaSaulis kvalifikaciisa da sisxlissamarTlebrivi zemoqmedebis RonisZiebis
sakiTxis gadawyvetisas. aRniSnuli regulaciidan gamomdinare ,dauSvebelia
mosamarTlem raime formiT ganaCenSi asaxos moxsnili an gaqarwylebuli
nasamarTloba, Tundac msjavrdebulis pirovnebisa da warsuli cxovrebis
zogadad Sefasebis konteqstSi, vinaidan aRniSnulze ganaCenSi xazgasma, Tundac
iribad, ssk-is 79-e muxlis me-6 nawils ewinaaRmdegeba. SesaZloa, aRniSnuli
midgoma, erTi mxriv, garkveuli usamarTlobis grZnobas warmoSobs, magram
meore mxriv, kanonmdeblis midgoma gasagebia, vinaidan nasamarTlobamoxsnili
an gaqarwylebuli piri uTanabrdeba nasamarTlobis armqone pirs, Sesabamisad,
samarTlebrivi TvalsazrisiT, gaqarwylebul nasamarTlobas ver viyenebT
danaSaulis recidivis an araerTgzisobis dasadgenad. aRniSnuli mocemulobis
pirobebSi ki msjavrdebulis pirovnebas faqtobrivad daukavSiro gaqarwylebuli
nasamarTloba sasjelis damZimebis konteqstSi, romelic samarTlebrivi
TvalsazrisiT aRar arsebobs, ormagi standartis (urTierTsawinaaRmdego)
dadgenis safrTxes qmnis. amasTan, nasamarTlobis moxsnisaTvis saWiroa
gansakuTrebuli garemoebebi, xolo gaqarwylebisaTvis - garkveuli dro,
romlis gasvlis Semdeg kanonmdebelma piri, misi nasamarTlobidan gamomdinare,
sazogadoebisaTvis naklebad saSiSad miiCnia da am drois gasvla nasamarTlobis
gaqarwylebas daukavSira. aRniSnulic miuTiTebs imaze, rom nasamarTlobis
gaqarwylebis Semdeg ukana planze gadadis erT dros arsebuli nasamarTloba
da pirs faqtobrivad axali furclidan cxovrebis dawyebis SesaZlebloba
eZleva. Sesabamisad, am pirobebSi gaqarwylebuli an moxsnili nasamarTlobis
msjavrdebulis pirovnebis Sefasebis konteqstSi gamoyenebas samarTlebrivi
safuZveli ar aqvs.
b)

administraciul
saxdeldadebuloba
_
damamZimebeli
garemoebaa,
gansakuTrebiT
im
SemTxvevaSi,
rodesac
Cadenili
danaSauli
da
administraciuli samarTaldarRveva erTi xasiaTisaa, mag: 1. wvrilmani
xulignoba da xulignoba. aRniSnuli mocemulobidan gamomdinareobs daskvna,
rom msjavrdebuli ar aris kanonmorCili, midrekilia lanZRva-ginebisa
da sazogadoebis upativcemulobisaken. 2. piri siCqaris gadaWarbebisaTvis
bolo erTi wlis ganmavlobaSi dajarimebulia aTjer da mis mier siCqaris
gadaWarbebiT gamowveul avtosagzao SemTxvevaSi daiRupa sami adamiani.
simZimis xarisxobrivi maCvenebeli SesaZloa ar iyos maRali, aRniSnuli
konkretul SemTxvevaSi unda Seafasos mosamarTlem;

g) sertifikati, diplomi, jildo, sxvadasxva miRwevebi _ Semamsubuqebel
garemoebad unda iqnes ganxiluli, Tumca aRniSnuli konkretul SemTxvevaSi
mosamarTlem unda Seafasos sxva garemoebebTan urTierTkavSirSi da
gansazRvros misi xarisxobrivi maCvenebeli.
d)

saqarTvelos mTlianobisaTvis sabrZolo moqmedebebSi monawileobaSemamsubuqebeli garemoebaa, Tumca aRniSnuli konkretul SemTxvevaSi
mosamarTlem unda Seafasos sxva garemoebebTan urTierTkavSirSi da
gansazRvros misi xarisxobrivi maCvenebeli.
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e) nasamarTlobis armqone _ igi ar SeiZleba ganaCenSi mieTiTos Semamsubuqebel
garemoebad, Tumca, zogadad, SesaZloa mieTiTos sasjelis dasabuTebis nawilSi,
mag: sasamarTlom gaiTvaliswina is garemoeba, rom braldebuli aris 70 wels
miRweuli, igi iyo saqarTvelos mTlianobisaTvis sabrZolo moqmedebebis
aqtiuri monawile, sadac miiRo janmrTelobis mZime dazianeba. dResac misi
janmrTelobis mdgomareoba, sabrZolo moqmedebebSi miRebuli Wrilobis gamo,
aris mZime, veteranTa departamentis mier xasiaTdeba dadebiTad, ar gaaCnia
raime damamZimebeli garemoeba (maT Soris, ar aris nasamarTlevi), ris gamoc mas
sasjelad unda ganesazRvros sanqciis qveda zRvarTan miaxloebuli sasjeli.

2. damnaSavis piradi da ekonomikuri pirobebi
a)

sxvadasxva avadmyofoba _ janmrTelobis mniSvnelovani darRvevebi
SesaZlebelia gaTvaliswinebul iqnes, rogorc Semamsubuqebeli garemoeba.
xarisxobrivi maCvenebeli unda gansazRvros mosamarTlem yvela individualur
SemTxvevaSi.

b) ltolvilis an devnilis statusi _ Semamsubuqebeli garemoebaa,
Tumca aRniSnuli konkretul SemTxvevaSi mosamarTlem unda Seafasos
sxva garemoebebTan urTierTkavSirSi da gansazRvros misi xarisxobrivi
maCvenebeli.
g) orsuloba, asakis zeda zRvari (60 wels gadacileba) _ SesaZloa ganxilul
iqnes Semamsubuqebel garemoebad, Tumca xarisxobrivi maCvenebeli ar iqneba
maRali, vinaidan orsuli qalisaTvis SeRavaTi _ sasjelis gadavadeba isedac
gaTvaliswinebulia sisxlis samarTlis kodeqsiT (75-e mux.).
d) ojaxuri mdgomareoba _ rodesac pirs hyavs moxuci mSoblebi, romlebic mis
kmayofaze imyofebian, an arasrulwlovani Svilebi da meuRle, romelic ar
muSaobs, aRniSnulic braldebulis gansakuTrebul mdgomareobaze miuTiTebs
da gaTvaliswinebuli unda iqnes sasjelis Semsubuqebis TvalsazrisiT.
Semsubuqebis xarisxi, rogorc wesi, ar unda iyos maRali, Tumca saqmis
individualurobidan gamomdinare unda Seafasos mosamarTlem;
e) braldebulis naTesauri, saqmiani,megobruli urTierTobebi _ aRniSnuli
maRali albaTobiT iZleva braldebulis xasiaTis Taviseburebebis gaanalizebis
SesaZleblobas, Tumca am urTierTobebis dadgena umravles SemTxvevaSi
mtkicebulebaTa arqonis gamo SeuZlebelia. sadac amis dadgena SesaZlebelia,
mosamarTlem aucileblad unda asaxos ganaCenSi, Sesabamisad, Semsubuqebis an
damZimebis konteqstSi.
v) dadebiTi/uaryofiTi werilobiTi daxasiaTeba _ aRniSnuli problematuri
sakiTxia, vinaidan jer erTi mxareebi umravles SemTxvevaSi ar warudgenen
sasamarTlos braldebulis daxasiaTebas, xolo dadebiT SemTxvevaSi dacvis
mxare ar warudgens sasamarTlos uaryofiT daxasiaTebas, Sesabamisad,
mosamarTle TvaldaxuWuli ar unda endos mas da unda Seafasos misi sandooba.
sandoobis TvalsazrisiT ufro sarwmunoa saxelmwifo an adgilobrivi
TviTmmarTvelobis organos daxasiaTeba; sxva iseTi sazogadoebrivi an
saerTaSoriso organizaciis daxasiaTeba, romelsac, zogadi Sexedulebebis
Tanaxmad, meti ndoba aqvs; iseTi piris mier gakeTebuli daxasiaTeba, romelsac
SeuZlia subieqturi da obieqturi garemoebebis gaTvaliswinebiT gasces swori
daxasiaTeba. mezoblebis, megobrebisa da naTesavebis daxasiaTebebi ufro
nakleb ndobas imsaxurebs, vinaidan qarTul sazogadoebaSi damkvidrebuli
Cveulebebidan gamomdinare ise awers mezobeli da naTesavi xels daxasiaTebas,
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rom arc kiTxulobs mis Sinaarss an euxerxuleba xelis moweraze uaris
Tqma.
z) ekonomikuri pirobebi _ aq Semsubuqebis TvalsazrisiT unda vigulisxmoT
ojaxis mZime materialuri mdgomareoba. es sakiTxi gansakuTrebiT aqtualuria
ekonomikur danaSaulebSi, vinaidan siduxWire Semamsubuqebel garemoebad
SesaZloa CaiTvalos maSin, rodesac piri sxvis nivTs eufleba im mizniT, rom
sakvebi miutanos Svils an Tavad gamoikvebos.
SeniSvna: braldebuls Tu socialurad daucvelis statusi aqvsminiWebuli
misTvis ZiriTad sasjelTan _ Tavisuflebis aRkveTasTan erTad damatebiT
sasjelad jarimis Sefardeba araadekvaturi iqneba. Tu kerZo nawilis muxli
sasjelis saxiT iTvaliswinebs mxolod jarimas, am SemTxvevaSi sasurvelia,
Tu jarima Semsubuqdeba dasaSvebi qveda zRvarisa da sxva gasaTvaliswinebeli
garemoebebis adekvaturad.

3. danaSaulis Cadenis Semdgomi yofaqceva (gansakuTrebiT damnaSavis
miswrafeba, ziani aunazRauros dazaralebuls an Seurigdes mas)
a) zianis anazRaureba _ zianis anazRaureba mniSvnelovani Semamsubuqebeli
garemoebaa, misi xarisxobrivi maCvenebelic sakmaod maRalia. kanonmdeblis
mier Semamsubuqebel garemoebad pirdapir aris miCneuli msjavrdebulis
miswrafeba dazaralebuls aunazRauros ziani, Tumca aq mniSvnelovania is
kriteriumi, romliTac SesaZloa Sefasdes msjavrdebulis miswrafeba _
aanazRauros ziani. aseTad unda CaiTvalos zianis nawilobrivi anazRaureba
da msjavrdebulis mxridan iseTi qmediTi nabijebis gadadgma, rac mis realur
miswrafebas daadasturebs da sasamarTlos amis rwmenas Seuqmnis.
b) dazaralebuTan Serigeba _ aRniSnuli Semamsubuqebeli garemoebaa. igi unda
dasturdebodes ara mxolod braldebulis CvenebiT (ganmartebiT), aramed
Tavad dazaralebulic unda miuTiTebdes amis Sesaxeb an sxva mtkicebulebiT
unda dasturdebodes.
g)

dazaralebulisaTvis daxmarebis gaweva _ aRniSnuli Semamsubuqebel
konteqstSi unda iqnes ganxiluli. mag: CxubSi braldebulis mier muStis
dartymis Sedegad dazaralebuli gadmovarda kibidan da ugonod daeca.
am mdgomareobaSi braldebulis mier saswrafo daxmarebis gamoZaxeba
an saavadmyofoSi sxvagvarad gadayvana unda Sefasdes Semamsubuqebel
garemoebad.

d) gamoyenebuli aRkveTis RonisZiebis darRveva an dacva, Secvla ufro
mkacri aRkveTis RonisZiebiT _ marTalia, aRniSnuli aris wminda saproceso
samarTlebrivi sakiTxi, Tumca gamoyenebuli aRkveTis RonisZiebis darRveva
an dacva xazs usvams msjavrdebulis damokidebulebas marTlmsajulebisadmi,
mis kanonmorCilebas an piriqiT. es garemoeba msjavrdebulis pirovnebis
Sefasebis erT-erT kriteriumad SeiZleba iqces, gansakuTrebiT im SemTxvevaSi,
rodesac igi arRvevs Sefardebul aRkveTis RonisZiebas (es ar exeba giraos
SemTxvevaSi materialur SesaZleblobas, an sxva obieqtur mizezebs) _ Tavs
aridebs gamoZiebasa da sasamarTlos, misi qmedeba aSkarad ewinaaRmdegeba
Sefardebuli aRkveTis RonisZiebis miznebs da igi icvleba ufro mkacri
aRkveTis RonisZiebiT. aseT SemTxvevebSi aSkaraa, rom msjavrdebuli,
pirovnuli maxasiaTeblebidan gamomdinare, konfliqtSi imyofeba kanonTan da
didi albaTobiT msubuqi sasjelis SefardebiT ver iqneba uzrunvelyofili
sasjelis miznebi. aRniSnuli miCneuli unda iqnes damamZimebel garemoebad,
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Tumca, cxadia, rom, magaliTad: warsulSi ganzrax mkvlelobisaTvis
nasamarTloba xarisxobrivi TvalsazrisiT ufro maRal safexurzea da mZimea,
vidre es garemoeba (aRkveTis RonisZiebis darRveva).
e) braldebulis qceva sasamarTlo sxdomebze (wesrigis araerTjeradi darRveva,
aSkara da uxeSi upativcemuloba sasamarTlosa da procesis monawileebis
mimarT) _ msjavrdebulis pirovnebis obieqturad Sefasebis erT-erTi kargi
saSualebaa mosamarTlis mier sasamarTlo sxdomebze braldebulze dakvirveba,
misi qceva, damokidebuleba sasamarTlos, mxareebis, zogadad _ adamianebis
mimarT. mosamarTlem gansakuTrebiT yuradReba unda miaqcios braldebulis
iseT qcevas, rogoricaa: wesrigis araerTjeradi darRveva, sasamarTlosa
da procesis monawileebis mimarT aSkara da uxeSi upativcemuloba, misi
ukureqaciebi mosamarTlis procedurul miTiTebebze, rac msjavrdebulis
pirovnebis uaryofiTad Sefasebis albaTobas zrdis. rac Seexeba braldebulis
kanonSesabamis da `zrdilobian~ qcevas, igi misi pirovnebis dadebiT mxareze
miuTiTebs.
v) Cadenili danaSaulis aRiareba, sagamoZiebo organoebTan TanamSromloba
da monanieba _ aq mosamarTlem yuradReba unda miaqcios im garemoebas,
rom danaSaulis aRiareba (sruli an nawilobrivi) gamoixateba da dgindeba
ZiriTadad zepirsityvieri (verbaluri) formiT Cvenebebsa da ganmartebebSi,
xolo monanieba, sityvieri ganmartebis garda, unda gamoixatebodes
braldebulis/msjavrdebulis qcevaSi dazaralebulis, sasamarTlos mimarT.
magaliTad: Tu braldebulma ganmarta, rom inaniebs Cadenil danaSauls,
magram amavdroulad Seuracxyofas ayenebs dazaralebuls, es ar SeiZleba
CaiTvalos srulfasovan, gulwrfel monaniebad. aseTi monaniebis xarisxobrivi
maCvenebeli unda Seafasos mosamarTlem da Seusabamos sasjelis zoma.
sagamoZiebo organoebTan TanamSromloba Semamsubuqebeli garemoebaa.
am dros unda Sefasdes, ramdenad srulyofilia sagamoZiebo organoebTan
TanamSromloba, braldebuli awvdis srul informacias momxdari danaSaulis
faqtis Taobaze, Tu nawilobriv TanamSromlobs gamoZiebasTan. amis Sesabamisad
unda ganisazRvros Semsubuqebis xarisxi.
z) danaSaulis Cadenis Semdeg sagamoZiebo organoSi nebayoflobiT gamocxadeba
_ es garemoeba erT-erTi im iSviaTTagania, romelic kanonmdeblis
mier pirdapir Semamsubuqebel garemoebadaa miCneuli (ssk. 54). igi sxva
Semamsubuqebeli garemoebebisgan damoukidebladac maRali xarisxiT gavlenas
axdens sasjelis zomaze (Semsubuqebis TvalsazrisiT), Tumca aRniSnulic
konkretul SemTxvevaSi mosamarTlem unda Seafasos sxva garemoebebTan
urTierTkavSirSi.
T) gatacebuli qonebis ukan dabruneba (nebayoflobiT) _ igi Semamsubuqebeli
garemoebaa. ar aqvs mniSvneloba imave dRes daabrunebs ukan, Tu ori dRis
Semdeg. am SemTxvevaSi ganmsazRvrelia nebayoflobiTobis kriteriumi.
amasTan, yuradReba unda mieqces nivTis imave odenobiTa da mdgomareobaSi
dabrunebas. mag: Tu dabrunebuli nivTi dazianebulia, mcirdeba Semsubuqebis
xarisxi.
i)

danaSaulis Cadenis Semdgom braldebulis mier kvalis dafarva,
mtkicebulebis ganadgureba, mowmeebze zemoqmedeba _ am garemoebebma gavlena
unda moaxdinon sasjelis zomaze damZimebis TvalsazrisiT. mag: braldebulis
mier danaSaulis iaraRis mdinareSi gadagdeba, sxvagvarad ganadgureba, gvamis
zRvaSi, mdinareSi an tbSi gadagdeba, aseve sxva gziT gadamalva, raTa Seqmnas
ubeduri SemTxvevis imitacia.
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4. sasjelis dasabuTebis ZiriTadi sakiTxebi ssk-is 54-e muxlis
Tanaxmad
Tu danaSaulis Cadenis Semdeg damnaSave gamocxadda bralis aRiarebiT, aqtiurad
Seuwyo xeli danaSaulis gaxsnas da ar arsebobs damamZimebeli garemoebani,
sasjelis vada an zoma ar unda aRematebodes am kodeqsis kerZo nawilis Sesabamisi
muxliT an muxlis nawiliT gaTvaliswinebuli yvelaze mkacri saxis sasjelis
maqsimaluri vadis an zomis sam meoTxeds (ssk 54-e mux.).
aRniSnul muxlTan mimarTebiT mniSvnelovania sami sakiTxi:
1. danaSaulis Cadenis Semdgom damnaSave gamocxadda bralis aRiarebiT _
aRniSnul cnebaSi unda moviazroT braldebulis mier samarTaldamcav
organoebSi nebismier dros (konkretuli drois intervali normiT
gansazRvruli ar aris) gamocxadeba bralis aRiarebiT, Tumca rac ufro
gvian cxaddeba, miT ufro mcirdeba danaSaulis gaxsnaSi misi aqtiurad
xelisSewyobis SesaZlebloba. danaSaulis Cadenidan drois mokle intervalSi
gamocxadeba zrdis meore kriteriumis _ danaSaulis gaxsnaSi aqtiurad xelis
Sewyobis SesaZleblobas.
2. aqtiurad Seuwyo xeli danaSaulis gaxsnas _ aRniSnulSi moiazreba is
qmediTi nabijebi da braldebulis mier iseTi informaciis miwodeba, romelic
obieqturad am danaSaulis gaxsnis upirobo winapirobaa. aseve braldebulis
mier SesaZleblobis farglebSi srulyofili, konkretuli informaciis
miwodeba.
mag. #1: aqtiur xelSewyobaSi ar SeiZleba moiazrebodes iseTi informaciis
miwodeba, rac drois mokle intervalSi sxva wyarodan aucileblad gaxdeboda
cnobili, rac braldebulisaTvisac cnobili iyo da Semamsubuqebeli garemoebis
xelovnurad Seqmnis mizniT Tavad awvdis gamoZiebas am informacias. aseve,
rodesac braldebulma danamdvilebiT icis, rom SemTxvevis adgilze dainaxa
orma mowmem, damontaJebuli iyo videokamera da misi vinaoba isedac gaxdeboda
cnobili umokles periodSi.
mag. #2: aqtiur xelSewyobaSi unda moviazroT danaSaulis iaraRis Senaxvis
adgilis miTiTeba (gadavagde mdinareSi, ar aris sarwmuno), marTlsawinaaRmdegod
dauflebuli nivTebis adgilsamyoflis miTiTeba, narkotikuli saSualebis
SemTxvevaSi im piris miTiTeba, romlisganac SeiZina narkotiki. narkotikuli
saSualeba quCaSi vipove, Tumca vaRiareb, rom namdvilad mqonda, ar SeiZleba
ganxilul iqnes aqtiur xelSewyobad.
mag. #3: danaSaulSi Tanamonawileobisa da Tanaamsruleblobis SemTxvevaSi unda
asaxelebdes im pirebs, romlebic masTan erTad monawileobdnen danaSaulis
CadenaSi.
mag. #4: im SemTxvevaSi, rodesac braldebuli danaSaulis Cadenis Semdgom
anadgurebs mniSvnelovan mtkicebulebebs, Slis kvals, zegavlenas axdens
mowmeebze, xolo Semdgom bralis aRiarebiT cxaddeba policiaSi da acxadebs,
rom man Caidina danaSauli, ar SeiZleba ganxilul iqnes aqtiur xelSewyobad
danaSaulis gaxsnaSi, vinaidan ganadgurebuli mtkicebulebebis gamo SesaZloa
mxolod misi aRiareba sakmarisi arc iyos gamamtyunebeli ganaCenisaTvis da misi
amgvari qmedeba winaswar dagegmili Semamsubuqebeli garemoebebis xelovnurad
Seqmnas emsaxurebodes.
3. ar arsebobs damamZimebeli garemoebebi _ aq igulisxmeba yvela damamZimebeli
garemoeba, rac ssk-is 53-e muxlis me-4 nawilis moqmedebis pirobebSi SeiZleba
iqnes gamoyenebuli. aRniSnuli mosamarTlem unda Seafasos yovel konkretul
SemTxvevaSi.
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5. sasjelis dasabuTebis ZiriTadi sakiTxebi ssk-is 56-e muxlis
Tanaxmad
daumTavrebeli danaSaulisaTvis sasjelis daniSvnis dros mxedvelobaSi miiReba
garemoebani, romelTa gamoc danaSauli bolomde ar iqna miyvanili (ssk-is 56-e
muxlis 1-li nawili).
am mimarTebiT pirvel rigSi unda gamoiyos daumTavrebeli danaSaulis saxeebi
_ danaSaulis momzadeba da mcdeloba. danaSaulis momzadeba mcdelobasa da
damTavrebul danaSaulTan mimarTebiT sazogadoebrivad ufro naklebad saSiSia,
Sesabamisad, am SemTxvevaSi unda dainiSnos ufro msubuqi sasjeli, vidre
mcdelobis an damTavrebuli danaSaulis SemTxvevaSi dainiSneboda.
rac Seexeba ssk-is 56-e muxlis 1-l nawilSi aRniSnul garemoebebs, romelTa
gamoc danaSauli bolomde ar iqna miyvanili, SeiZleba moviazroT:
a) braldebulis mier danaSaulis arasworad
faqtorisa da umecrebis gaTvaliswinebiT;

dagegmva,

inteleqtualuri

b) policiis gamoZaxebis, an signalizaciis CarTvis gamo;
g) jgufur danaSaulSi rolebis arasworad ganawilebisa gamo;
d) danaSaulis Casadenad gankuTvnili iaraRis teqnikuri gaumarTaobis gamo
(erTi gasrolis Semdeg iWedeba iaraRi).
e) yvela sxva iseTi garemoeba, romelTa gaTvaliswineba sxvadasxva mizeziT
ver SeZlo braldebulma da xeli SeuSala danaSaulis damTavrebas, romlis
damTavrebis survilic mis mier aSkarad da myarad iyo gamoxatuli.
CamoTvlil SemTxvevebSi raime Semamsubuqebeli sasjelis daniSvnis kuTxiT ar
ikveTeba. aRniSnuli ufro sasjelis damZimebisken ixreba.
SeniSvna: mocemul SemTxvevaSic, rodesac saxezea daumTavrebeli danaSauli sskis 56-e muxlis 1-l nawilTan erTad sasjelis daniSvna aseve unda moxdes ssk-is
53-e muxlis me-3 nawilis Sesabamisad.

6. sasjelis dasabuTebis ZiriTadi sakiTxebi ssk-is 57-e muxlis
Tanaxmad
danaSaulis Tanamonawileobisa da danaSaulis amsruleblobisaTvis sasjelis
daniSvnis dros mxedvelobaSi miiReba piris faqtobrivi monawileobis xasiaTi
da xarisxi, am monawileobis mniSvneloba danaSaulis miznis misaRwevad, misi
gavlena gamowveuli an SesaZlebeli zianis xasiaTsa da xarisxze.
danaSaulis CadenaSi piris faqtobrivi monawileobis xasiaTsa da xarisxSi, aseve
piris monawileobis mniSvnelobaSi danaSaulis miznis misaRwevad, mis gavlenaSi
gamowveuli an SesaZlebeli zianis xasiaTsa da xarisxze unda vigulisxmoT,
rom rac ufro intensiurad, agresiulad monawileobs piri danaSaulis CadenaSi
da rac ufro gadamwyvetia misi roli danaSaulis miznis miRwevaSi, miT ufro
mZime sasjeli unda ganesazRvros mas, xolo rac ufro mcirea monawileobis
xasiaTi da xarisxi da nakleb rols TamaSobs piri danaSaulis saboloo miznis
miRwevaSi, ufro msubuqi sasjeli unda ganesazRvros.
xasiaTiTa da xarisxobrivi maCveneblis mixedviT, zogadad, amsrulebeli
ufro aqtiuri figuraa, vidre Tanamonawile, Sesabamisad, misTvis daniSnuli
sasjelis zoma ufro maRali unda iyos, vidre Tanamonawilis. rac Seexeba
Tanamonawileebis _ organizatoris, wamqezeblisa da damxmaris monawileobas,
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rogorc wesi organizatoris funqcia, misi monawileobis xasiaTi da xarisxi,
damxmaresa da wamqezebelTan SedarebiT, ufro intensiuri unda iyos, Tumca
am sakiTxis Sefaseba ufro marTebuli iqneba yvela konkretul SemTxvevaSi,
vinaidan yvela SemTxveva individualuria da danaSaulSi monawileobis xasiaTi
da xarisxi, aseve piris monawileobis mniSvnelobac danaSaulis miznis misaRwevad
yvela SemTxvevaSi damoukideblad unda Sefasdes.
SeniSvna #1: ori da meti piris mimarT arsebul ganaCenebSi, gansakuTrebiT
danaSaulSi Tanamonawile da amsrulebeli pirebis mimarT, mkafiod unda iyos
gamijnuli TiToeuli msjavrdebulis sasjelis saxe/zoma da misi dasabuTeba,
Tu ratom dauniSna sasamarTlom msjavrdebulebs erTi an gansxvavebuli saxisa
da simZimis sasjelebi.
SeniSvna #2: mocemul SemTxvevaSic, rodesac saxezea danaSaulSi Tanamonawileoba
da amsrulebloba, ssk-is 57-e muxlis 1-l nawilTan erTad sasjelis daniSvna
unda moxdes ssk-is 53-e muxlis me-3 nawilis Sesabamisad.
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arasrulwlovnis mimarT
sasjelis gamoyenebisas
gasaTvaliswinebeli zogierTi
saerTaSoriso standartis Sesaxeb

 avtori: mosamarTle renate vinteri _ evrokavSiris proeqtis “sisxlis samarTlis
sistemis reformis mxardaWera saqarTveloSi” xelmZRvaneli, 2015.
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pirvel rigSi, mosamarTlem unda Seafasos aris Tu ara sasjelis Sefardebis
saWiroeba, Tu SesaZlebelia alternatiuli zomebis gamoyeneba. amgvari
gadawyvetileba unda iyos dasabuTebuli.
danaSaulis CadenaSi msjavrdebuli bavSvisaTvis (18 wlamde piri) sasjelis
Sefardebisas gamosayenebeli principebia:
1. upirveles yovlisa, bavSvis yvelaze saukeTeso interesebis dacva (bavSvis
uflebaTa konvencia iTvaliswinebs, rom bavSvis mimarT nebismier qmedebaTa
ganxorcielebisas upirvelesi yuradReba eTmoba bavSvis saukeTeso interesebis
dacvis ukeT uzrunvelyofas. es principi imdenadve moqmedebs bavSvisaTvis
sasjelis Sefardebis sakiTxze gadawyvetilebis miRebisas, ramdenadac
nebismieri sxva sakiTxis gadawyvetisas).
2. reagireba unda iyos bavSvis mdgomareobisa da danaSaulis proporciuli
(proporciulobis principis Sesabamisad, arasrulwlovnis mier Cadenil
danaSaulze reagireba yovelTvis unda iyos “aramarto danaSaulis viTarebisa
da simZimis proporciuli, aramed bavSvis asakis, naklebi braleulobis, bavSvis
mdgomareobisa da saWiroebebis, aseve sazogadoebis sxvadasxva grZelvadiani
saWiroebis proporciulic“. rac Seexeba sazogadoebis zegavlenas, sasamarTloze
ar unda imoqmedos mediis mier saqmis gaSuqebam an sazogadoebrivma azrma.
imisaTvis, rom sasjeli iyos bavSvis garemoebebis proporciuli, sasjelis
Sefardeba individualurad unda moxdes). gadawyvetileba unda iyos srulad
dasabuTebuli. mosamarTlem unda daasabuTos, Tu ratom SearCia konkretuli
sasjeli.
mag.:
gaerTianebul
samefoSi
arsebobs
saxelmZRvanelo
miTiTebebi
arasrulwlovani msjavrdebulis mimarT sasjelis daniSvnis Taobaze, romelic
amgvarad gamoiyureba: sasjelis gansazRvramde sasamarTlom unda gaiTvaliswinos
danaSaulis an danaSaulebis simZime da nebismieri Semamsubuqebeli faqtori,
romelic asocirdeba danaSaulTan an uSualod axalgazrdasTan.
Semamsubuqebeli faqtorebia:
garkveuli miRwevebi an kargi saqcieli, romelic ar ukavSirdeba danaSauls;
bolodroindeli perspeqtiuli garemoebebi;
winaT gamovlenili kargi xasiaTi;
danaSaulis adreul etapze aRiareba da policiasTan TanamSromloba;
mzadyofna garkveul sakiTxebze daxmarebis moZiebisaTvis - magaliTad,
narkotikebTan dakavSirebiT;
socialuri Tu ganaTlebis mxriv arsebuli arasaxarbielo mdgomareoba, cudi
aRzrdis CaTvliT.
danaSaulis simZimis Sesafaseblad mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli danaSaulTan
an danaSaulebTan dakavSirebuli yvelanairi xelmisawvdomi informacia.
gaTvaliswinebuli unda iyos nebismieri damamZimebeli an Semamsubuqebeli
faqtori, ramac SeiZleba xeli Seuwyos ufro msubuqi sasjelis gamoyenebas.
qvemoT CamoTvlilia is sxva faqtorebi, romelTac, rogorc wesi, SeuZliaT
gavlena moaxdinon danaSaulis simZimis gansazRvraze:
danaSaulis xasiaTi - gamoyenebuli Zaladobis done, iaraRis gamoyeneba,
dakarguli qonebis Rirebuleba, danaSaulis Cadena jgufurad moxda Tu
individualurad, agreTve is, Tu ramdenad Seesabameba danaSaulis xelweras,
rac aqtualurs gaxdis wina nasamarTlobebs; - gavlena msxverplze mizanmimarTuli iyo Tu ara, msxverplis daucvelobis done, iyo Tu ara
msxverpli sajaro mosamsaxure, hqonda Tu ara adgili ndobiT borotad
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sargeblobas, zaralis raodenoba da arsi, moxda Tu ara raime qonebis
dabruneba da miayena Tu ara fsiqologiuri travma;
ganzraxva da motivacia - danaSauli winaswarganzraxuli iyo Tu spontanuri,
iyo Tu ara danaSauli provocirebuli an Cadenili provocirebiT, ramdenad
gacnobierebuli hqonda axalgazrdas Tavisi qcevis gavlena msxverplze;
roli danaSaulSi - axalgazrda jgufis lideri iyo Tu umniSvnelo roli
iTamaSa;
damokidebuleba danaSaulis mimarT - ganicdis Tu ara axalgazrda sinanuls
an msxverplis mimarT TanagrZobas da mzad aris Tu ara, garkveuli saxiT
moaxdinos kompensireba.
3. sasjelis Sefardebis mizani unda iyos reintegracia. sasjeli unda iyos
konstruqciuli da ara sadamsjelo xasiaTis da aRdgeniTi dazaralebulisaTvis.
reintegraciisaTvis saukeTeso saSualeba arasapatimro sasjelTa gamoyeneba
da msjavrdebulze garkveuli movaleobebis dakisrebaa. arasapatimro sasjelis
gamouyenebloba unda dasabuTdes.
4. saTanado SemTxvevebSi unda moxdes arasapatimro sasjelTa Sefardeba.
5. sapatimro sasjeli unda gamoiyenebodes ukiduresi zomis saxiT da rac SeiZleba
Sesaferisi xanmokle vadiT - bavSvis uflebaTa konvenciis 37-e muxlis (b)
punqtis mixedviT, bavSvisaTvis Tavisuflebis aRkveTa da misi dapatimreba
SeiZleba ganxorcieldes mxolod kanonis Tanaxmad da mxolod ukiduresi zomis
saxiT, rac SeiZleba Sesaferisi, naklebi periodis ganmavlobaSi. 18 wlamde pirs
ar unda waerTvas Tavisufleba, Tu is ar aris cnobili damnaSaved seriozuli
qmedebis CadenaSi sxva piris mimarT Zaladobis gamoyenebiT an sxva seriozuli
samarTaldarRvevebis araerTxel CadenaSi da ar arsebobs sxva Sesabamisi
zemoqmedebis zoma. fraza “ar arsebobs sxva Sesabamisi zemoqmedebis zoma“ ar
unda iqnes gagebuli, rogorc alternatiuli zomis ararseboba. amis nacvlad,
igi unda gavigoT rogorc viTareba, romelSic sxva zomebis gamoyeneba ar
iqneba Sesaferisi an sasargeblo bavSvisaTvis. bavSvis uflebaTa konvenciis
37-e muxlis (b) punqti ar gansazRvravs, ra igulisxmeba “drois rac SeiZleba
Sesabamis mokle periodSi”. 18 wlamde pirTa sasjelis vada pirdapir unda iyos
dakavSirebuli im periodis xangrZlivobasTan, romelic miCneulia sakmarisad
bavSvis reintegraciisTvis da mis mier sazogadoebisaTvis sasargeblo rolis
SesrulebaSi xelSewyobisaTvis.
Zalian rTulia, ganaxorcielo da daicva bavSvis yvela ufleba maSin, rodesac
igi TavisuflebaaRkveTilia da moTavsebulia dakavebis centrSi (izolatorSi)
an cixeSi. garda amisa, ukve garkveuli xania aRiarebulia, rom bavSvis dakavebis
centrSi (izolatorSi), cixeSi an sxva daxurul dawesebulebaSi moTavsebam
SeiZleba iseTi uaryofiTi gavlena iqonios bavSvze, romelic “ver dabalansdeba
Sesabamisi mopyrobis mcdelobebiT”. institucionalizaciis efeqti, romelic
moicavs ojaxsa da sazogadoebasTan daSorebas, xSirad mZimdeba cudi pirobebiTa
da reintegraciis RonisZiebebisa da programebis SezRuduli xelmisawvdomobiT
an ararsebobiT. cixis cxovrebam aseve SesaZlebelia mgrZnobiare axalgazrda
damnaSaveebi datovos Zaladobis kulturis pirispir. am tipis gamocdileba
axalgazrdebs ufro daucvelebs xdis ojaxis dangrevis, usaxlkarobis, dasaqmebis
sirTuleebis, fsiqikuri problemebisa da gaTavisuflebis Semdeg recidivis
mimarT.
rogorc pekinis wesebis komentarebSia aRniSnuli, progresuli kriminalistika
instituciur zomebze metad arainstituciuri zomebis gamoyenebis momxrea.
marTlac, rogorc Tanamedrove kvlevebis Sedegebi garkveviT miuTiTebs,
bavSvebis institucionalizacias, savaraudod, ufro metad mohyveba maT mier
SemdgomSi danaSaulis Cadena, vidre arasapatimro sasjelebis gamoyenebas.
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saproceso SeTanxmebis
dasabuTebulobis problema
(saerTaSoriso gamocdileba
da standartebi)

 avtori: sofio waqaZe _ saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sasamarTlo statistikisa da analizis
ganyofilebis ufrosis moadgile, 2014.
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winamdebare naSromi momzadebulia `sisxlis samarTlis saqmeebze ganaCenis formis,
dasabuTebulobisa da teqstis stilistikuri gamarTulobis Sesaxeb sasamarTlo
komisiis” farglebSi da exeba saproceso SeTanxmebis damtkicebisas sasamarTlos
rols, amgvari gadawyvetilebis dasabuTebis konteqstSi. am mizniT, naSromi
mimoixilavs arsebul kanonmdeblobas da dagegmil cvlilebebs saqarTvelos
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi, SemdegSi Seexeba saerTaSoriso praqtikas
da gamocdilebas aSS-s, sisxlis samarTlis “ad hoc” tribunalebisa da adamianis
uflebaTa evropuli sasamarTlos standartebis analizis, saboloo jamSi ki
waradgens daskvnas saproceso SeTanxmebis dasabuTebulobis standartTan
dakavSirebiT.

Sesavali
saproceso SeTanxmebis instituts ara erTi samarTlebrivi sistema icnobs da
aqtiurad iyenebs. saproceso SeTanxmeba, misi efeqtiani gamoyenebis SemTxvevaSi,
saSualebas iZleva, ganxorcieldes swrafi da drouli marTlmsajuleba,
gamoyenebul iqnes msubuqi sasjelebi da Semcirdes patimarTa raodenoba.
miuxedavad imisa, rom saproceso SeTanxmebis instituti iTvaliswinebs rig
saproceso uflebebze uaris Tqmas, es “per se” samarTliani sasamarTlos uflebis
Selaxvad ver ganixileba. Tumca sakiTxs meore mxarec gaaCnia _ saproceso
uflebebze uaris Tqma, Tavis mxriv, `mowyvlad” mdgomareobaSi amyofebs saproceso
SeTanxmebis instituts, saWiroebs ra sasamarTlos skurpulozur CarTulobas
darCenil saproceso uflebaTa kanonieri da samarTliani ganxorcielebisTvis.
CarTuloba, Tavis mxriv, gamoixateba saproceso kanonmdeblobis moTxovnebis
midevnebiT da maTi arsebobis dasabuTebiT saproceso SeTanxmebis damtkicebisas.
dasabuTebuli gadawyvetileba mxares aZlevs gancdas, rom mas mousmines, rac,
Tavis mxriv, xels uwyobs gadawyvetilebis aRsrulebas. Tumca, bunebrivia,
dasabuTebulobis xarisxi gansxvavdeba gadawyvetilebis xasiaTis mixedviT.
miuxedavad imisa, rom sasamarTlos ar evaleba yvela samarTlebriv problemas
Seexos, gadawyvetilebaSi naTlad unda ikveTebodes, rom saqmisTvis mniSvnelovani
arc erTi sakiTxi ganxilvis miRma ar darCenila.
saqarTveloSi moqmedi sisxlis samarTlis sapoceso kanonmdeblobis Tanaxmad,
sasamarTlos ekisreba valdebuleba, braldebulis mier bralis aRiarebis
safuZvelze Seamowmos dasabuTebulia Tu ara braldeba da aris Tu ara
SuamdgomlobaSi miTiTebuli sasjeli kanonieri da samarTliani, aseve ramdenad
nebayoflobiT moxda bralis aRiareba. amasTan, a.w. ivlisis TveSi sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsSi ganxorcielebuli mniSvnelovani cvlilebebis
Sedegad, dawesda specialuri mtkicebis standarti, romelic mxolod saproceso
SeTanxmebis dadebisas imoqmedebs. igi aerTianebs mtkicebulebebs, romlebic
daarwmunebdnen obieqtur pirs, rom braldebulma Caidina danaSauli, imis
gaTvaliswinebiT, rom braldebuli aRiarebs danaSauls, sadavod ar xdis
braldebis mxaris mier wardgenil mtkicebulebebs da uars ambobs sasamarTlos

nacvliSvili da togoniZe saqarTvelos winaaRmdeg, adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo,
par. 90, 29 aprili, 2014.
 skopola italiis winaaRmdeg, adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo, par. 135, 17 seqtemberi,
2009.
 ruiz torija espaneTis winaaRmdeg, adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo, par. 29, 9 dekemberi,
1994.
 van der hurki niderlandebis samefos winaaRmdeg, adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo, par.
61, 19 aprili, 1994.
 boldea rumineTis winaaRmdeg, adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo, par. 30, 17 ivnisi, 2013.
 saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi, muxli 213.
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mier misi saqmis arsebiTi ganxilvis uflebaze. aRsaniSnavia aseve cvlileba
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 209-e muxlSi, romlis mixedviTac
braldebulsa da prokurors Soris SeTanxmeba aRar xdeba bralze da es exeba
mxolod sasjels. amasTan, saproceso kanonmdebloba ukve savaldebulod awesebs
saproceso SeTanxmebis amsaxveli oqmis Sedgenas, romelic prokurorsa da
braldebuls Soris molaparakebis Sinaarss Seicavs. Sesabamisad, mniSvnelovania
saerTo sasamarTloebma moirgon kanonmdeblobiT maTTvis miniWebuli SedarebiT
aqtiuri roli da daasabuTon ganaCeni, romliTac amtkiceben saproceso
SeTanxmebas, TiToeuli am komponentis mimoxilviT da problematur elementebze
gansakuTrebuli yuradRebis gamaxvilebiT.
saproceso kanonmdebloba TiTqmis identuria msoflio masStabiT im qveynebSi,
romelTa samarTlebrivi sistemebic icnoben am instituts. Tumca gansxvavdeba
dasabuTebis xarisxi. qvemoT mimovixilavT saerTaSoriso praqtikas da elementebs,
romelTa ganxilvasac sasamarTloebi mizanSewonilad miiCneven saproceso
SeTanxmebis damtkicebisas.

saerTaSoriso gamocdileba
saproceso SeTanxmebis instituti yvelaze kargad amerikul samarTlebriv
sistemas aris morgebuli. Sesabamisad, mizanSewonilad migvaCnia, gadavxedoT
praqtikas da davadginoT saproceso SeTanxmebis damtkicebisas sasamarTlo
asabuTebs Tu ara ganaCens. amerikis SeerTebuli Statebis SemTxvevaSi, 1968
wlis breidis saqme10 adgens saproceso garigebis konstituciurobas da ayenebs
ramdenime moTxovnas. sasamarTlo, pirvel rigSi, yuradRebas amaxvilebs Tanxmobis
elementze, miuTiTebs ra, rom es warmoadgens ara ubralod bralis aRiarebas,
aramed gansasjelis nebas, uari Tqvas rig procedurul garantiebze. Sesabamisad,
sasamarTlom gansakuTrebuli sizustiT unda daadasturos nebis namdviloba.
sasamarTlo CauRrmavda gansasjelis nebis namdvilobas imis fonze, rom mas
bralis dadasturebis SemTxvevaSi, sikvdiliT dasja emuqreboda. sasamarTlom
ganixila aRniSnuli faqtori da miuTiTa, miuxedavad imisa, rom amgvar mkacr
sasjels SesaZloa emoqmeda, nebis namdvilobaze, es warmoadgenda e.w. `but for”
faqtors, Sesabamisad, gadamwyvet gavlenas ver moaxdenda gansasjelis nebaze,
daesrulebina saqme saproceso SeTanxmebiT. es faqtori muqaris konteqstSic
ganixila sasamarTlom, uaryo ra sikvdiliT dasjis SiSis gadamwyveti efeqti
gansasjelis mier gancxadebul gaazrebul Tanxmobaze. rogorc vxedavT,
sasamarTlo ar Semoifargleba saproceso SeTanxmebis elementebis `mSrali”
mimoxilviT da uRrmavdeba maT, asabuTebs, gamoricxavs Tanmdev faqtorebs da
midis dasabuTebul, logikur gadawyvetilebamde.
breidis saqmes aTeuli wlis Semdeg mohyva kuperis11 da fraies12 saqmeebi,
sadac dadginda, rom sasamarTlo mxolod nebayoflobiTobis an/da winaswari
SeTanxmebis pirobebis Sesrulebas rodi amowmebs. piris samarTliani sasamarTlos
ufleba ganimarta, rogorc efeqtiani dacvis ufleba, rac sasamarTlos avalebs,
Seamowmos, saTanadod ganemarta Tu ara pirs saproceso SeTanxmebis institutis
dadebiTi da uaryofiTi mxareebi da mosalodneli Sedegebi, gansakuTrebiT
dacvis mxaris mier.
saproceso SeTanxmebis dadebisas nebayoflobiTobis elementis Semadgeneli
 saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi, muxli 111.
 iqve, muxli 2010 (6).
10 robert m. breidi aSS-s winaaRmdeg, 397 U.S. 742 4 maisi, 1970.
11 lafteri kuperis winaaRmdeg, 132 S.Ct. 1376 (2012).
12 misuri fraies winaaRmdeg, 132 S. Ct. 1399, 2012.
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mniSvnelovani nawilia kvalificiuri dacvis uflebis ganxorcieleba. Sesabamisad,
sasamarTlo am komponentsac akvirdeba. mniSvnelovania, dadgindes, ramdenad
srulyofilad aris braldebuli informirebuli mosalodnel nasamarTlobaze
da sxva `pirdapir” Tanmdev Sedegebze. am konteqstSi amerikuli sasamarTloebis
midgoma Semdegnairia: pirdapir Tanmdev Sedegze arainformirebuloba (mag.:
nasamarTloba) aris nebis namdvilobis gabaTilebis safuZveli; xolo iseT
arapirdapir Sedegebze informaciis arqona, rogoricaa, magaliTad: marTvis mowmobis
moqmedebis SeCereba, amnistia, pirobiTi msjavris arseboba da a.S. SesaZlebelia,
SemdgomSic iqnes dabalansebuli ise, rom nebis namdvilobis elements Crdili ar
miadges. Tumca padilas saqmeSi13 sasamarTlo gamokiTxvis Sedegad dadginda, rom
braldebuli ar iyo informaciamoklebuli, aramed SecdomiT informirebuli.
Sesabamisad, advokatis mier ganzrax araswori informaciis miwodeba imis Taobaze,
rom braldebuli saproceso SeTanxmebis Semdgom marTvis mowmobas SeinarCunebda,
anda deportaciis riski ar dadgeboda, baTils xdis Tavad braldebulis nebas da
Tavad saproceso SeTanxmebas. rogorc wesi, amerikul sasamarTloTa umetesoba,
mxolod nebayoflobiTobis elementis dasadgenad, Semdegi siiT xelmZRvanelobs:
ganixileT Tu ara advokatTan bralis Sinaarsi?
maqsimaluri sasjeli am danaSaulisTvis aris ..., acnobierebT kanonis am
Canawers?
ganixileT Tu ara advokatTan saproceso SeTanxmebis Sinaarsi da Sedegebi?
acnobierebT Tu ara, rom Tqven gaqvT ufleba, Tavi ar cnoT damnaSaved?
acnobierebT Tu ara, rom Tqven SegiZliaT moiTxovoT saqmis ganxilva
sasamarTlos mier, sadac ar iqnebiT valdebuli, misceT Cveneba sakuTari
Tavis winaaRmdeg?
nebayoflobiT aRiarebT danaSauls?
bralis aRiarebisas Tqvenze raime formis zewola xom ar ganxorcielda?
nebayoflobiTobis miRma, amerikuli samarTlebrivi sistema, qarTuli saproceso
kanonmdbelobis msgavsad, aucileblad miiCnevs mosalodneli nasamarTlobisa da
bralis xasiaTis Sesaxeb informirebulobas, wamebis, araadamianuri/damamcirebeli
mopyrobis gamoricxvas da braldebulis uflebas, kvlav moiTxovos saqmis
arsebiTi ganxilva, an misi gadacema nafic msajulTaTvis.
garda SidasamarTlebrivi sistemebisa, saproceso SeTanxmebis instituti aqtiurad
danerga sakuTar praqtikaSi “ad hoc” tribunalebma. am kvlevisTvis, sainteresoa
iugoslaviisa da ruandas tribunalebis praqtikis gacnoba, romelsac qvemoT
SevexebiT.
yofili iugoslaviis saerTaSoriso sisxlis samarTlis tribunalis wesdebis me20 muxli iTvaliswinebs bralis aRiarebis SesaZleblobas gansasjelis mier. amave
tribunalis wesebis 62bis-e muxlis Tanaxmad ki, tribunals ekisreba valdebuleba,
daadasturos, rom a) neba namdvilia; b) gaazrebulia; g) bralis aRiareba ar xdeba
yoymanis procesSi; d) arsebobs sakmarisi faqtobrivi garemoebebi gansasjelis
danaSaulSi monawileobis Sesaxeb. am SemTxvevaSi, tribunali niSnavs sxdomas
sasjelis gansasazRvravad.
saproceso SeTanxmebis damtkicebisas tribunali aanalizebs yvela zemoTmocemul
faqtors. ardemoviCis saqmeSi14 tribunali jer Seexo gansasjelis nebis
13 padila keCukis Tanamegobrobis winaaRmdeg, 559 U.S. 356 (2010)
14 The Prosecutor v. Drazen Erdemovic, (sentencing judgment) International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), IT96-22-A 29 November, 1996.
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namdvilobas, moiyvana ra amis damadasturebeli faqtebi, SemdgomSi moxda
fsiqiatris daskvnis moxmoba da dadastureba, rom gansasjeli gaazrebulad
aRiarebs brals. tribunali Semdeg Seexo im faqtobriv garemoebebs,
romlebic adasturebdnen wardgenil brals, maT Soris, bralis gamomricxav an
Semamsubuqebel garemoebebs (am SemTxvevaSi _ meTauris brZanebis Sesruleba).
zelenoviCis saqmeSi15 ki tribunalma saproceso SeTanxmebisTvis aucilebeli
piroba _ bralis aRiareba, Semamsubuqebel garemoebad miiCnia, mniSvneloba
mianiWa gansasjelis TanamSromlobas gamoZiebasTan da daadastura saproceso
SeTanxmeba, Semsubuqebuli sasjeliT. Sesabamisad, miuxedavad imisa, rom
kanonmdeblobiT dadgenili elementebi TiTqmis identuria qarTuli saproceso
kanonmdeblobisa, tribunali, saerTo sasamarTloebisgan gansxvavebiT, saWirod
miiCnevs, CauRrmavdes TiToeul elements da daasabuTos maTi arsebobaararseboba.
ruandis saerTaSoriso sisxlis samarTlis tribunali, romlis wesdebiT
gaTvaliswinebuli saproceso SeTanxmebis namdvilobis kriteriumebi identuria
yofili iugoslaviis wesdebisa, kambandas saqmeSi16 saproceso SeTanxmebis
damtkicebisas, Semdeg elementebs Seexo:
a) CamoTvala muxlebi, romelTa darRvevaSic Tavi damnaSaved cno pirma;
b) sasjelis nawilze saubrisas mimoixila danaSaulebisTvis gaTvaliswinebuli
sasjeli (sikvdiliT dasja);
b.a.) pirovnuli maxasiaTeblebi;
b.b) danaSaulis aRiareba, rogorc sasjelis Semamsubuqebeli garemoeba;
b.g.) danaSaulis simZime, romlis Cadenasac aRiarebs;
b.d.) piris samsaxurebrivi mdgomareoba danaSaulis Cadenis dros.
rutaganiras saqmeSi17 ki sasjelze SeTanxmeba
sakiTxs. am konteqstSi, tribunalma ganixila:

warmoadgenda

problematur

a) individualuri mdgomareoba:
a.a.) ojaxuri mdgomareoba;
a.b.) piradi Tvisebebi da zogadi qceva;
a.g.) nasamarTlobis arqona da cixeSi moqceva;
a.d.) asaki da avadmyofoba;
a.e.) uSualo CarTulobis arqona ganxorcielebul mkvlelobebTan;
b) damamZimebeli garemoebebi;
g) Semamsubuqebeli garemoebebi:
g.a.) nebayoflobiTi Cabareba;
g.b) bralis aRiareba;
g.g.)rigi msxverplebisTvis gaweuli daxmareba;
15 Prosecutor v. Dragan Zelenovic (Sentencing Judgment), IT-96-23/2-S, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
(ICTY), 4 April 2007.
16 The Prosecutor v. Jean Kambanda (Judgement and Sentence), ICTR 97-23-S, International Criminal Tribunal for Rwanda
(ICTR), 4 September 1998
17 The Prosecutor v. Vincent Rutaganira (Judgement and Sentence), ICTR-95-1C-T, International Criminal Tribunal for Rwanda
(ICTR), 14 March 2005
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g.d.)monanieba;
g.e) Tavisuflebis aRkveTis manamde arsebuli xangrZlivoba.
sainteresoa adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos midgoma saproceso
SeTanxmebis institutTan mimarTebaSi. miuxedavad imisa, rom Tavad sasamarTlo
ar amtkicebs saproceso SeTanxmebebs, rig saqmeebSi igi Seexo am institutis
namdvilobis elementebs, rac sainteresoa aRniSnuli kvlevis miznebisTvis.
ase, magaliTad, sasamarTlom nacvliSvilis saqmeSi18 gaixsena, rom jer kidev
1987 wels evrosabWos ministrTa komitetis warmomadgenlebma mouwodes wevr
saxelmwifoebs, daenergaT gamartivebuli samarTalwarmoeba. imisaTvis, rom
uflebaze uaris Tqma, konvenciis miznebidan gamomdinare, efeqtiani iyos,
aucilebelia, aRniSnuli ganxorcieldes aSkara formiT da aseve uzrunvelyofili
iyos minimaluri dacvis garantiebi. damatebiT, uflebebze uaris Tqma ar unda
ewinaaRmdegebodes sajaro interess19.
nacvliSvilis saqmeSi sasamarTlom evropuli konvenciis me-6 muxlis moTxovnebad
saproceso SeTanxmebis konteqstSi, daasaxela: (a) gansasjelis mier Tanxmobis
aSkarad nebayoflobiT gamoxatvamde misi (b) sruli informirebuloba saqmis
faqtobriv garemoebebze, maT iuridiul Sedegebze; (g) SeTanxmebis pirobebsa
da maTi miRwevis gzebis samarTlianobis Semowmebaze saTanado sasamarTlo
kontrolis ganxorcieleba20. samarTliani sasamarTlos uflebidan gamomdinareobs
aseve aRniSnuli elementebis saTanadod dasabuTeba, raTa mxareTa dacvis
ufleba efeqtianad ganxorcieldes, xolo sasamarTlos mier dadgenili principi
mxareTaTvis ganWvretadi iyos.

daskvna
gamokvleuli praqtika saproceso SeTanxmebis dasabuTebulobis konteqstSi
aCvenebs Semdeg tendencias: sakanonmdeblo baza saproceso SeTanxmebis dadebis
damtkicebis winare moqmedebebis Taobaze principulad axlos dgas da aerTianebs
nebayoflobis, informirebul, bralis dasamtkiceblad saWiro mtkicebulebaTa
elementebs. Tumca, gansxvavebiT saqarTveloSi damkvidrebuli praqtikisgan,
nebismier zemoT mimoxilul samarTlebrivi sistemis qolgis qveS xdeba
TiToeuli elementis ganxilva, gabaTileba, kontrargumentis moxmoba da maTi
dadastureba an uaryofa. amiT ikveTeba sasamarTlos roli, ar miiRos avtomatur
mocemulobad mxareTa SeTanxmeba da gamoikvlios saproceso kanonmdeblobiT
gaTvaliswinebuli yvela elementi, maT Soris saqarTvelos sisxlis samarTlis
saproceso kodeqsis 212-e muxlis me-3 nawiliT gaTvaliswinebuli moTxovnebi.
amasTan, mniSvnelovania, rom am elementebis ganxilvas ar hqondes formaluri
xasiaTi da miznad isaxavdes WeSmaritebis realur dadgenas. ase, magaliTad,
dasabuTebulobis xarisxs ver gazrdis sasamarTlos mier martivad imis miTiTeba,
rom mxare gamoikiTxa imis Taobaze, sakuTari nebiT ganacxada Tu ara saproceso
SeTanxmebaze Tanxmoba, ris Sedegadac dadginda nebayoflobis elementi. saWiroa,
TiToeuli elementi ganixilebodes kompleqsurad, konteqstis, subieqturi da
obieqturi garemoebebis, damamZimebeli da Semamsubuqebeli faqtorebis, yoveli
eWvis mimoxilviTa da sabolood dasabuTebuli daskvnis warmodgeniT.
18 nacvliSvili saqarTvelos winaaRmdeg, adamianis uflebaTa veropuli sasamarTlo, ix: sqolio 2.
19 skopola italiis winaaRmdeg, adamianis uflebaTa veropuli sasamarTlo, §135-136, sqolio 3; poitrimoli safrangeTis winaaRmdeg, adamianis uflebaTa veropuli sasamarTlo, par.31, 23 noemberi, 1993.
hermi italiis winaaRmdeg, adamianis uflebaTa veropuli sasamarTlo, par.73, 18 oqtomberi, 2006.
20 nacvliSvili da togoniZe saqarTvelos winaaRmdeg, adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo, (ix
sqolio 1), par. 91.
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rekomendaciebi:
mniSvnelovania, saerTo sasamarTloebis mosamarTleebma gansakuTrebuli
yuradReba miaqcion braldebulis nebis namdvilobis Semowmebas da es ar
Semoifarglebodes mxolos zepiri Tanxmobis mosmeniT. sisxlis samarTlis
saproceso kodeqsSi ganxorcielebuli cvlilebebis Sedegad, mosamarTles
xeli miuwvdeba prokurorsa da braldebuls Soris warmarTuli molaparakebis
oqmze, Sesabamisad, mniSvnelovania nebayoflobiTobis ganxilva erTianobaSi:
molaparakebis dawyebis etapidan sasamarTlos winaSe wardgenamde;
mniSvnelovania, sasamarTlom yuradRebiT Seiswavlos braldebulsa da
prokurors Soris molaparakebis amsaxveli saproceso SeTanxmebis oqmi,
gaecnos iq arsebul SeniSvnebs, aseTis arsebobis SemTxvevaSi da darwmundes,
xom ar axdenen isini gavlenas saproceso SeTanxmebis namdvilobaze;
saWiroebis SemTxvevaSi, oqmis irgvliv arsebul sakiTxebs Seexos saboloo
gadawyvetilebaSic;
braldebulis nebis namdvilobaze SesaZloa, gavlenas axdendes dacvis
arasaTanado ganxorcielebac. es aerTianebs rogorc araprofesionalur, ise
ganzrax araswori cnobebis miwodebas, aseve braldebulisTvis mniSvnelovani
cnobebis
dafarvas
saproceso
SeTanxmebis
mosalodnel
Sedegebze.
Sesabamisad, mniSvnelovania, mosamarTle daakvirdes, ramdenad srulyofilad
aris braldebulis dacvis ufleba realizebuli, ramdenad saTanadod aris
braldebuli bralis Sinaarsze, mosalodnel sasjelze informirebuli da
ramdenad uzrunvelyofil iqna advokatis CarTuloba saproceso SeTanxmebaze
molaparakebis yvela etapze. romelime am elementis problematurad miCnevis
SemTxvevaSi, mosamarTlem isini unda wamowios da ganixilos saboloo
gadawyvetilebaSi;
mniSvnelovania, sasamarTlom gansakuTrebuli yuradReba miaqcios axal
mtkicebis standarts, romelic sssk-is me-111 muxliT aris gawerili da,
romelic ufro maRal moTxovnebs awesebs, vidre braldebis mxarisTvis
manamde arsebuli dasabuTebuli varaudis standarti;
mniSvnelovania sasamarTlos rolis gaaqtiureba sasjelis nawilSi. miuxedavad
imisa, rom saproceso kanonmdebloba mosamarTles avtonomiurad sasjelis
Semcirebis, Tu Secvlis uflebamosilebas ar utovebs, es avtomaturad
sulac ar amarTlebs gadametebulad msubuqi an mZime sasjelis damtkicebas,
mxolod im motiviT, rom braldebis mxarem amgvari Suamdgomloba waradgina.
samarTliani sasamarTlos erT-erTi mniSvnelovani komponenti bralis
Sesabamisi sasjelic aris. Sesabamisad, sasamarTlo yuradRebiT unda
daakvirdes sasjelis gansazRvris process da Seusabamo sasjelis SemTxvevaSi:
1) SesTavazos mxareebs Secvlili pirobebi da daelodos maTi xelaxali
molaparakebis Sedegebs; 2) uari Tqvas saproceso SeTanxmebis damtkicebaze.
sasjelis gansazRvrisas mniSvnelovania sisxlis samarTlis kodeqsis XI TaviT
gawerili principebiT xelmZRvaneloba.
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rekomendaciebi
sasamarTlos gadawyvetilebis
Sedgenisas gasaTvaliswinebeli
ZiriTadi wesebis Sesaxeb
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Sesavali
sasamarTlosa da sazogadoebas Soris urTierTobis erT-erTi yvelaze efeqturi
saxe, rogorc wesi, werilobiTi formiT urTierTobaa. iSviaTi gamonaklisis
garda, sasamarTlo mxaresTan, advokatTan, prokurorTan, administraciul
organosTan, mosarCelesTan, mopasuxesTan, sxva sasamarTlosa da, zogadad,
sazogadoebasTan urTierTobas amyarebs Tavisi gadawyvetilebis meSveobiT.
amasTan, rogoric ar unda iyos sasamarTlos konstituciuri statusi da
marTlmsajulebis ganxorcielebis sakanonmdeblo garantiebi, sabolood mainc
sasamarTlos Zalauflebis sazoms misi gadawyvetilebis werilobiTi formuli
reba warmoadgens.
amdenad, sakmarisi ar aris, rom gadawyvetileba iyos swori da kanonieri. igi
amavdroulad samarTliani, dasabuTebuli da advilad gasagebi eniT unda iyos
dawerili.
sasamarTlos gadawyvetilebis daniSnulebaa, ganumartos obieqtur pirovnebas
da daarwmunos igi, rom gadawyvetileba gonivruli da dasabuTebulia.
is, Tu ras da rogor ambobs sasamarTlo, iseTive mniSvnelovania, rogorc is,
Tu ras gadawyvets igi.
niSandoblivia, rom sazogadoebis wevrebi, rogorc wesi, gadawyvetilebebs
iSviaTad kiTxuloben.
Jurnalistebi ki avrceleben imas, rac, maTi azriT, gadawyvetilebis arss
warmoadgens, anu _ imas, rac, maTi mosazrebiT, sazogadoebis interesis
sagania.
rodesac gadawyvetileba sazogadoebis interesis sagans Seexeba, an, savaraudod,
mediis interess gamoiwvevs, is ise unda daiweros, rom uzrunvelyofili iyos
misi sworad gageba.
kargad Sedgenili gadawyvetilebis niSani nebismier SemTxvevaSi swored is aris,
rom igi gasagebia gonieri, araprofesionali pirisaTvis.
sasamarTlos
werilobiTi
gadawyvetileba
mxareebsa
da
sazogadoebas
acnobs sasamarTlos daskvnebsa da maTi miRebis dasabuTebas. aucileblobis
SemTxvevaSi gadawyvetileba kanons ganmartavs ara marto mxareebisa da mosamarT
leebisaTvis, aramed samecniero wreebis warmomadgenlebisa da dainteresebuli
sazogadoebisaTvis. amasTan, werilobiTi gadawyvetilebis momzadeba mosamarT
les akisrebs inteleqtualur pasuxismgeblobas da misgan moiTxovs, ganmartos
gadawyvetilebis dasabuTeba da Seafasos argumentebis safuZvlianoba.
gadawyvetilebam samarTlianad, naTlad da zustad unda warmoadginos
mniSvnelovani faqtebi da kanonis Sesabamisi samarTlebrivi normebi, maTi
analiziT daasabuTos daskvnebis samarTlianoba.
mniSvnelovani faqtebis arasworad dadgena an uflebamosilebis arasakmarisad
gamoyeneba safrTxes uqmnis gadawyvetilebis damajereblobas.
bundovani da orazrovani wera ki avtoris naTeli azrovnebis naklebobis Sedegia
da gadawyvetilebis mizans vnebs.
TiToeuli gadawyvetilebis werisas mosamarTlem sakuTar Tavs unda hkiTxos:
_ ase imitom vwer, rom ufro sworia, Tu imitom, rom ase var miCveuli, xom ar
arsebobs kidev ufro ukeTesi gza?
_ arsebobs ki imis mizezi, rom es gadawyvetileba swored ase iyos
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Camoyalibebuli?
_ davwero Tu ara am konkretuli faqtis Sesaxeb?
_ ganvixilo Tu ara es sakiTxi vrclad?
_ CavrTo Tu ara gadawyvetilebaSi es citata?
_ es winadadeba gasagebia?
_ masSi yvela sityva saWiroa? da a.S.
winamdebare rekomendaciebi gamiznulia imisaTvis, rom mosamarTleebsa da
sasamarTlos TanamSromlebs mouwodos, kritikulad iazrovnon gadawyvetilebis
werisas, anu ifiqron ara mxolod imaze, Tu ra unda CarTon, an ra unda gamoricxon
gadawyvetilebaSi, aramed _ imazec, Tu rogor unda weron kargad.
es rekomendaciebi funqciurad exeba gadawyvetilebis weras da im sakiTxebs,
romlebic wamoiWreba gadawyvetilebis werisa da redaqtirebis procesSi.
vfiqrobT, mosamarTleebsa da maT TanaSemweebs ar unda gauWirdeT am
rekomendaciebis gaTvaliswineba, radgan samoqalaqo da administraciul saqmeebze
gadawyvetilebaTa axali formebi maTi naTlad da gasagebad Camoyalibebisa da
kargad dasabuTebis ufro met saSualebas iZleva.
rekomendaciebi gankuTvnilia rogorc samoqalaqo da administraciuli, ise
sisxlis samarTlis saqmeTa ganmxilveli mosamarTleebisaTvis. maTi mizania,
mosamarTleebs daexmaros, mudmivad ifiqron, Tu rogor daweron TavianTi
gadawyvetilebebi ukeT, iseve rogorc amas akeTeben saqmeebze gadawyvetilebebis
miRebis dros.
rekomendaciebi SemuSavebulia saqarTvelos uzenaes sasamarTloSi Seqmnili
samuSao jgufis mier, uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomaris moadgilis, bni zaza meiSvilis xelmZRvanelobiT. maTi momzadebisas gamoyenebul iqna ame
rikis SeerTebuli Statebis federaluri samosamarTlo centris mier Seqmnili
samosamarTlo weris saxelmZRvanelo, Tumca es rekomendaciebi qarTul
sasamarTlo praqtikazea dafuZnebuli da misi ganzogadebidan momdinareobs.
dasasrul aRvniSnavT, rom rekomendaciebs vurTavT saqarTvelos sxvadasxva in
stanciis sasamarTlos gadawyvetilebebis stilistikuri gasworebis Sedegad ga
movlenili yvelaze tipobrivi enobrivi lafsusebis mokle analizs da aqve moy
vanilia marTebuli formebi.
vfiqrobT, winamdebare rekomendaciebi daexmareba mosamarTleebsa da yvela praq
tikos iurists TavianTi naazrevis gamarTul qarTul enaze CamoyalibebaSi.

werisaTvis momzadeba
sanam weras daiwyebdes, mosamarTlem unda gaaanalizos,
gadawyvetilebaSi aisaxos da rogor unda gadmosces igi.

Tu

ra

surs

Tavdapirvelad man unda SeimuSaos gadawyvetilebis monaxazi da gaiTvaliswinos
potenciuri auditoria.
mosamarTlem unda miuTiTos arsebiTi faqtebi, Camoayalibos sakiTxebi,
gansazRvros kanonis moqmedi normebi, sasamarTlos gadawyvetilebebi. mokled,
man saqme unda `dayos” sxvadasxva komponentad.
aRniSnuli ar niSnavs imas, rom weris dawyebis Semdeg mosamarTlem ar SeiZleba
Seicvalos Tavisi azri. zogjer mosamarTlem SeiZleba winaswar gadawyvitos,
Tu ra mimarTulebiT unda wavides, magram weris procesSi aRmoaCinos, rom ar
SeuZlia im mimarTulebiT wasvla.
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sqema
sqema mosamarTles gaazrebaSi exmareba.
sqemis momzadeba yvelaze xelsayrelia saqmis ganxilvis damTavrebisTanave,
radgan mosamarTles sakuTari mosazrebebi, sxva mosamarTlis (saqmis kolegiurad
ganxilvis SemTxvevaSi) midgomebi da mxareTa poziciebi `gonebaSi aqvs” da am
dros gacilebiT komfortuli da advilia azrebis Camoyalibeba.
sqemam SesaZlebelia miiRos sxvadasxvanairi forma, mag.:
_ formaluri;
_ mosamarTlis an misi TanaSemwis mier werilobiT Sedgenili;
_ mniSvnelovani faqtebis monaxazi;
_ sadiskusio sakiTxebi, romlebsac mosamarTle ganavrcobs weris procesSi;
_ sakiTxebis mokle nusxa;
_ mxolod mosazrebebis CamonaTvali.
formis miuxedavad, arsebiTi is aris, rom mosamarTlem Tavisi azrebi weris
dawyebamde unda Camoayalibos.

mosamarTlis TanaSemwis gamoyeneba
gadawyvetilebis damweri mosamarTlisaTvis mniSvnelovani daxmarebis gaweva
SeuZlia TanaSemwes da gansakuTrebiT maSin, rodesac dagrovili saqmeebis
raodenoba didia, aseT dros misi daxmareba arsebiTia.
mosamarTlis TanaSemwesTan diskusia sasargebloa gadawyvetilebis dagegmvisas
da sqemis Sedgenis dros. TanaSemwesTan azrTa gacvla-gamocvla da am gziT maTi
Semowmebis SesaZlebloba fasdaudebelia.
es aris sasargeblo praqtika weris mTliani procesis ganmavlobaSi, rodesac
mosamarTle da TanaSemwe ganixilaven da akritikeben gadawyvetilebas misi
Camoyalibebis procesSi, gamoavlenen Secdomebs da bundovanebebs, cdiloben
dakonkretebas da ayalibeben saboloo produqts.
weris procesSi mosamarTle TanaSemwes iyenebs sxvadasxva mimarTulebiT.
zogierTi mosamarTle zRudavs TanaSemwes gadawyvetilebis momzadebis an ukve
momzadebuli proeqtis komentaris dros. zogierTi mosamarTle TanaSemwes
gadawyvetilebis Tavdapirveli proeqtis momzadebas mxolod `martiv” saqmeebze
andobs, sxvebi TanaSemweebs gadawyvetilebis proeqtis momzadebas ufro rTul
saqmeebzec avaleben. zogierTi mosamarTle TanaSemwes avalebs, gaasworos mis
mier dawerili pirveladi proeqti, sanam mosamarTle mas saboloo versiis Sesad
genad daubrundeba.
Tavdapirveli proeqtis dasawerad TanaSemwem unda gamoiyenos mosamarTlis an
maT mier erTad SemuSavebuli sqema. mas unda esmodes gadawyvetilebis gamoyenebis
sfero, weris organizacia da gadawyvetilebis SesaZlo Sedegi.
Tu mosamarTle daaskvnis, rom TanaSemwis mier Sedgenil proeqtze didi samuSaoa
Casatarebeli, SesaZlebelia, man TviTon daweros gadawyvetilebis proeqti.
im SemTxvevaSic ki, Tu gadawyvetilebis proeqti arasrulyofilia, igi weris
process mainc mniSvnelovnad amartivebs.
mosamarTlis mier TanaSemwis daxmarebis gamoyeneba damokidebulia rogorc
mosamarTlis pirad Cvevebsa da muSaobis stilze, ise _ konkretuli TanaSemwis
SesaZleblobebze.
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mosamarTles mudam unda axsovdes, rom TanaSemwes, rogorc wesi, iuridiuli
fakulteti axali damTavrebuli aqvs da, Sesabamisad, mcire praqtikuli gamocdi
lebis mqonea. gansakuTrebuli akademiuri miRwevebic ki TanaSemwes sakmaris
kvalifikacias ar aZlevs mosamarTlis rolTan gasamklaveblad, gamosworebad
da gamousworebad Secdomebs Soris viwro sazRvris aRmosaCenad.
iSviaTia, rodesac mosamarTlis TanaSemwes weris srulyofili stili aqvs.
TanaSemwis mier faqtebis gansazRvra, maTi analizi da Sesabamisi daskvnebi
SesaZloa, saWiroebdes mniSvnelovan Sesworebas.
amasTan, mosamarTle ar unda asrulebdes mxolod redaqtoris funqcias.
Tumca, mosamarTles unda axsovdes, rom TanaSemwis
gadawyvetileba yovelTvis mosamarTlem unda Seadginos.

unaris

miuxedavad,

gadawyvetilebis organizeba da Sedgena
sasamarTlos gadawyvetilebam unda moaxdinos warmodgenili sakiTxebis
identifikacia, Camoayalibos Sesabamisi faqtebi da gamoiyenos moqmedi
kanonmdebloba, rom Seiqmnas advilad gasagebi da kargad dasabuTebuli gadawyve
tileba im sakiTxebze, romlebic unda gadaiWras saqmis ganxilvis Sedegad.
es rekomendaciebi gamiznulia mosamarTleebis dasaxmareblad, raTa maT Seadginon
iseTi gadawyvetilebebi, romlebic am miznebs daakmayofilebs.

struqtura
gadawyvetilebis naTeli da logikuri struqtura mkiTxvels mis gaazrebaSi
daexmareba.
numeraciis an mkiTxvelisaTvis struqturis agebulebis Cvenebis sxva formis
gamoyeneba, rogorc wesi, sasargebloa da gansakuTrebiT maSin, rodesac
gadawyvetileba vrcelia, xolo sakiTxi _ kompleqsuri. aRniSnuli warmoad
gens ara mxolod gzamkvlevs mkiTxvelisaTvis, aramed mosamarTlesac exmareba,
`moawesrigos” azrebi da Seamowmos gadawyvetilebis logikuroba.
samotivacio nawili aris gadawyvetilebis qvakuTxedi.
is, Tu sakiTxebi rogor aris Camoyalibebuli, gansazRvravs, Tu ra faqtebia
arsebiTi da ra principebi moqmedebs.
mosamarTle ar unda gaxdes mxaris mier warmodgenili analizis tyve.
mosamarTlem sakiTxebi ise unda Camoayalibos, rogorc maT xedavs; da es maSinac
ise unda Seasrulos, roca misi xedva gansxvavebulia mxaris (mxareebis) xedvisagan
(xedvebisagan).
is, rom mxarem wamoWra garkveuli sakiTxi, ar niSnavs, rom gadawyvetilebaSi igi
aucileblad unda iqnes ganxiluli, Tu is SedegisTvis mniSvnelovani ar aris.
samotivacio nawili mxareebis kamaTis gadmocemasTan ar unda iqnes aRreuli.
gadawyvetilebaSi mxareTa iseTi kamaTis vrclad gadmocema, romelic analizsa
da dasabuTebas ar cvlis, Tavidan unda iqnes acilebuli.
rodesac problema erT sakiTxs Seexeba, faqtebis gadmocema, rogorc wesi,
dasawyisSi erT abzacSia SesaZlebeli.
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amasTan, mxolod is faqtebi unda iqnes warmodgenili, romlebic aucilebelia
gadawyvetilebis ganmartebisaTvis. Tumca is, Tu ra aris aucilebeli
gadawyvetilebis gansamartavad, yovelTvis calsaxa ar aris.
aRsaniSnavia isic, rom xSirad Tanamdevi faqtebi SesaZlebelia, gadawyvetilebis
Sinaarsis warmoCenisa da misi logikis dasabuTebisaTvis sasargeblo iyos.
zedmeti faqtobrivi detalebi SeiZleba damabneveli iyos. magaliTad, TariRebi,
rogorc wesi, abnevs mkiTxvels da isini xSirad ar unda mieTiTos, Tu ar aris
gadawyvetilebisTvis _ arsebiTi an gaazrebis gasamartiveblad _ sasargeblo.
sxva mxriv, miuxedavad imisa, rom simartive da sisxarte yovelTvis sasurvelia,
isini sruli da samarTliani gadmocemisaTvis naklebmniSvnelovania. amasTan,
wagebuli mxarisaTvis mniSvnelovani faqtebi ar unda iqnes ugulebelyofili.
amdenad, mosamarTleebma sifrTxile unda gamoiCinon. upirveles yovlisa,
faqtebis gansazRvra zusti unda iyos.
samarTlebrivi principebis ganxilva gadawyvetilebis arss warmoadgens. man
sasamarTlos daskvna unda warmoaCinos msjelobisa da logikis safuZvelze,
mkiTxveli Sedegis sisworeSi unda daarwmunos msjelobis ZaliT da ara _
kamaTiT.
mosamarTle unda Seexos sadavo mosazrebebsa da sawinaaRmdego argumentebs,
sakiTxebi erTmaneTs unda daupirispiros da maTze Riad imsjelos. miuxedavad
imisa, rom gadawyvetileba yvela sakiTxsa da davas ar unda Seexos, msjeloba
sakmarisi unda iyos imisaTvis, rom wagebul mxares aCvenos, rom misi poziciis
arsebiTi aspeqtebi srulad iqna gaTvaliswinebuli.
sasamarTlo, erTi mxriv, ar unda SeiboWos mxaris mier warmodgenili sakiTxebis
formulirebiT, xolo, meore mxriv, man aseve ar unda igrZnos Tavi iZulebulad,
ganixilos sakiTxebi im TanamimdevrobiT, rogoriTac isini mxarem warmoadgina.
sakiTxebis ganxilvis Tanamimdevroba gadawyvetilebis struqturiT unda iyos
nakarnaxebi.
rogorc wesi, gadawyvetileba warmodgenil sakiTxebs ar unda gascdes. igi
mxolod im sakiTxebs unda Seexos, romelTa gadaWrac saqmis gadasawyvetad
aucilebelia.
gadawyvetilebisaTvis araaucilebeli is sakiTxebi, romlebic damarcxebuli
mxaris mier mniSvnelovnad aris win wamoweuli, ganxilul unda iqnes mxolod im
doneze, raTa gamoCndes, rom sasamarTlom maTze imsjela.
Tumca, sazRvari im sakiTxebs Soris, romlebic gadawyvetilebisaTvis aucilebelia
da romlebic ar aris aucilebeli, yovelTvis aSkara ar aris. amasTan, zogierT
SemTxvevaSi gadawyvetilebis sruli dasabuTeba SesaZlebelia gaumjobesdes
iseTi sakiTxis ganxilviT, rac calsaxad daskvnis nawils ar warmoadgens.
gadawyvetilebis dasabuTebisaTvis xSirad aucilebelia ganimartos, Tu ratom
ar iqna gaTvaliswinebuli sawinaaRmdego argumentebi, Tumca, wagebuli mxaris
ZiriTadi argumentebis ganxilvisas gadawyvetileba ar unda iqces kamaTis sagnad
mosamarTlesa da mxares Soris, an _ sxva mosamarTlesTan, an _ qvemdgomi
instanciis sasamarTlosTan.
Tu wagebulma mxarem arsebiTi argumentebi warmoadgina, gadawyvetilebaSi
unda ganimartos, Tu ratom ar iqna isini gaTvaliswinebuli, Tumca, man ar
unda gaaqarwylos wagebuli mxaris argumentebi mxolod calkeuli sakiTxebis
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mixedviT, anda miiRos kamaTis an winaaRmdegobis elferi.
gaxsovdeT, rom gadawyvetilebas
warmoadginos kidec mtkiceba.

SeuZlia

da

man

saTanado

doneze

unda

amasTan, gverdze gadadeT emociebi, piradi grZnobebi.

citireba
Tu gadawyvetilebisaTvis mniSvnelovan sakiTxze warsulSi imave an zemdgomma
sasamarTlom raime arsebiTi ganmarta, konkretulis citireba SesaZlebelia
ufro damarwmunebeli da informaciuli iyos, vidre misi ubralo miTiTeba an
perifraza.
Tumca, citirebis gavlena misi sididis ukuproporciulia. amitom moiyvaneT
mokle citata da isic mxolod maSin, rodesac es aucilebelia.
citireba SeZlebisdagvarad mokle unda iyos, aseve _ samarTlianic; igi
konteqsts unda Seesabamebodes da zustad asaxavdes misi wyaros Sinaarss.

urTierToba qvemdgomi da zemdgomi instanciis
sasamarTloebis mosamarTleebs Soris
zemdgomi instanciis sasamarTlos gadawyvetilebas SeuZlia da man unda
gamoasworos kidec qvemdgomi instanciis sasamarTlos Secdomebi, es unda
Sesruldes garemoebebis Selamazebisa da qvemdgomi instanciis sasamarTlos kri
tikis gareSe.
amasTan, zemdgomi instanciis sasamarTlos gadawyvetilebaSi daculi unda
iyos zomiereba qvemdgomi instanciis sasamarTlos mosamarTlis gonierebis,
msjelobis an konkretuli sakiTxisadmi misi midgomis mimarT.
meore mxriv, qvemdgomi instanciis sasamarTlos mosamarTlem mtkivneulad ar
unda ganicados is cvlilebebi, rac zemdgomi instanciis sasamarTlos Seaqvs
mis gadawyvetilebaSi.

mravalsityvaoba
mravalsityvaoba niSnavs ara mxolod zedmeti sityvebis gamoyenebas, mag.:
ori sityvis gamoyenebas, rodesac erTic sakmarisia, aramed aseve _ zedmeti
informaciis gadmocemas, zedmeti sakiTxebis ganxilvas da ubralod, zedmetad
vrclad weras.
avtoritarulad weris mcdelobisas zogierTi mosamarTle calsaxad aSkara
sakiTxebs arawinaaRmdegobrivi Sinaarsis winadadebebisagan Semdgar vrcel
diskusiad aqcevs.
xSirad mravalsityvaoba asaxavs avtoris umoqmedobas an uunarobas, ganasxvaos
arsebiTi problema naklebad mniSvnelovnisagan.

sizustisa da sicxadis nakleboba
sizuste kargad weris upirvelesi winapirobaa.
zogierTi mosamarTle moklebulia martivi, pirdapiri weris unars. xSirad
es aris iuristebis tendenciis Sedegi, zedmeti ganzogadebiT gadaifaros
gadawyvetileba, rodesac avtori darwmunebuli ar aris konkretul sakiTxSi, an
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_ imaSi, Tu rogor Camoayalibos igi zustad.
mosamarTlem zustad unda icodes, risi Tqma surs da unda Tqvas swored is da
sxva araferi.
azri sityvis wyaroa da sityva ver iqneba im azrze ukeTesi, romlisganac is
warmoiSva.
gadawyvetilebis werisas sizuste mniSvnelovania ara marto stilis TvalsazrisiT,
aramed imitomac, rom mosamarTleebi samarTlianobisaTvis weren.
rodesac gadawyvetileba mxareebs gadaecema, isini da sxvebic mas waikiTxaven
TavianTi konkretuli miznisaTvis gamoyenebis TvalTaxedviT, miuxedavad
imisa, iziareben Tu ara mosamarTlis mier Camoyalibebul azrebs. amdenad,
mosamarTlisaTvis mizanSewonilia, ifiqros, Tu rogor iqneba gamoyenebuli
misi sityvebi, raTa Tavidan aicilos, nebsiT Tu uneblieT, maTi arasworad
gamoyeneba.
mcdelobasa da guldasmiT redaqtirebas arsebiTi mniSvneloba eniWeba zustad
werisaTvis. es niSnavs imas, rom mosamarTlem kritikulad unda gadaikiTxos
gadawyvetilebis TiToeuli winadadeba da dasvas SekiTxva: aq risi Tqma mindoda?
swored es vTqvi da meti araferi?

gaugebari analizi
miuxedavad imisa, rom sasurvelia, gadawyvetilebas martivi da sxarti forma
hqondes, mosamarTlem msjeloba sakmarisad unda ganavrcos, raTa mkiTxvelma
sworad aRiqvas gadawyvetilebis arsi.
gadawyvetileba, romelSic gamotovebulia msjelobis romelime safexuri, rac
misi aRqmisTvis mniSvnelovania, ver miaRwevs sasurvel mizans.

pompezuroba da iumori
samarTlebrivi wera SeiZleba iyos pompezuri, Tumca mosamarTle unda
ufrTxildes pompezurobis niSnebs, rogoricaa: orazrovani an maRalfardovani
gamonaTqvamebi; mediduri sityvis `Cven” gamoyeneba; eqskursebi Seusabamo
erudiciis gamosavlenad da a.S.
miuxedavad imisa, rom iumori xSirad mizanSewonilia, rogorc pompezurobis
sawinaaRmdego saSualeba, igi ukeT gamoiyeneba pirad saubarSi, vidre _
sasamarTlos gadawyvetilebaSi.
sasamarTlos gadawyvetilebaSi iumori mxares SesaZlebelia, mosamarTlis
qedmaRlobad da mgrZnobiarobis naklebobad moeCvenos, radgan naklebad
savaraudoa, rom samarTalwarmoebaSi mxarem raime sasacilod miiCnios.
miuxedavad imisa, rom zogierTma mosamarTlem SeiZleba iumoriT garkveul
warmatebas miaRwios, es aris riski, rom igi ar iqneba aRqmuli sworad da
seriozulad.

moerideT arasaWiro sityvebs
kargad wera niSnavs zustad werasac. winadadeba ar unda Seicavdes zedmet
sityvebs, abzaci _ zedmet winadadebebs imave mizeziT, riTac, magaliTad,
naxatze ar unda iyos zedmeti xazebi.
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es ar niSnavs imas, rom avtorma Seamoklos yvela winadadeba, an saerTod ar
Seexos detalebs da sakiTxi mxolod zedapirulad ganixilos.
aRniSnuli niSnavs imas, rom gadawyvetilebaSi yvela sityvas unda hqondes
mniSvneloba da Tavisi daniSnuleba.

wereT mokled da pirdapir
mokled wera xels uwyobs siaSkaraves. metad savaraudoa, rom naweri, romelic
sakiTxebs mokled ganixilavs, ukeT gasagebi iqneba, vidre vrceli versia. mokled
wera avtors agreTve aiZulebs, zustad gaaanalizos da yuradReba gaamaxvilos
imaze, Tu risi Tqma surs.
samarTlebrivi wera pirdapiri unda iyos. gamoiyeneT martivi, deklaraciuli
xasiaTis winadadebebi da umetesad mokle abzacebi, Tumca, cvaleT winadadebebis
sigrZe da struqtura, rodesac aucilebelia xazgasma, kontrasti da mkiTxvelis
daintereseba.
upiratesoba mianiWeT aqtiur gamoTqmebs da Tavidan aicileT iseTi
formulirebebi, rogoricaa: `naTqvamia, rom”, `kargad dasabuTebulia” da a.S. ar
gamoiyenoT zedsarTavi saxelebi da zmnizedebi, rogoricaa: `aSkarad”, `srulad”,
`ubralod” da a.S.

gamoiyeneT sasaubro qarTuli
kompleqsuri mosazrebebic ki SeiZleba gamoiTqvas martivi eniT, romelic
gasagebia Cveulebrivi mkiTxvelisaTvis. martiv enaze wera moiTxovs imas, rom
mosamarTlem srulad gaigos azri, rac mas SesaZleblobas miscems, daSalos igi
ZiriTad komponentebad. mag.: miuxedavad imisa, rom eleqtroenergia kompleqsuri
mecnieruli fenomenia, misi ganmarteba SesaZlebelia iseTi terminologiiT,
romelic Cveulebrivi adamianisaTvis gasagebia.
Tavidan aicileT `iuridiuli ena”, kliSeebi, gacveTili frazebi (mag.: `rogorc
zemoT aRiniSna”), laTinuri gamonaTqvamebi, Jargoni.
specialuri iuridiuli terminologiis gamoyenebisas
ramdenad gasagebia igi savaraudo mkiTxvelisaTvis.

gaiTvaliswineT,

Tu

amasTan, werisas SesaZlebelia daxvewili ena gamoiyenoT, Tumca, gaiTvaliswineT,
rom gadawyvetilebis kiTxvisas mkiTxvels sxvadasxva saxis leqsikoni ar unda
sWirdebodes.

yuradRebiT moekideT redaqtirebas
mosamarTlem Tavisi naweri kritikulad unda Seamowmos, gamoasworos
bundovanebebi, gaauqmos zedmeti, gaaSalaSinos gadasvlebi da SeamWidroos
struqtura.
es martivi amocana ar aris, radgan sakuTari naweris kiTxvisas avtori Cveulebriv
midrekilia, waikiTxos is, risi dawerac mas surda da ara is, rac realurad
dawera.
garda amisa, mosamarTle unda ecados, Tavisi naweris mimarT obieqturi
iyos; TiToeuli abzaci yuradRebiT waikiTxos da teqsts Tvali ubralod ar
gadaavlos, radgan is misTvis nacnobia.
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mosamarTlem, romelic Tavis nawers asworebs, sakuTar Tavs mudmivad unda
hkiTxos:
_ zustad is vTqvi, risi Tqmac mindoda?
_ xom ar SeiZleba, es ukeT gamomexata?
_ azri gasagebad da logikurad viTardeba?
_ gaigebs mkiTxveli? da a.S.

waikiTxeT xelaxla da SeasworeT
redaqtireba moicavs zedmeti sityvebisa da faqtebis waSlas, bundovani da
daudevari winadadebebis xelaxla daweras, tavtologiis aRkveTas, reorganizebas,
gadawyvetilebis gasufTavebas, gaSalaSinebasa da SemWidroebas.
Tanamedrove periodSi kompiuteri avtorisa da redaqtorisaTvis namdvil
wyalobad iqca. is weras mniSvnelovnad aCqarebs da redaqtirebisa da Sesworebis
process amartivebs.
Tumca, kompiuteris meSveobiT redaqtireba rTulia da amobeWdili aslis
yuradRebiT da ganmeorebiT Semowmebis gareSe Secdomebi advilad SeiZleba
gaiparos.
redaqtireba mxolod enaze, gramatikasa da stilze ar unda iyos orientirebuli.
mosamarTlem gadawyvetilebis Tanamimdevrulobac unda Seamowmos.
SeamowmeT, gadawyvetilebaSi yvela sakiTxia ganxiluli Tu ara da aseve gacemulia
Tu ara pasuxi Tavidan Camoyalibebul yvela kiTxvaze.
xelaxla
waikiTxeT
faqtebis
gansazRvra,
raTa
darwmundeT,
gadawyvetilebisaTvis mniSvnelovani yvela faqti gaTvaliswinebulia.

rom

gadaxedeT samarTlebriv nawils, raTa darwmundeT, rom gadawyvetileba logikuri
TanamimdevrobiT Seexeba yvela aucilebel sakiTxs.
dafiqrdiT, gamomdinareobs Tu ara daskvna msjelobidan.

gadadeT proeqti da daubrundiT mas dasvenebuli gonebiT
redaqtirebis xarisxi gaumjobesdeba, Tu mosamarTle `proeqts cota xniT
gverdze gadadebs”, Tumca drois simcirem da gansaxilvel saqmeTa mzardma
raodenobam SeiZleba aRniSnuli procesi gaarTulos.
`proeqtis cota xniT gverdze gadadebam” SesaZlebelia, redaqtirebis process
meti obieqturoba Sematos. es mosamarTles daexmareba, dainaxos iseTi ram,
rasac adre ver amCnevda, an sxva TvaliT Sexedos gadawyvetilebas da axal
ideebze ifiqros.

proeqtis wakiTxva sTxoveT sxvas
mosamarTlis TanaSemwem, romelsac aqamde mocemul proeqtze ar umuSavia,
SesaZlebelia sasargeblo funqcia Seasrulos, rac gamoixateba sxva Tvalis
mier proeqtis wakiTxvaSi, saredaqcio xasiaTisa Tu arsebiTi mniSvnelobis mqone
sakiTxebis kritikaSi da a.S. Tumca, es funqcia SeiZleba im TanaSemwemac Seasrulos,
romelic mosamarTles proeqtis Seqmnasa Tu redaqtirebaSi exmareboda.
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gansxvavebuli azri
gansxvavebuli azri sxvadasxva mizans emsaxureba. gansxvavebulma azrma, romelic
mkveTr an damrigeblur tons atarebs, SesaZlebelia, sasamarTlos Semadgenlobis
wevrebis gaxleCa da maT uxerxul mdgomareobaSi Cayeneba gamoiwvios; Searyios
gadawyvetilebisa da, zogadad, sasamarTlos, rogorc marTlmsajulebis
ganmaxorcielebeli organos, avtoriteti; gamoiwvios gaugebroba da a.S.
daiweros Tu ara gansxvavebuli azri, damokidebulia saqmis bunebasa da ganxiluli
sakiTxis mniSvnelobaze.
sadavo sakiTxi mniSvnelovani unda iyos.
gansxvavebuli azris motivacia unda iyos samarTlis Semdgomi ganviTareba da
ara _ piradi grZnobebis gamomJRavneba.
mosamarTlem, romelic msjelobs, Seadginos Tu ara gansxvavebuli azri, sakuTar
Tavs unda hkiTxos, gadaswonis Tu ara savaraudo dadebiTi Sedegi potenciur
danaxarjebs.
Tu mosamarTle gadawyvets, rom gansxvavebuli azris Sedgena sasargeblo mizans
moemsaxureba, igi unda Sedges frTxilad da pasuxismgeblobiT.
mosamarTlem gansxvavebuli azri sasamarTlos gadawyvetilebis gacnobis gareSe
iSviaTad unda Seadginos. amasTan, argumentebi orientirebuli unda iyos ZiriTad
principebze, ramac gansxvavebuli azris avtoris msjeloba unda ganasxvaos
umravlesobis mosazrebisagan.
Tumca, erTia uTanxmoebis gamomwvevi sakiTxebis
Camoyalibeba, xolo meore _ kamaTSi CarTva.

Zlierad

da

efeqturad

gaxsovdeT, rom gansxvavebuli azris mizani mxolod umravlesobis mosazrebis
eWvqveS dayeneba ar unda iyos.
amasTan, piradi Tavdasxma, Seuracxmyofeli gamonaTqvamebi da damrigebluri
toni ar unda iqnes gamoyenebuli.

daskvna
kidev erTxel aRvniSnavT, rom es rekomendaciebi momzadda sasamarTlos
dasabuTebuli gadawyvetilebis Sedgenisas garkveuli daxmarebis gawevis
mizniT. isini imperatiuli ar aris, magram yvela mosamarTlem unda gaacno
bieros, Tu ramdenad mniSvnelovania maTi gaTvaliswineba, raTa sasamarTlos
yoveli gadawyvetileba iyos kargad dasabuTebuli, yvelasaTvis gasagebi da
samarTliani.
vimedovnebT, rom mosamarTleebi da sasamarTlos TanamSromlebi am
rekomendaciebs sasargeblod miiCneven da es gaxdeba maTi warmatebis erT-erTi
safuZveli. swored amisTvis momzadda es krebuli.
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samarTlebrivi dokumentebis
enobrivi Taviseburebebi

 avtori: manana tabiZe _ filologiis mecnierebaTa doqtori, profesori, saqarTvelos iusticiis
umaRlesi skolis leqtori, 2014.
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sayovelTaod aris cnobili, rom iuridiuli saqmianobisTvis uaRresad didi
mniSvneloba aqvs enobriv aspeqts, radgan moyolebuli kanonis interpretaciidan
swored enazea damokidebuli iseTi socialurad da politikurad mgrZnobiare
dargis warmatebuli muSaoba, rogiricaa iurisprudencia. amitomacaa, rom
nebismier qveyanaSi, sadac sazogadoebaSi kanonierebisa da samarTlis maRali
idealebia gabatonebuli (an amiskenaa miswrafeba), did yuradRebas aqceven
samarTlebrivi enis Teoriisa da marTlwerasTan dakavSirebuli praqtikuli
sakiTxebis kvlevas, swavlebasa da danergvas. am rigisaa sasamarTlo
gadawyvetilebis Sedgenisas gasaTvaliswinebeli ZiriTadi wesebi da zogadi
stilistikuri SeniSvnebi sasamarTlo gadawyvetilebebTan dakavSirebiT;
ena sasamarTlos warmomadgenlebisaTvis, da gansakuTrebiT mosamarTleTaTvis
aris ara mxolod urTierTobis saSualeba, aramed maTi metyvelebis kulturis
maxasiaTebeli, erT-erTi profesiuli kategoria samarTals iseTi enobrivi
saSualebebi esaWiroeba, romlebic zustad asaxaven samarTlebriv cnebebs da
kanonmdeblis azrs wignierad gadmoscemen.
kanoni unda iyos unaklo formiTac da SinaarsiTac. kanonis ena ukiduresad
zusti unda iyos. iurisprudencia operirebs calkeuli terminebiT – sityvebiTa
da SesityvebebiT, romliTac xdeba specialuri cnebebis aRniSvna. amisaTvis ki
gamoiyeneba saxvadasxva stilebrivi plastis leqsika wignuridan (gamoTxova,
winaaRmdegobis gaweva, winaaRmdegobaSi modis, Tanmxlebi RonisZieba, SerCeviTi,
SejibrebiToba da sxv.), oficialur-saqmiani (dafarva, mtkicebis tvirTi...) da
sasaubro (maTxovroba, mawanwaloba, motyueba...); gvxvdeba emociurad Seferili
leqsikac (`ar mouwona”, uRirsi saqcieli, uxamsi moqmedeba da sxv.)
sasamarTlo gadawyvetilebaTa Sedgenisas enobrivi kuTxiT gasaTvaliswinebelia
ramdenime zogadi garemoeba:
a) sasamarTlo gadawyvetilebas adgenen maRali donis specialistebi, magram
am dokumentis wakiTxvas cdilobs nebismieri adamiani, ganaTlebisa da
kompetenturobis miuxedavad;
b)

nebismier sasamarTlo gadawyvetilebas safuZvlad udevs standartuli
dokumenti, romlis enobrivi mocemulobis Secvla araviTar SemTxvevaSi ar
SeiZleba; es dokumenti aris kanoni;

g) sasamarTlos gadawyvetilebis zogadi forma, struqtura da teqstobrivi
Sabloni ZiriTadad standartizebulia da cvlilebebs TiTqmis ar (ver)
eqvemdebareba.
met-naklebad cvalebadi da `SemoqmedebiTi” nawili sasamarTlos gadawyvetilebis
teqstSi aris sasamarTlos mier dadgenili faqtebis aRweriloba da danaSaulis
makvalificirebeli nawili. amgvar teqstSi mosamarTlis (da misi TanaSemwis)
arCevanzea damokidebuli teqstis stilistika, Txrobis dro,
Semfaseblis
pirvel an mesame pirSi moxsenieba, sasamarTlos personifikacia mag.: sasamarTlos
miaCnia, sasamarTlom miiCnia, sasamarTlo miiCnevs, sasamarTlo... acxadebs,
 amis dasturia Tundac samarTlis sapatio doqtoris, erlangen–niunbergis emeritus–profesoris
rainhold cipeliusis naSromi `iuridiuli meTodebis moZRvreba” (meaTe gadamuSavebuli gamocema),
qarTulad gamoica 2009 wels, bekis gamomcemloba, miunxeni, 2006. masSi aris qveTavebi: `sityvebi,
rogorc warmodgenebis gamomxatveli niSnebi (gv.23–26); interpretacia – „subieqturi Tu „obieqturi“? (gv.26–30); agreTve, interpretaciis “klasikuri” kriteriumebi (52–54); normis sityviTi mniSvneloba, rogorc kanonis interpretaciis amosavali wertili da misi farglebi (gv.55–58): romelSic
Sedis: 1. sityviTi amosavali wertilis `konstruqcia”; 2. enis konvencionaluri mniSvneloba; agreTve:
paragr.10: sityvis zusti mniSvnelobis argumentaciis gansazRvra (59–70)(1. interpretacia, rogorc
legitimaciis problema da 2. kanonis miznidan gamomdinare argumentebi, 3. argumentebi konteqstidan.
es CamonaTvalic adasturebs, rom iuridiul teqstebSi lingvisturi sakiTxebisaTvis gverdis avla
SeuZlebelia.
 Н. Ивакина. Русский язык российского права // «Российская юстиция». 2000. № 7.
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daadgina, adgens, miuTiTebs, gansazRvravs (an vacxadebT, davaskvniT, moviTxovT
da sxv.) da a.S.;
d)

qarTuli ena Tavisi aglutinaciuri (afiqsuri warmoebis mqone) bunebis
gamo, formawarmoebis didi mravalferovnebiTa da intensiurobiT gamoirCeva,
rac erTsa da imave Zirze dafuZnebuli nairgvari formebisa da Sesabamisad,
mniSvnelobebis (an konotaciis) simravlis mizezi xdeba. es simravle iseTi
sizustis moyvare dargisaTvis, rogoric samarTlebrivi dargebia, zogjer
sakmaod did sirTuleebs warmoqmnis. am rigisaa paronimuli sityvebi an
Sesityvebebi: movale da mevale, gankiTxva da gakiTxva, aRwera da awera,
yadaRis dadeba da dayadaReba, saqmis gadacema da saqmis gacema, SekiTxvis
gagzavna da SekiTxvis gadagzavna, dasabuTebulobis standarti da dasabuTebis
standarti, sasjelis aRsruleba da sasjelaRsruleba, mosarCle da
mosarCele, regularuli da regulirebuli, civiluri da civilizaciuri,
civilizebuli,
humanisturi,
humanitaruli,
ganzrax
mkvleloba,
winaswarganzraxuli mkvleloba, gamiznuli (winaswargamiznuli) mkvleloba
(danaSauli) uneblie da uneburi... dasaxelebuli magaliTebidan erTi nawili
SedarebiT msgavs Sinaarss gadmoscems da amdenad samarTlebrivi dokumentis
Sinaarsis amocnobas mainca da mainc xels ar uSlis (magaliTad, ganzrax
mkvleloba, winaswarganzraxuli mkvleloba, gamiznuli (winaswargamiznuli)
mkvleloba (danaSauli) uneblie da uneburi da sxv.), magram meore nawili
principulad gansxvavebuli mniSvnelobebis mqone formebs warmoaCens, rac,
cxadia, am sityvaTa mimarT gansakuTrebul yuradRebas moiTxovs.

d) qarTuli ena, iseve, rogorc Tanamedrove msoflios enaTa umravlesoba, dgas
dRevandelobis erT-erTi udidesi gamowvevis winaSe _ es aris masStaburi
globalizaciuri procesebi, da am niadagze warmoSobili intensiuri da
arsebiTi xasiaTis enobrivi kontaqtebi. enobrivi kontaqtebi ki saerTaSoriso
TanamSromlobaTa, globaluri politikur-ekonomikuri moZraobebisa da
dargobrivi daaxloebis (metadre humanitaruli dargebis daaxloebis)
fonze leqsikis sesxebis Zalian swraf da normatiuli TvalsazrisiT Znelad
dasaregulirebel procesebs warmoSobs. es procesebi ramdenime kategoriad
SeiZleba ganvixiloT:
• nasesxobaTa orTografiuli gamarTulobis sakiTxebi: a) transkrifcia/transliteracia (magaliTad: eqvivalenti/ekvivalenti, kvorumi-qvorumi, kontraqti-kontrakti, advokati qlugi/klugi, Stainferhoferi/Steinferhoferi,
mosamarTle vaberi Tu veberi, kiolni Tu kelni da sxv.) da b) afiqsacia
(magaliTad: diametruli da diametraluri, samediacio/mediaciuri, tenesSi/
tenesiSi (tenesis Stati), luizianadan Tu luizianidan, bosnia-hercogovinas/
hercogovinis da sxv.); g) kompozitTa marTlweris sakiTxebi (nou-hau/ nou
hau, biznes forumi Tu biznesforumi; d) abreviaciis Caweris orTografiuli
normebi (magaliTad: bhssk (an republika srpskas SeiaraRebuli Zalebi, daapatimres foCas KPD-Si / sasjelaRsrulebiT-gamasworebeli dawesebuleba, `is
iyo bosnia-hercegovinis serbuli respublikis, SemdgomSi republika srpskas SeiaraRebuli Zalebis wevri.”);
d) nasesxebi terminebis ganmartebis
(definiciis) sakiTxi (magaliTad: imiji qarTulSi avtoritets niSnavs, ingli Linguistics The formation of words from morphemes that retain their original forms and meanings with little change during the
combination process. (The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright ©2000 by Houghton
Mifflin Company. Updated in 2009. Published by Houghton Mifflin Company. ) Агглютинация — в лингвистике: способ образования производных слов и грамматических форм путём последовательного присоединения к неизменяемым корню или основе
грамматически однозначных аффиксов, не претерпевающих каких-либо существенных изменений (Лингвистический энциклопедический словарь, Москва, 1990).
 enobrivi erTeulis damatebiTi, Tanmdevi mniSvneloba; semantikuri elferi.
 sityvebi, romlebic garegnulad nawilobriv hgavs erTmaneTs da es msgavseba SemTxveviTia. mag.,
`maisi” da `daisi”, `kbena” da `rbena”.
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surSi ki mas mravali mniSvneloba aqvs gramatikuli formisa da konteqstis
Sesabamisad; imis naTelsayofad, Tu ramdenad Znelia nasesxobis gaigiveba
gamsesxebeli enis sametyvelo garemosTan, Cven Tundac am erTi sityvis magaliTs vrclad warmovadgenT: Definition of image in English: image Line breaks: image
Pronunciation: /ˈɪmɪdʒ /. noun 1A representation of the external form of a person or thing in art: ‘her
work juxtaposed images from serious and popular art’ 1.1A visible impression obtained by a camera,
telescope, microscope, or other device, or displayed on a computer or video screen: ‘Voyager 2 sent
back images of the planet Neptune’ 1.2An optical appearance or counterpart produced by light from
an object reflected in a mirror or
refracted through a lens. 1.3 Mathematics A point or set formed by mapping from another point or set.
1.4 Computing An exact copy of a computer’s hard disk, made for backing up data or setting up new
machines. 1.5A mental representation or idea: ‘I had a sudden image of Sal bringing me breakfast in bed’
1.6 [in singular] A person or thing that closely resembles another: ‘he’s the image of his father’ 1.7 [in
singular] Semblance or likeness: ‘made in the image of God’ More example sentences 1.8(In biblical use)
an idol. 2The general impression that a person, organization, or product presents to the public: ‘she strives
to project an image of youth’ 3A simile or metaphor:‘he uses the image of a hole to describe emotional
emptiness’. verb 1Make a representation of the external form of:
‘artworks which imaged women’s bodies’ . 1.1Make a visual representation of (something) by scanning
it with a detector or electromagnetic . beam: (as noun imaging) ‘medical imaging’ 1.2 Computing Make
an exact copy of (a computer’s hard disk):
‘the hard disk drive should be imaged using a specialized bitstream backup product’. 1.3Form a mental
picture or idea of: ‘it is possible for us to image a society in which no one committed crime’
sesxebis aucileblobis sakiTxi; leqsikis sesxeba, gansakuTrebiT dargobrivi
leqsikisa, damaxasiaTebelia nebismieri enisaTvis, Tumca sxvadasxva TaviseburebiT.
leqsikis sesxebasTan dakavSirebiT ori faqtori ipyrobs yuradRebas: 1. e.w.
gardauvali sesxeba, anu rodesac sesxeba aucileblobaa, radgan mimReb enas
ara aqvs amave mniSvnelobis sityva, ramdenadac Tavad cnebac (aRsaniSnic)
siaxlea konkretul situaciaSi. aseT SemTxvevaSic, cxadia, SeiZleba moiZebnos
mimRebi enis leqsikaSi (ZvelSi an axalSi) met-naklebad msgavsi iseTi sityva,
romelsac daekisreboda am axali Sinaarsis gadmocema, Tumca aseT SemTxvevebSi
zomierebis farglebSi arc sesxebaa mainca da mainc saziano (magaliTad, aseT
`gardauval” nasesxobebs warmoadgens: kompiuteri, konstitucia, konvencia da
sxv. 2. e.w. alternatiuli sesxeba, rodesac enaSi aris saTanado sityva, magram
ama Tu im mizeziT (ucxo enovani masalis sistematiuri gamoyenebis, mTargmnelis
daudevrobisa Tu arakompetenturobis, modis, gamsesxebeli enis prestiJulobis
an sxva mizezis gamo) misi ucxouri ekvivalenti iqna gadmotanili. amgvari
sesxebisas moxvda qarTulSi iseTi leqsikuri erTeulebi, rogoricaa: nacia
(eri)/nacionaluri (erovnuli), menejmenti (marTva), .... da sxv.
alternatiuli sesxebis SemTxvevaSi garkveuli droiT enaSi erTmaneTis gverdiT
Tanaarseboben Zveli da axali leqsikuri erTeulebi, droTa ganmavlobaSi ki an
erT-erTi daikargeba, an es ori ekvivalenturi leqsema erTmaneTSi gadainawilebs
ZiriTadi mniSvnelobis sxvadasxva aspeqts da ganagrZobs arsebobas, rogorc
damoukidebeli, magram sinonimuri sityva (am rigisaa: Setyobineba [gzavnili] da
mesiji da a.S.)
swored `alternatiuli sesxebidan momdinareobs qarTulSi
iuridiuli
terminologiuri dubletebic, rogoricaa: (prokurori/bralmdebeli. advokati/
 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/image
 alternatiuli sesxebisas semantikis `gadanawilebis” movlena enobriv universalias warmoadgens
da damaxasiaTebelia yvela enisaTis.
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damcveli (mag.: saxalxo damcveli, magram ara saxalxo advokati), sasamarTlo
gadawyvetilebebi (qeisebi), `xelSekruleba” _ `SeTanxmeba” _ `konvencia” da
sxv.)
xelSekruleba
_
kontraqti
mediatori
_
momrigebeli
makleri
_
Suamavali
oferti
_
SeTavazeba
aqcepti
_
Tanxmoba, miReba, dadastureba
alimenti
_
sarCo
beneficiari
_
mosargeble
legati
_
saanderZo danakisri
reklamacia
_
pretenzia
kompensacia
_
zianis anazRaureba
avTentikuri /auTentikuri
_
WeSmariti
asociacia
_
kavSiri
deviacia
_
gadaxra
internacionaluri
_
saerTaSoriso
iuvenaluri
_
arasrulwlovanTa
identuri
_
msgavsi
kontraqti
_
xelSekruleba
kumulacia
_
erToblioba
legaluri
_
kanonieri
legalizacia
_
dakanoneba
relevanturi
_
mniSvnelovani
resocializacia
_
gamosworeba
penitencialuri
_
sasjelaRsrulebiTi
promulgireba
_
dadastureba
prevencia
_
arideba
realizacia
_
gasaReba
reabilitacia
_
gamosworeba
legalizacia
_
dakanoneba
determinireba
_
ganzraxva
kompensacia
_
anazRaureba
legaluri
_
kanonieri
investicia
_
dabandeba
diferenciacia
_
gansxvaveba
kazusi
_
SemTxveva
sinonimuri leqsikis erTmaneTisagan gamijvnasa da yoveli maTganisaTvis
moxmarebis arealis SemosazRvras xSirad principuli mniSvneloba aqvs
samarTlebrivi kvalifikaciis dros. es exeba ara marto nasesxobaTa da sakuTar
formaTa ganmsgavsebis problemas, aramed oden qarTul sinonimur wyvilebsac
(zogjer orze metsac);
miuxedavad imisa, rom specialistebma saukeTesod ician dargis terminologia,
aris iseTi SemTxvevebic, rodesac terminologiuri dubletebis mniSvnelobaTa
gamijvnaze
SeTanxmeba
aucilebeli
xdeba,
magaliTad
sasamarTlos
gadawyvetilebebSi mocemuli aRwerilobiTi informacia zogjer ufro mZimdeba
an msubuqdeba sityvaTa SerCevis Sesabamisad; nimuSisaTvis:
–

dava, kamaTi, Selaparakeba, Cxubi

–

emigranti, migranti, gadaadgilebuli, iZulebiT gadaadgilebuli, devnili,
ltolvili...
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–

boeviki, mebrZoli, partizani

–

diskriminacia da daCagvra...

Tumca dasaxelebuli sityvebi erTmaneTis
konteqstSi erTmaneTs ver dafaraven.

sinonimuria,

cxadia, isini yvela

kidev erTi universaluri kanoni: sruliad ekvivalenturi sityvebi enaSi erTad
ver iarsebeben, erT-erTi maTgani an daikargeba, an, rogorc ukve aRvniSneT,
Seicvlis mniSvnelobas da garkveul konteqstSi (an konteqstebSi) ganagrZobs
arsebobas (magaliTad, sxvadasxvaa: gamxela da gamJRavneba, simarTlis Tqma da
aRiareba, misja da dasja, devniloba da ltolviloba, erovnuli moZraoba da
nacionaluri moZraoba, erovnuli adamiani da nacionalisti da sxv. da sxv.).
garda ukve dasaxelebuli zogadi maxasiaTeblebisa, sasamarTlo gadawyvetilebaTa
teqstebSi Tavs iCens rigi Secdomebisa, romelTa nawili Tanamedrove qarTulSi
gavrcelebuli enobrivi Secdomebis tips ganekuTvneba, xolo meore nawili
sakuTriv iuridiuli enisaTvisaa niSandoblivi da zog SemTxvevaSi, SesaZloa,
Secdomac ar iyos, Tumca maTi moxmarebisTvisac saWiroa mniSvnelobis dazustebaSemofargvla da normatiuli SeTanxmeba specialistebs Soris.
vfiqrobT, am SecdomaTa ganxilva, da SeZlebisdagvarad, maTi sworad
gamoyenebisaTvis
SesaZlo
teqstobrivi
variaciebis
gaTvaliswineba
sasargeblo unda iyos samarTlebrivi sivrcis dokumentaciis unificirebisa
da maRalxarisxovani standartebisaken mimarTuli RonisZiebebis warmatebiT
ganxorcielebisaTvis.
Secdomebi da sarekomendacio Tvalsazrisebi unda davyoT ramdenime nawilad:
1. fonetikuri tipis Secdomebi da rekomendaciebi maT gasasworeblad;
2. morfologiuri Secdomebi da rekomendaciebi maT gasasworeblad;
3. sintaqsuri Secdomebi da rekomendaciebi maT gasasworeblad;
4. stilistikuri Secdomebi da rekomendaciebi maT gasasworeblad;
5. leqsika-frazeologiuri Secdomebi da rekomendaciebi maT gasasworeblad;
6. punqtuaciuri Secdomebi da rekomendaciebi maT gasasworeblad.
winamdebare kvlevis mizania ara mxolod tipobrivi Secdomebis SemCnevadafiqsireba, aramed, SeZlebisdagvarad, maT gamosasworeblad garkveuli wesebisa
da rekomendaciebis SemoTavazeba. swored am mizniT ganvixilavT sayuradRebo
magaliTebs ukve SemoTavazebuli TanamimdevrobiT:

fonetikuri tipis Secdomebi da rekomendaciebi maT
gasasworeblad
Cven mier Seswavlil masalaSi (igulisxmeba sasamarTlos gadawyvetilebebi
(qarTulad dawerili da qarTulad Targmnili)) sxvadasxva tipis normobrivi
darRveva Segvxvda (magaliTad: eqvivalenti, qvorumi, kontrakti, kiolni da sxv.).
ucxo enebidan Semosuli sityvebis qarTulSi damkvidreba mniSvnelovan fonetikur
gadawyvetilebebTanaa dakavSirebuli:
sityvebis sesxeba xdeba sxvadasxva enidan, romelTac specifikuri bgeraTa sistema
aqvT da am bgeraTa Sesatyvisis moZieba qarTulSi, qarTuli bgeraTa sistemis
individualur TaviseburebaTa gamo, advili ar aris. amitom qarTulSi leqsikis
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sesxebisas fonetikuri amocanis gadasaWrelad transkribireba-transliterirebis
xerxs mimarTaven. cxadia, erTi enis bgerobrivi monacemebis srulad gadafarva
meore enis bgeraTa sistemiT (rac TviT erTmaneTTan Zalian axlo mdgom evropul
enebsac ki ver uxerxdeba) ver moxdeba, Tumca garkveuli kanonzomierebebi
maincaa SemCneuli da normobrivi unifikaciisaTvis sarekomendacio cxrilebic
aris Sedgenili (ix. danarTi1); principi, romelic gatarebulia am cxrilebsa
da orTografiuli normis Zalis mqone leqsikonebSi ((ix. sazRvargareTis
qveynebis geografiuli saxelebis orTografiuli leqsikoni, qarTuli sabWoTa
enciklopediis mTavari samecniero redaqcia, Tbilisi, 1989; ucxouri pirTa
saxelebis orTografiuli leqsikoni, qarTuli sabWoTa enciklopediis mTavari
samecniero redaqcia, Tbilisi, 1989; berZnuli, Turquli da sparsuli anbanebis
qarTuli Sesatyvisebi momzadebulia am enaTa specialistebis mier; Tanamedrove
qarTuli saliteraturo enis normebi, I, mecniereba, 1986), cxadia, ver moicavs
yvela SesaZlebel variants, magram mniSvnelovnad exmareba nasesxebi leqsikis
orTografiulad gamarTvis saqmes. sasurvelia, davimaxsovroT ramdenime
rekomendacia:
1. ukve didi xnis tradiciiT ganmtkicebul formas, romelic
qarTulSi
Semosvlisas transkrifcia-transliteraciis Tanamedrove wesis darRveviT
iqna Cawerili, dResac vinarCunebT arasasurveli dubleturobis Tavidan
acilebis mizniT.
qarTuli fonemebis ucxour enaTa fonemebTan SesabamisobaSi mosayvanad da
nasesxebi sityvebis (an ucxouridan gadmotanili sakuTari saxelebis) normatiuli
unificirebis mizniT warmodgenili cxrilebi ZiriTadad gvexmareba normis
dacvaSi (ekvivalenti da ara eqvivalenti, kvorumi da ara qvorumi, kontraqti
da ara kontrakti, kelni da ara kiolni);
2. gvxvdeba v bgeris gamoyenebis TvalsazrisiT orTografiuli normis
darRvevis SemTxvevebi: damxduri, Semokdoma, saTao ofisi, udaod, usityod,
Sevitye, daboloveba, moSao, sisxlZarRovani, mijaWuli, sazao, saaRricxo,
sazogadoebrivoba, mizezobrivoba da sxv.
amgvari formebis marTlwerisaTvis saWiroa ramdenime wesis gaTvaliswineba:
–
–
–
–
–
–

a) fuZiseuli v unda dacul iqnes:
mimarTvis formebSi: Tavo, mmarTavo, momparavo da sxv.
sxvaTa sityvis `o”-sTan: avkrZalavo, (ar) davmalavo, SevamCnevo da sxv.
–ur, –ul sufiqsian warmoebebSi: daTvuri samsaxuri, bavSvuri msjeloba,
jaWvuri reaqcia, gadanaskvuli da sxv.
–oba sufiqsis win: morcxvoba, guluxvoba, uTavoba da sxv.
u– o, sa – o afiqsebTan: umziTvo, uTavo, uiniciativo, sazavo, sabavSvo
da sxv.
–av – in, –ev – in sufiqsian formebSi: abedvinebs, axatvinebs, azidvinebs da
sxv.
b) v ikargvis:
naTesavi
–
naTesaoba
sanaxavi
–
sanaxaoba
sacodavi
–
sacodaoba
naZaladevi
–
naZaladeoba
kacobrivi
–
kacobrioba
mizezobrivi
–
mizezobrioba
sazogadoebrivi
–
sazogadoebrioba
koleqtivi
–
koleqtiuri
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kivis
–
kioda
civa
–
cioda
albaT da ara albad
g) v CaerTvis:
axlo
–
siaxlove
farTo
–
sifarTove
viwro
–
siviwrove
jildo
–
daajildova, dajildovda
		
magram: ajildoebs, dajildoeba.
3. albaT da ara albad, kargad da ara kargaT, marTlad da ara marTlaT da
sxv.

morfologiuri Secdomebi
da rekomendaciebi maT gasasworeblad
Secdoma
dedasTan da ZmebTan
aravin ar gamoexmaura
droze (miexmara)
bolosdabolos
CvenTagani
icoda misma Zmam da advokatma
iqneba dasjili
gavamarTlod
sCans
kargaT
araferi ar icoda
Seuracxofili
veravis ver davadanaSaulebT
avRZravT
miTumetes
qonda
exla
samagieroT
ramodenime
masiuri mRelvareba
faqtiurad
Cemis azriT
erTerTi
SesZlo
Tvlida damnaSaved
swored moiqca
epatiebia
daanaxa
winad
yovel dRe
tramva
nervozi

gasworeba
dedasa da ZmebTan
aravin gamoexmaura
droulad (miexmara)
bolos da bolos
Cvengani
icodnen misma Zmam da advokatma
daisjeba
gavamarTloT
Cans
kargad
araferi icoda
Seuracxyofili
veravis davadanaSaulebT
aRvZravT
miT umetes
hqonda
axla
samagierod
ramdenime
masobrivi mRelvareba
faqtobrivad
Cemi azriT
erT-erTi
SeZlo
miiCnevda damnaSaved
sworad moiqca
epatiebina
daanaxva
winaT
yoveldRe
travma
nevrozi

 msjeloba agebulia Tanamedrove qarTuli saliteraturo normebis oficialuri krebulis masalaTa safuZvelze (ix.Tanamedrove qarTuli saliteraturo enis normebi, I, mecniereba, 1986)
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ekonomikuri winsvla
or sarTuliani
rogorc mTavrobas, iseve xalxs
saSvaleba
ar mqone

ekonomiurad (sworia, Tuki
momWirneobas niSnavs) ekonomikurad
(sworia Tuki dargs ukavSirdeba)
orsarTuliani
rogorc mTavrobas, ise xalxs
saSualeba
armqone

leqsika-frazeologiuri Secdomebi da
rekomendaciebi maT gasasworeblad
yvelaze mravlad Cven mier Seswavlil masalaSi leqsikur-frazeologiuri
xasiaTis Secdomebi daCndeba. sityvaTa SerCeva, gansakuTrebiT sasamarTlos
gadawyvetilebaTa aRwerilobiT nawilSi marto iuristebze damokidebulic ar
aris, am nawilSi mniSvnelovania mowmeTa Cvenebebi, sadac ama Tu im moqmedebisa
Tu ganwyobis kvalifikacia xSirad mowmis sityvebiTvea gadmocemuli. vfiqrobT,
aseT SemTxvevebs sagangebo ganxilva marTebs:
1.

e.w. paronimebi anu msgavsi JReradobisa da gansxvavebuli mniSvnelobis (an
mxolod zog konteqstSi gansxvavebuli) sityvebi10:

arakanonieri (ukanono)
–
		
arasistemuri (analizi)
–
asakovani (adamiani)
–
asignacia (moZv. qaRaldis fuli)
–
		
		
asociacia
(mag.advokatTa gaerTianeba)
–
aucilebeli (saWiro)
–
aRTqma
–
gakicxva
(datuqsva)
–
gakiTxva
–
		
gasamarTlebeli sabuTi
(is, rac amarTlebs)
–
		
gamodevna
–
ganrigeba (mowesrigeba)
–
gansaxleba
–
ganurCevlad
–
gaparuli
–
garanti
–
gasaziarebeli
–
gatana
–
daavaldebulebs, daavalebs,
–
dagegmva
–

arakanonzomieri (is, rac
ar aris kanonzomieri)
arasistematuri (samuSao)
asakobrivi (zRvari)
asigneba (spec. garkveuli
Tanxis gamoyofa raime mizniT,
miznobrivi dafinanseba
asocireba
ucilobeli (gardauvali)
aRqma
gankicxva (gakilva)
gankiTxva
(gansja, gasamarTleba)
gasasamarTlebeli sabuTi
is razec sasamarTlom
unda imsjelos)
gamodevneba
garigeba
gasaxleba
gaurCevlad
gaparebuli
garantia
ziari, saziaro
gataneba
daavalianebs
dagegmareba (daproeqteba)

10 rekomendaciebi efuZneba normatiuli xasiaTis gamocemas: qarTuli enis paronimTa leqsikoni,
arnold Ciqobavas saxelobis enaTmecnierebis instituti, Tbilisi, 2011.
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davalebuli
–
dazaralebuli (vinc
materialuri zarali ganicada)
–
		
(a)mxatvruli kiTxva;
b)gadat.paTetikuri
metyveleba, yalbi paTosi)
–
deporti (garigeba birJaze)
–
gasaxleba (iZulebiTi)
–
diskretuli (nawyvet-nawyveti)
–
		
dogmaturi
(ukritikod gaziarebuli)
–
		
dokumenturi (dokumentebze
–
damyarebuli, dokumentisTvis 		
		
dubleti (meore cali)
–
		
erTaSorisi (megobroba)
–

davalianebuli
dazianebuli (mag. saxli)
deklamacia

deklaracia (oficialuri gancxadeba)
deportacia (gasaxleba)
gadasaxleba (araiZulebiTi)
diskreciuli (sakuTari
Sexedulebisamebr moqmedi)
dogmatikuri (saeklesio
mwerlobis dargi)
dokumentirebuli
(ilustraciebiT damowmebuli)
damaxasiaTebeli)
dublikati (dednis Zalis
mqone meore cali)
saerTaSoriso (xelSekruleba)

sintaqsuri da stilistikuri Secdomebi
da rekomendaciebi maT gasasworeblad
sintaqsurad gaumarTavi winadadebebis simravle dargobriv enebSi erTmaneTTan
dakavSirebuli ramdenime informaciis erT winadadebaSi moqcevis surviliTaa
ganpirobebuli. evropuli enebi, romelTac mTel rig dargebSi sanimuSod
mimarTavs Cveni dargobrivi enebis mniSvnelovani nawili, swored rom `grZeli”
winadadebebiT xasiaTdeba da evropul enaTa sintaqsuri sisadave (winadadebis
wevrTa myari adgili, tavtologiebis naklebi aqtualuroba, nacvalsaxelTa
siWarbe da sxv.) am `grZel” abzacebs SedarebiT advilad gasagebs xdis. imaves
ver vityviT qarTul sintaqsze, radgan qarTulSi, ramdenime erTmaneTTan
dakavSirebuli qvewyobilwinadadebiani teqstis gamarTulobis uzrunvelyofa
Zalian Znelia (Tumca, cxadia, SesaZlebeli). swored
winadadebis sigrZiTa
da leqsikuri gadatvirTulobiT unda iyos gamowveuli araerTi umarTebulo
sityvaSexameba, romelTaTvis kvalifikaciis micema (SecdomaTa kompleqsuri
xasiaTis gamo) Wirs, da amitom maTi ganxilva
ufro saerTo stilistikur
cTomilebaTa kategoriaSia upriani. qvemoT warmodgenili yvela magaliTi
sasamarTlo gadawyvetilebebidanaa moxmobili:
 `ver SeZlo binaSi gadasvla ekonomikuri mdgomareobis gamo” (unda iyos:
`ekonomikuri mdgomareobis gamo binaSi gadasvla ver SeZlo”)
 `daapira misTvis dartyma” – (daupira dartyma)
 `sxdomis saxe” (sxdomis forma, tipi)
 `aRwerilobiT samotivacio” – (aRwerilobiT-samotivacio)
 `mxareebi ar ayeneben pretenzias” – (ar acxadeben pretenzias)
 `...#-is qmedeba danaSauls gvaZlevs/ar gvaZlevs” – (#-is qmedeba danaSaulia)
 `nivTmtkicebis, yadaRis an sxva sakiTxis gadawyveta” –

(nivTmtkicebis bedis,
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yadaRis an sxva sakiTxis gadawyveta)
 `danaSaulis amsruleblad” – (amsrulebeli /Semsrulebeli/ aRmsrulebeli,
aRmasrulebeli, danaSaulis Camdeni)
 monawileobdnen: samxareo sasamarTlos mosamarTleebi vaberi da doqtor
Straifenhorni, rogorc Tanamsxdomi mosamarTleebi;
 `gagacnoT saerTaSoriso sasamarTlos perspeqtiva” – (perspeqtiva)11
 `werili moipova sandra b. uiliamsidan” – (werili sandra b. uiliamsisagan)
 `mxareebi Tanxmdebian am werilis dasaSvebobaze, romelic warmodgenilia
erToblivi #1 danarTis saxiT” – (mxareTa SeTanxmeba werilis dasaSvebobaze
warmodgenilia erToblivi danarTis saxiT)
 `braldebuls gadaeca `seqsualuri danaSaulis Camdeni piris kontraqti”
rodesac mas mosTxoves registraciis gavla da braldebulma xeli moawera am
kontraqts.” – (rodis gadaeca es kontraqti, rodesac mosTxoves registraciis
gavla, Tu rodesac xeli moawera?)
 `mxareebi Tanxmdebian, rom am kontraqtis sasamarTloSi dasaSvebobaze, romelic
warmodgnilia erToblivi #2 nivTmtkicebis saxiT” – (unda Candes, romel
sityvebs ukavSirdeba `rom” da `romelic”?)
 arasrulwlovani piris mimarT uxamsi saqcielisaTvis – (termini ‘uxamsi”
bundovania, ar Cans, saqcieli romeli an rogori saqcielia?)
 savaraudod 2012 wlis 1 ivniss, an zustad am dRes braldebulma imogzaura
federaluri sazRvris farglebSi luizianadan tenesis StatSi da Cavida reas
olqSi, tenesiSi, sadac igi naxes daaxloebiT 2012 wlis 21 ivliss, an zustad am
dRes. igi aRniSnul olqSi imyofeboda daaxloebiT 2012 wlis 13 ivlisidan, an
zustad am dRidan. (`imogzaura”, `an zustad am dRes”, `daaxloebiT 13 ivlisidan)
(qarTulSi `imogzaura” mxolod mgzavrobas ar niSnavs.)
 `igi taqsaobda” – (taqsistobda)
 `Camovida sazRvargareTidan” – Camovida ucxoeTidan, magram `sazRvargareT
iyo” •
(gareT – magram ara gareTidan)
 `sasamarTlos aCvena Semdegi...” – (Cveneba misca)
 `Sewyvita maTTan saxlSi misvla – (Sewyvita maTTan saxlSi siaruli)
 Tvali mokra

– (Tvali mohkra)

 `.. gadawyvita Caertya TavSi, ra drosac m.iusupovi gadavarda” – (dartymamde,
Tu Semdeg?)
 `wavida policiis ganyofilebaSi, raTa gaecxadebina, rom iusupovTan iCxuba da
mokvlas upirebda” _ (vin vis?)
 `iusupovis CvenebiT dgindeba, rom muraz iusupovi iyo misi Zma...” – (visi Zma?
11 perspeqtiva = 1. xedi, panorama risame, rac damkvirveblisagan mniSvnelovnadaa daSorebuli.
2. sagnebis sididis, formis, mdgomareobis moCvenebiTi cvalebadoba, rac gamowveulia damkvirveblisgan maTi met-naklebi daSorebiT.
3. moculobiTi sagnebisa da sivrcis gamosaxva sibrtyeze sididis, moxazulobis, mkafioobis moCvenebiTi cvalebadobis Sesabamisad, rac gapirobebulia damkvirveblisagan maTi (sagnebis) met-naklebi daSorebiT; am wesiT Sesrulebuli gamosaxuleba risame.
4. mxazvelobiTi geometriis nawili, romelic swavlobs centraluri proeqtirebis saSualebiT sibrtyeze sxeulebis gamosaxvis wesebs.
5. momavlis gegmebi; visime an risame SesaZleblobani momavalSi.
ucxo sityvaTa leqsikoni, 1989. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=3&t=30755
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es Cveneba sakmarisia vinaobis dasadgenad?)
 `ra drosac kari gaaRo ise, rom ar daukakunebia”. – (kari daukakuneblad gaaRo/
SeaRo)
 `uTxra, rom daetovebina saxli da wasuliyvnen” _ (vin da vin?)
 `qmedeba danaSauls
utoldeba?)
 `zemoaRniSnuli
faqtebi”

gvaZlevs/ar

udavo

faqtebis

gvaZlevs”
garda

–

(warmoSobs,

sasamarTlom

warmoqmnis,

daadgina

Semdegi

 aSS-is marSalebis federaluri samsaxuris ufros gamomZiebel derik svensonTan
gasaubrebisas braldebulma aRiara, rom seqsualuri danaSaulis Camden pirad
registraciis gareSe is tenesis StatSi 2012 wlis 12 ivlisidan imyofeboda
2012 wlis 20 ivlisamde, mis
dakavebamde (braldebis mxaris nivTmtkiceba
#6). oficerma patrik relifordma samarTlebrivad uzusto miTiTeba misca
` – (marSlebi? marSalTa federaluri samsaxuri? gasaubreba? uzusto? Tu
arazusti?)
 `axlad gamovlenil garemoebaTa gamo sakasacio saCivrebis ganxilvisas
daSvebuli darRvevebi (ar Cans, rogor an rodisaa ‘daSvebuli darRvevebi“,
“garemoebaTa gamo“ Tu “sasamarTlo ganxilvisas?“)
 sasamarTlo praqtikaSi daSvebuli darRvevebis Seswavla-analizi (daSvebuli
Secdoma; daSvebuli darRveva; daSvebuli nebadarTulsac niSnavs)
 `faqtebis dadgenis nawilSi daadgina” – (sasurvelia tavtologiuri erTeulebi
erTmaneTs davaSoroT winadadebis sxva wevrebis meSveobiT, mag.: faqtebis
dadgenis nawilSi sasamarTlom Semdegi garemoebebi daadgina);
 saapelacio sasamarTlom arasworad aRadgina Tbilisis saapelacio sasamarTlos
6.09.2012 wlis ganaCenis gasaCivrebis gacdenili vada” – (arasworad aRadgina
niSnavs, rom unda aRedgina, magram
sworad, da ara `saerTod ar unda
aRedgina”)
 `sakasacio palatis ganmartebiT, imave ganaCeniT am msjavrdebulebis mimarT unda
dadgeniliyo gamamarTlebeli ganaCeni” – (imave ganaCeniT am msjavrdebulebis
mimarT unda dadgeniliyo gamamarTlebeli ganaCeni
 `radgan saqmeSi ar moipoveba sakmarisi mtkicebulebebi, rac eWvis gamomricxavad
daadasturebda im garemoebas, rom...” – (radgan saqmeSi ar moipoveba sakmarisi
mtkicebulebebi, rac ueWvelad, eWvgareSe, sarwmunod... daadasturebda im
garemoebas, rom...)
 `winamdebare informaciidan gamomdinare irkveva” – (winamdebare informaciidan
irkveva)
 `saxelmwifos kuTvnili fuladi Tanxebis motyuebiT daufleba, romelsac
saxelmwifo urigebda 2008 wlis omis Sedegad usaxlkarod
darCenil
mosaxleobas”. – (saxelmwifos kuTvnili fuladi Tanxebis motyuebiT daufleba,
romelsac
saxelmwifo urigebda 2008 wlis omis Sedegad usaxlkarod
darCenil mosaxleobas) Tanxebi, romelsac saxelmwifo urigebda...
 Seadgina da gasca yalbi cnoba #763, imis Sesaxeb, rom TiTqos kaxa goCaSvili
mudmivad – (`TiTqos” zedmetia)
 `q. TbilisSi, didi diRomi petriwis quCa # 12/52-Si mcxovreb, kaxa goCaSvilis
saxelze Seadgina da gasca yalbi cnoba #763” – Tuki ‘TbilisSi” SeiZleba,

261
ratom ar SeiZleba ‘diRomSi”?
 `zog SemTxvevaSi, saapelacio sasamarTlom utyuarad dadgenili saqmis
faqtobrivi garemoebebi samarTlebrivad sworad ver Seafasa da kvalifikaciac
arasworad gansazRvra“
_ (kvalifikacia Tavad aris gansazRvreba, kvalifikacia misca, araswori,
mcdari kvalifikacia misca an: arsaworad gansazRvra);
 `rac kaxa goCaSvilma Tavis mxriv waradgina samoqalaqo reestris cxinvalis
samsaxurSi da registrirebuli iqna goris raionis sofel xeiTSi“ –
(daregistrirda an: romlis safuZvelzec daaregistrires)
 `anu mas brali daedo, rom Caidina TaRliToba ese igi marTlsawinaaRmdego
misakuTrebis mizniT sxvisi nivTis daufleba motyuebiT“ – ( e.i.; misakuTreba
ZiriTadad marTlawinaaRmdegos niSnavs;
 `Tqven unda ugulvebelyoT” – (unda iyos ugulebelyoT)
 `unda SeafasoT im kuTxiT, Tu ramdenad SemxeblobaSia igi gansaxilvel
sisxlis samarTlis saqmesTan... – (ramdenad exeba, ukavSirdeba, ramdenadaa
dakavSirebuli, exeba Tu ara...)
 `Tqvens winaSe” – (Tqven winaSe)
 `aravin ar aris valdebuli”– (aravinaa valdebuli)
 `Tu Tqven Canawerebs gaakeTebT, gTxovT, ar gauziaroT isini kolega
msajulebs” _ (Tu Tqven Canawerebs gaakeTebT, gTxovT, ar gauziaroT isini
sxva msajulebs – Tqvens kolegebs)
swored imitom, rom iuristebi eswrafvian yoveli situaciisaTvis maqsimalurad
zusti kvalifikacia moZebnon, isini aqtiurad mimarTaven
sityvawarmoebiT
process:
•

gansja, dasja, aRsruleba, Seasrula, qmedeba Caidina;

•

Cawvda, CaeZia, gamoikvlia, daadgina, Seityo, moismina, cno;

erT-erTi Tavisebureba samarTlis enisa isaa, rom Zalian bevri iuridiuli
termini Sesityvebas warmoadgens, maT Sorisaa SefasebiTi cnebebic: ugzo-ukvlod
dakarguli, warmoebaSi miReba, sasjelis SedarebiT msubuqi forma. esaa enobrivi
standartebi, anu kliSeebi, romlebSic yvelaferi winaswaraa gansazRvruli:
kliSe aucilebelia, radgan samarTlis enis sizustes uzrunvelyofs. magram
maTi moxmarebisas Tavs iCens sakmaod saintereso momentebi:
1.

zog mravalmniSvnelobian (polisemantikur) sityvas ramdenime mniSvnelobiT
iyeneben: mag., dakaveba, winaswari dakaveba, imis mdgomareoba, vinc aris
dapatimrebuli. Tavisuflebis aRkveTa; eqspertis daskvna, prokuroris
daskvna, raRacidan gamomdinare daskvna.

2.

iuridiul
enas
sityvaSexamebani:

axasiaTebs

saliteraturo

enisaTvis

uCveulo

• mag., sityva `damnaSaves” Cveulebriv aqvs Semdegi mniSvnelobebi: `danakargi,
vinmesaTvis miyenebuli”, `zaralis mimyenebeli”, `zianis mimyenebeli”, `Secdomis
damSvebi”, `zaralis mizezi”, `damnaSave sazogadoebis winaSe” `damnaSave kerZo
piris winaSe”, mZime danaSauli, msubuqi danaSauli, danaSaulis damamZimebeli
garemoebebi”, winawarganzraxuli danaSauli, nebsiTi da uneblie danaSauli...
• damnaSave

aseve

SeiZleba

sxvadasxva

sityvaTSexamebaSi

Sevides.

aqedan
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terminulia ramdenime: `udavod damnaSaved iqnas cnobili”, `gamocxaddes
damnaSaved”, miCneul iqnas damnaSaved, aRkveTis RonisZiebebi, aRmkveTi
RonisZiebebi, zomebi, ganmsazRvreli kategoriebi, principebi da sxv.
• Caidina qmedeba. Caidina danaSauli; Caidina – ukve aris negatiuri mniSvnelobis
sityva.
• gamoyeneba, misadageba, gansazRvra, ixelmZRvanelos... ramdenadac qarTulisagan
gasxvavebiT indoevropul enebSi infinitivi aqtiurad gamoiyeneba meSvel
zmnasTan, xolo qarTulSi klasikuri gagebiT infinitivi arc arsebobs,
xolo sawyisi da mimReoba isedac ufro datvirTulia, vidre evropuli
enebis infinitivi, ris gamoc qarTuli terminologia Warbad informaciuli
gamodis; amitomac ar varga iseTi Sesityvebebi, rogoricaa: Cadenili
mkvleloba, Sesrulebuli qmedeba da sxv.
am sityvebs qarTuli am bolo
dros xelovnurad xmarobs, raTa ufro dauaxlovdes evropul modelebs.
Cadenili Sesrulebuli, ganxorcielebuli borotganzraxuli qmedeba,
borotganmzraxveli SeTanxmeba...
• pasuxismgebloba daekisros, pasuxisgebaSi mieces, gansasjeli, gamocxaddes
damnaSaved, miCneul iqnas damnaSaved, gamocxaddes udanaSaulod, gamarTldes,
ganesazRvros sasjelis zomad..., miesajos sasjelis Semdegi zoma...
• xelovnuri da umarTebuloa Semdegi formebi: „dasjadi“, saqmiswarmoebaSi
iqna miRebuli, wakiTxvadi, iqna CaSvebuli, msvlelobaSi miiRo..
• sityvaTa rigis sakiTxi: janmrTelobas miadga ziani, janmrTelobisaTvis
zianis miyenebiT ganzrax zianis miyeneba, winaswaganzraxuli zianis miyeneba.
aq sityvaTa rigi wyvets, miyenebaa winaswarganzraxuli, Tu zianis saxeoba.
saSualo xarisxis zianis miyeneba.
• miaxloebiT, saSualo, SedarebiT, daaxloebiT 21 ivliss an zustad am
dRes...
qarTulSi sityvaTa rigis garkveul Tavisuflebas vxedavT, rac gulisxmobs, rom
winadadebis wevrebi ara mxolod semantikurad, aramed sintaqsuradac mkafiod
gansazRvruli gramatikuli sistemiTaa SekavSirebuli, da am kavSirs ver arRvevs
am sityvaTa erTmaneTisagan daSoreba. Sesabamisad, qarTulSi sityvaTa rigs meti
modaluri Zala(da naklebi – sintaqsuri ganpirobebuloba) aqvs, vidre sxva
enebSi.
sakvlevi profesiuli enis kidev erTi Tavisebureba isicaa, rom erTsa da imave
kiTxvaze mopasuxe sityvebi SeiZleba dajgufdes farTo da viwro Sinaarsobrivi
da konotaciuri principiT, rac iuristebsa da lingvistebs, erToblivad
muSaobis SemTxvevaSi, gauadvilebs yoveli leqsikuri erTeulis “semantikuri
fasis” gansazRvras, magaliTisaTvis pirobiTad gamovyofT ramdenime jgufs:
•

moqmedebebi, Cadenili araerTxel, araerTgzis, ganmeorebiT, ganmeorebebiT,
mravalgzis, mravaljer, igive moqmedeba Cadenili didi masStabiT:
adre nasamarTlebi (nasamarTleoba isedac wina viTarebaze miniSnebaa),
nasamarTleobis mqone/armqone, adre gasamarTlebuli, an piri, romelic
adre ukve iyo gasamarTlebuli (Cveulebriv, saliteraturo qarTulSi
nasamarTleoba mainca da mainc sasjelis dakisrebasa da gamamtyunebel
gadawyvetilebas ar gulisxmobs) da sxv.

•

vada. vadaSi, vadebSi, droSi, aRniSnul periodSi, amave dros,
farglebSi,..

•

sabuTi, safuZveli. safuZvelze

drois

dayrdnobiT, sabuTidan gamomdinare,
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dadgenili faqtebis mixedviT, safuZvelze, Sesaxeb sasamarTlo adgens...
samarTlis enis specifikas ganapirobebs
aucilebloba, rom zustad iqnas
gadmocemuli iuridiul cnebaTa da kanonmdeblis azrovnebis niuansebs Soris
kavSiri. es niSnebi mxolod samarTlis sferos axasiaTebs.
•

brali aris umarTebulo moqmedeba, Secdoma, gadacdoma, uxerxuloba,
uzrdeloba; xolo `seriozuli gadacdoma, danaSauli”. amrigad xSirad
xdeba paronimTa aRreva procesualur aqtebSi (danaSauli aRiara,
magram brali aRiara?) danaSauli damtkicebulia, brali dasabuTebulia,
dadasturebulia, damtkicebulia, wayenebulia.

Cven SevecadeT kvlevis mocemul etapze Tavi mogveyara im enobrivi
TaviseburebebisaTvis, romlebic
sasamarTlo
gadawyvetilebaTa teqstebSi
iCens Tavs. aSkaraa, rom samarTlis sferos warmomadgenlebi pasuxismgeblobiT
ekidebian
gadawyvetilebaTa ara mxolod samarTlebrivi, aramed enobrivi
gamarTulobis sakiTxebsac. am mimarTulebiT muSaoba kvlavac unda gagrZeldes.
Cven saSualeba gvaqvs dainteresebul pirebs SevTavazoT sulxan-saba orbelianis
`sityvis konasa” da Zveli qarTuli enis leqsikonebSi dadasturebuli, e.w.
samarTlebrivi leqsikis nawili, rac SeiZleba sayuradRebo iyos axali leqsikis
Ziebisa da sityvawarmoebiTi SemoqmedebisaTvis (ix. danarTi 2)
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danarTi112
germanuli
aa – aa (da ara: a): Aachen – aaxen-i.
a an ae – e: Grabner – grebner-i, Graebe – grebe, Guldenstaedt – giuldenStedt-i.
ch – x (da ara: h): Zurich – ciurix-i, Buchenwald – buxenvald-i, Bochum – boxum-i.
ch - k (da ara: q): Christoph - kristof-i, Christian - kristian-i.
ck - k: Dick - dik-i, Becker - beker-i.
dt - dt: Schmidt - Smidt-i, Brandt - brandt-i.
ee - ee (da ara: e): Bodensee - bodenzee.
ei da ey - ai: Einstein - ainStain-i, Braunschweig - braunSvaig-i, Heinrich - hainrix-i,
Beyer - baier-i, Weydemeyer - vaidemaier-i.
eu - oi: Bleuler - bloiler-i, Feuerbach - foierbax-i, Eugen - oigen-i; magram
(tradiciis gamo): Euler - eiler-i.
h - h: Hamburg - hamburg-i, Herman Hesse - herman hese.
h (ar gamoiTqmis) :
a) sityvis bolos: Neuloh - noilo.
b) r-s Semdeg: Rhowolt - rovolt-i.
g) xmovnis Semdeg, rodesac mas mosdevs Tanxmovani: Behling - beling-i,
Behrendt - berendt-i.
d) xmovnis Semdeg, rodesac mas mosdevs e: Hohenzollern – hoencolern-i.
ie - i: Dietrich - ditrix-i, Griesbach - grisbax-i.
o da oe - e (da ara: io an o): Koln - keln-i (da ara: kioln-i an koln-i),
Schonberg - Senberg-i, (da ara: Sonberg-i), Rontgen - rentgen-i, WilamowitcMoellendorf
- vilamovic-melendorf-i, Otztaler Alpen- ectalisalpebi.
ph- f: Philipp- filip-i, Gryphius - grifius-i.
q- k (da ara: q): kvedenfeldt-i (da ara: qvedenfeldt-i).
s (xmovnis win) – z: Sommerfeld - zomerfeld-i, Salzburg - zalcburg-i, Saarbrucken
- zaarbriuken–i.
ss da ß- s: lesing-i, Fluss an Fluß - flus-i.
st–st (sityvis TavSi - St): Stephan–Stefan-i,, Steiner – Stainer-i.
12 დანართი1–ში წარმოდგენილი ცხრილები მოხმობილია სადღეისოდ ნორმატიული ძალის მქონედ რეკომენდებული
მონაცემებიდან (მათში, შეძლებისდაგვარად, გათვალისწინებულია ქართული ენის (როგორც უცხოენოვანი ლექსიკის
მიმღების) ბგერობრივი სისტემის თავისებურებები (იხ. საზღვარგარეთის ქვეყნების გეოგრაფიული სახელების
ორთოგრაფიული ლექსიკონი, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია, თბილისი,
1989; უცხოური პირთა სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის მთავარი
სამეცნიერო რედაქცია, თბილისი, 1989; ბერძნული, თურქული და სპარსული ანბანების ქართული შესატყვისები
მომზადებულია ამ ენათა სპეციალისტების მიერ.
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th– T: Lothar – loTar-i, Abendroth – abendriT-i, Thuringen – Tiuringia;
magram(tradiciis gamo) t: Thalmann – telman-i.
tz – c: Fritz- fric-i, Moritz - moric-i, Leisewitz – laizevic-i.
u– u: Ludwig – ludvig-i, Gluck – gluk-i.
u – iu: Buchner – biuxner-i, Lubeck – liubek-i.
v(germanul saxelebSi) - f: Bremenhaven – bremenhafen-i, Vogt – fogt-i, Vogel–fogeli.
v(ucxowarmoSobis saxelebSi)– v: Crivitz – krivic-i.
x– qs:Axel– aqsel-i, Alex– aleqs-i.
y– i: Ryck–rik-i.
z– c: Salzburg – zalcburg-i, Zimmerwald – cimervald-i.

daniuri
ch -k: Christopher - kristofer-i, Christian - kristian-i (da ara: qristofer-i,
qristian-i).
d (zogjer ar ikiTxeba): Richard – riCar-i, Nordskov – norskov-i, Gunhild – gunhili.
eg – ai: Hegn – hain-i.
hj- i: Hjalf –ialf-i.
nd- i: Hjortlund – iortlun-i, Linderstrom-Lang – linerstrem-lang-i.
s–s: Agesen - ogesen-i.
sj– S: Sjaellander – Selaner-i.
o an o –e: Brondal – breendal-i, Orsted – ersted-i, Bergstrom – bergstrem-i.
aan aa – o: Alborg – olborg-i

espanuri
c (e, I, y-s win) – s: Cesar - sesar-i, Andaluc - andalusia, Algesiras - alxesiras-i,
Asuncion - asunsion-i.
c (a, o, u-s win, Tanxmovnebis win da sityvis boloSi) – k; Jalisco - xalisko, Costa
Rica – kosta-rika, Cuba - kuba.
ch – C: Echeverria - eCeveria, Chinchilla - CinCilia.
g (a, o, u-s da Tanxmovnebis win) – g: Ygnacio - ignasio, Guernica - gernika.
g (e, i-s win) –x: Angel – anxel-i, Algeciras – alxesiras-i, San Jorge – san-xorxe, Lago
Argentino – lago-arxentino.
gu (e, i-s win) – g: Guernica - gernika, Miguel – migel-i, Guillen – gilien-i.
gu – gv: Guadalajara - gvadalaxara, Guatemala - gvatemala, Paraguay - paragvai.
h (ar gamiiTqmis): Hector - eqtor-i, Huelva - uelva, Halen - alen-i.
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j - x: Juan – xuan-i, Jorge - xorxe, Jose - xoze, Guadalajara - gvadalaxara, Jimenes –
ximenes-i.
lla - lia: Antilla - antilia, Sevilla - sevilia, Valladolid - valiadolid-i.A
lle - lie: Rio Gallegos – rio-galiegos-i, Alle - alie, Valle del Cauca – valie-delkauka.
llo- lio: Hermosillo - ermosilio, Trujillo - truxilio.
llu- liu: Caballuco - kabaliuko.
na-nia: Cataluna - katalonia.
no- nio: Maranon – marinion-i.
que-ke: Enrique - enrike, Siqueiros – sikeiros-i.
qui - ki: Quintana - kintana, Quito - kito.
s - s: Santa Rosa – santa-rosa, Formosa - formosa, Rosario - rosario.
x - s: Extremadura - estremadura.
z - s: Juan Fernandez - xuan-fernandes-i, Fortaleza - fortalesa, Saragosa saragosa, Cadiz - kadis-i, Gusman - gusman-

inglisuri
a - a: Aberystwyth - aberistuiT-i, Adams - adams-i, Franklin - franklin-i, Cardiff kardif-i.
a - ei: David – deivid-i, Davis – deivis-i, Graves – greivz-i.
a - o: Galsworthy – golzuorT-i.
a - e: Birmingham – birmingem-i, Jackson – jeqson-i, Mary –mer-i .
ae - i: Aegis – ijis-i, Caesar – sizar-i.
ai da ay - ei: Clay - klei, Medway -meduei , Gray - grei.
ai - e: Cairns – kernz-i.
au da aw - : Austin – ostin-i, Pauling – poling-i, Shaw - So.
c (e, i, y-s win) - s: Cecil – sesil-i, Cinderfoerd - sinderfordi.
c (sxva SemTxvevebSi) – k (da ara q): Catherine - kaTrin-i (da ara: qeTrin-i),
Caistor - keistor-i, Corwen - koruen-i, Atlantic City - atlantik-siti.
ch - C: Chichester – CiCester-i, Churchill – CerCil-i.
ch (berZnul da, agreTve, germanuli warmoSobis saxelebSi) - k: Christina kristina, Christopher – kristofer-i, Ulrich – ulrik-i.
ck – k (da ara q): Pocklington – poklington-i, Cockermouth – kokermuT-i.
dg - j: Bridgetown – brijtaun-i.
e - i: Beresford – berisford-i, Eden - iden-i, Exeter – eqsiter-i.
e - e: Reston – reston-i, Manchester – manCester-i.
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ea - i: Beadnell – bidnel-i, Deanston – dinston-i, Seaborg – siborg-i, Dearborn –
dirborn-i.
ea - ei: Breakspear – breiqspir-i.
ee - i: Green – grin-i, Lee - li, Peekskill – piqskil-i, Seebom – sibom-i.
ei - i: O’Neill – o’nil-i, Keith – kiT-i.
ei - ai: Steinbeck – steinbek-i.
eu da ew - iu: Matthews – maTiuz-i, Dewsbury - diuzberi.
ew - u: Andrew – endru (da ara: endriu).
ew - ui: Lewis – luis-i.
ey - i: Sidney – sidn-i.
g (a, o, u –s win da sityvis boloSi) - g: Donegal – donegol-i, Dolgarog –
dolgarog-i.
g (e, i, y-s win) - j: George – jorj-i, Gerald – jeral-i, Rogers – rojerz-i.
zogjer am poziciaSi gamoiTqmis rogorc g: Gertrude - gertrud-i, Gilbert gilbert-i.
gh - g: Birmingham – birmingem-i.
h - h: Hilary – hilar-i, Hubert – hiubert-i, Harrison – harison-i.
i - ai: Caroline – karolain-i, Whitehead – uait-hed-i, Dwight – duait-i, Brierly Hill –
braierli-hil-i.
i - e: Firth – ferT-i.
k - k: Katherine – kaTrin-i (da ara: qeTrin-i), Keats – kits-i, Kevin – kevin-i.
o da oa - ou: Cope – koup-i, Sevenoaks – sevenouqs-i.
o - o: Gordon – gordon-i, Rogers – rojerz-i, Coventry – koventr-i.
oe - ou: Sillitoe - silitou.
oo - u: Moor – mur-i, Goodman –gudmen-i , Blackpool – blekpul-i.
ou da ow - au: Grout – graut-i, Brownville – braunvil-i, Bower – bauer-i.
ou - u: Coupar Angus – kupar-angus-i, Bournemouth – bornmuT-i.
ou -a : Douglas – daglas-i.
ow - ou: Lowell – louel-i.
p – p (da ara: f): Portia - porSia, Parker – parker-i.
ph - f: Josephine – jozefin-i, Phillip – filip-i.
qu – ku (da ara: qu): Quine – kuain-i, Quincy - kuinsi.
s - s: Burns – berns-i, Bakersfield – beikersfild-i.
s - z: James – jeimz-i, Charles – Carlz-i, Brisbane – brizben-i, Graves – greivz-i.
s (zogjer ar gamoiTqmis): Long Island – long-ailend-i.
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sh - S: Shakespeare – Seqspir-i.
ss - s: Furness – fernes-i.
t – t (da ara: T): Coventry - koventri, Hubert – hiubert-i.
t (zogjer ar gamoiTqmis): Christmas – krismas-i, Whistler – uisler-i.
tch – C ( t ar gamoiTqmis): Fletcher – fleCer-i, Dutch-Harbour – daC-harbor-i.
th - T: Arthur – arTur-i, Elizabeth – elizabeT-i, Jonathan – jonaTan-i.
th - d: Sutherland – saderlend-i.
th - z: Rutherford – rezerford-i.
th – (ramdenime saxelSi) - t: Anthony – anton-i, Thomas – tomas-i, Thames – temza,
Theresa - tereza.
tz - c: Fitzgerald – fircjerald-i.
u - u: Arthur – arTur-i, Julian – Julian-i.
u - iu: Canute – kaniut-i, Hubert – hiubert-i, Dunkerque - diunkerk-i, Butte - biut-i.
u - a: Butler – batler-i, Russel – rasel-i, Sullivan – salivan-i, Sumner – samner-i.
u - e: Churchil – CerCil-i, Ogburn – ogbern-i, Burbank – berbank-i.
w - v: Washington – vaSington-i, Darwin – darvin-i.
x - qs: Oxford – oqsford-i.
x - gz: Alexander – alegzander-i.
y - ai: Dyson – daison-i, Argyll – argail-i, Bryce Canyon – brais-kanion-i.
y - e: Byrd – berd-i, Byrne – bern-i.
z - z: Elizabeth – elizabeT-i.

italiuri
c (a, o, u-s da Tanxmovnebis win) - k: Cadore - kadore, Cursolo - kursolo, Macch maki.
c - C: Cesare - Cezare, Cimarosa – Cimaroza
cc - k: Dallapiccola - dalapikola.
cc – C: Boccaccio - bokaCo, Vespucci - vespuCi, Contucci - kontuCi.
ch - k: Cherubini - kerubini, Michele - mikele, Schipa - skipa, Chiuro – kiuro; magram:
Michelangelo - miqelanjelo, Archangelo - arqanjelo.
cch - k: Zecchi - ceki, Verocchio - verokio, Saccheti - saketi.
g (a, o, u-s da Tanxmovnebis win) - g: Gutuso - gutuzo, Grana -grana.
g (e, i-s win) - j: Agira - ajira, Germanetto - jermaneto.
gh - g: Alighieri - aligieri, Quarenghi - kvarengi.
gia - ja, gio - jo: Giacomo - jakomo, Giorgone - jorjone.
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gna - nia: Agnana - aniana.
gno - nio: Vignola - viniola.
gu - gu: Guasila - guazila, Guerrazi - gueraci.
i (umaxvilo) - c-s Semdeg ar gamoiTqmis : Maggio -majo , Riccioli - riColi.
qu - kv: Quasimodo - kvazimodo, Quercia - gueraci.
s - s: Secci - seki, Chiusdino - kiusdino, De Amicis – de amiCis-i.
s - z: Ysola - izola, Cimarosa - Cimaroza, Smeraldi - zmeraldi, Della Casa – dela
kaza.
sc (a, o, u-s win) - sk: Bosco - bosko.
sc (e, i-s win) - S: Scicolone - Sikolone, Sciscaro - SiSaro.
z da zz - c: Zacconi - cakoni, Zappa - capa, Bozzole - bocole.
z da zz - Z: Mazzini - maZini, Lazzari - laZari, Verzone – verZone.

norvegiuli
aa - o: Vesaas – vesos-i.
au - eu: Aursand – eursan-i, Haugesund – heugesun-i.
g - g: Sigurd –sigurd-i.
g - i: Egner – einer-i.
g (zogjer ar ikiTxeba): Gjaerder – ierder-i.
ie - i: Grieg – grig-i.
k - k: Kommandantvold – komandantvul-i.
ki da kj - xi: Kielland – xielan-i, Kiestadli - xielstadli.
ld - l: Kommandantvold – komandantvul-i.
nd - n: Overland – everlan-i.
o - o: Oslo - oslo.
o - u: Kommandantvold – komandantvul –i, Evensmo - evensmu.
sch - sk: Schou - skou.
sj - S: Sjoberg – Seberg -i.
sk - sk: Skouen- skouen-i, Skre - skre.
ski, skj - S: Skien – Sien-i, Skjerper – Serper-i, Werenskoild – verenSiol-i.
tj - x: Tjolling – xeling-i.
a - o: Istgard –istgord-i.
O - e: Bodo - bude, Bomlo - bemlo, Grenlond - grenlandia.
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polonuri
a - om: Dabrovska - dombrovska.
a - on: Katski – kontski.
c – (yvela SenTxvevaSi) - c: Cetner – cetner-i, Stobiecki – stobiecki, Solec –
solec-i.
ch - x: Chamiec – xamiec -i.
sz - C: Czerniatowicz – CerniatoviC-i, Leszczynski - leSCinski.
drz - j: Andrzey - anjei.
o - u: Jelenia Gora – elenia-gura.
rz - S: Przybyszewski - fSibiSevski.
rz - J: Brzeg – brJeg-i, Kazimierz – kazimieJ-i, Bzytka – Jitka, Bobrzynski – bobJinski.
sz - S: Leszczynski - leSCinski, Szymon – Simon-i, Lukasz – lukaS-i, Szymanowski –
Simanovski, Warszawa - varSava.
z - z: Zbignev – zbignev-i, Zielona Gora – zielona-gura.
z - J: Zulawski - Julavski.

portugaliuri
a - an: M
M ea – mean-i.
ao - an: Tristao – tristan-i, Garcao – garsan-i, Sao Paulo – san-paulu.
c (a, o, u-s da Tanxmovnebis win , b, d, p, t-s garda) - k: Cabral – kabrali,
Curral – kural-i.
c (e,i-swin) - s: Celso - selsu, Cidadela - sidadela.
c (b,d, p, t-swin)ar gamoiTqmis: Octavio - otaviu,Victoria- vitoria.
e-e: Hernani - ernani, Peneda - peneda.
e-i: Belo Horizonte – belu-orizonti, Flores – floriS-i, Jorge - JorJi.
g (a, o, u-s win) - g:Gastao– gaStan-i,Gustavo - guStavu.
g (e,i-s win) - J:Gilberto - Jilbertu, Lagedo - laJedu.
h–(arikiTxeba): Belo Horizonte – belu-orizonti, Hernani - ernani.
j - J: Baixo Alentejo – baiSu-alenteJu, Jorge - Jorji.
lhe - lie: Guilherme - giliermi.
lho - liu: Fialho - fialiu.
m - m: Menton – menton-i, Humberto - umberto.
m - n: Bomfin – bonfin-i, Joaquim – Juakin-i, Belem – belen-i.
nha - nia: Saldanha - saldania.
nhu - niu: Garanhuns – garaniunS-i, Curralinho - kuraliniu.
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o - o: Orlando - orlandu.
o - u: Joaquim – Juakin-i, Soares – suareS-i, Ricardo - rikardu, Amado amadu.
oe - oin: Simoes – simoinS-i.
qu - k: Queluz – keluS-i, Joaquim – Juakin-i.
s - s: Sales – saliS-i, Monserrate - minserati.
s (or xmovans Soris) - z: Aloisio - aloiziu, Trancoso - trankozu,
Isabel – izabel-i.
s – S (braziliur saxelebSi - s): Cristini – kriStinu (braz.:
kristinu), Vasco – vaSku (brazil.: vasku).
s – J (braziliur saxelebSi - s): Caldas Novas – kaldaJ-novas-i,
(brazil.: kaldas-novas-i), Tres Lagoas – TreJ-lagoaS- (brazil.:
tres-lagoas-i).
th - T: Theo - Teu, Ruth – ruT-i, Catharina - kaTarina.
x - z: Exalte - ezalti.
x - S: Xavier – Savier-i, Maximiano - maSimianu, Porto Alexandre – portualeSandri.
z - z:Ezalte - ezalti,
Belo Horizonte – belu-orizonti.
z – S (braziliur saxelebSi s): Luizburgo – luiSburgu (braz.:
luisburgu), Queluz – keluS-i (brazil.: kelus-i).

ruminuli
a - e: Bistrita-Nasaud – bistrica-neseud-i, Vlahuta - vlahuce, Bacau - bakeu.
c (a, o, u-s win, Tanxmovnebis win da sityvis bolos) - k: Camil – kamil-i, Nicoleta nikoleta.
c (e, i-s win) - C: Cezar – Cezar-i, Donici – doniC-i.
ch - k: Mikchaeia - mikaela, Chira - kira, Costache - kostake, Nichite - nikita.
cea cia - Ca: Suceava - suCava, Marcian - .
ciu - Cu: Viniciu - viniCu.
g (a, o, u-s win, Tanxmovnebis win da sityvis bolos) - g: Grigore - grigore.
g (e, i-s win) - j: Arges – arjeS-i, Virginia - virjinia.
gh (e, i- s win) - g: Gheorghe - george, Harghita - hargita.
h - h: Mihai -mihai.
h (zogjer ar gamoiTqmis): Baile Herculane – beile-erkulane.
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ii (sityvis boloSi) – i: Cocorestii-Colt – kokoresti-kolc-i, Ploestii - ploeSti.
j - J: Cujmir – kuJmir-i, Lugoj – lugoJ-i, Dolj – dolJ-i.
s - s: Sanda - sanda, Constantin – konstantin-i.
8
s - S: Arges – arjeS-i, Brasov – braSov-i, Ploestii - ploeSti.
t - t: Timisoara - timiSoara.
t - c: Bistrita - bistrica, Constanta - konstanca, Ialomita - ialomica.
th - T: Theodor – Teodor-i.
z - z: Zoe - zoe, Suzana - suzana.

ungruli
c (e, i, y-s win) - s: Francis – fransis-i, Marcel – marsel-i.
ch - S: Charles – Sarl-i, Richard – riSar-i.
ch - k: Christiane –kristiani (da ara: qristian-i) .
d – d (franguli saxelebis boloSi Cveulebriv ar gamoiTqmis): Fernand –
fernan-i, Gounod - guno, Roland – rolan-i, Gerard – Jerar-i; magram: David – david-i,
Alfred – alfred-i, Sand – sand-i.
e – e (sityvis boloSi, zogjer ki sityvis SuaSic ar gamoitqmis, Tu ara
aqvs raime diakrituli niSani): Emile – emil-i, Gustave – gustav-i, Diderot didro, Baudelaire – bodler-i, Rabelais – rable; magram: Litre - litre.
c - c: Cuca - cuca, Vonock – veneck-i.
cs - C: Gyurkovics – diurkoviC-i, Bekescsaba - bekeSCaba, Lukacs – lukaC-i.
eo - e: Eotvos - etveSi.
gy - di: Gyula - diula, Gyurkovics – diurkoviC-i, Megyer – medier-i, Nagykoros –
nadikereSi.
ly - i: Karoly - karoi, Mihaly - mihai.
o - e: Petofi - petefi, Ottomos – etemeS-i, Mezofold – mezefeld-i.
s da ss - S: Bekes – bekeS-i, Sopron – Sopron-i, Lajos – laioS-i, Kossuth – koSut-i.
sz - s: Szeged – seged-i, Tisza - tisa, Laszlo - laslo, Szabo - sabo.
th - t: Horthy – hort-i, Horvath – horvat-i, Kossuth – koSut-i.
ts - C: Derkovits – derkoviC-i.
u - iu: Balatonfured – balatonfiured-i.
z - z: Lazar – lazar-i, Zoltan – zoltan-i.
zs - J: Jozsef – ioJef-i, Zsuzsa - JuJa, Nagykanizsa – nadikaniJa
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franguli
ai da ay - e: Romaine – romen-i, Du Bellay - diubele, La Fontaine – lafonten-i.
au - o: Paul – pol-i, Gaulle – gol-i, Daudet - dode, Perrault - pero.
auld da ault - o: La Rochefoucaud - laroSfuko, Bousingault - busengo, Perrault - pero.
ay - ai: Raymond – raimon-i.
ay - ei: Raynal – reinal-i.
c (a, o, u-s win, Tanxmovnebis win da sityvis boloSi) -k : Claude – klod-i, Pascal
– paskal-i, Jeanne d’Arc – Jana d’ark-i.
eau - o: Bordeau - bordo, Rousseau - ruso, Chateaubriand – Satobrian-i, Beaumarches bomarSe.
ei ey - e: Beine – ben-i, Montmirey - monmire.
ei ey - ei: Reinaud - reino.
em - am: Montalembert – montalamber-i, Sembat - samba.
en - an, en: Henri – anri, Noulens – nulans-i, Senderans – sanderan-i, d’Entrecasteau –
d’antrkasto.
eu - e: Eugene – eJen-i, Babeuf – babef-i, Pasteur – paster-i, Montesquieu – monteskie,
Richelieu - riSelie.
g (a, o, u-s da Tanxmovnebis win) - g: Auguste – ogiust-i, Gaston – gaston-i.
g (e, I, y-s win) - J: Germain – Jermen-i, Georges – JorJ-i.
g - (sityvis bo;os Cveulebriv ar gamoiTqmis): Cherbourg – Serbur-i.
geo - Jo: Geoffroy - Jofrua.
gn (Cveulebriv sityvis SuaSi xmovnis win) - ni: Avignon – avinion-i, Cognac –
koniak-i, Du Vigneaud – diu vini.
gne (sityvis boloSi) - n: Bretagne – bretan-i, Boulogne – bulon-i, Bourgogne –
burgon-i, Charlemagne – Sarleman-i.
gh - g: Le Burghet – le-biurge.
gu (xmovnebis win) - g: Guy - gi, Pegue –peg-i .
gu (Tanxmovnebis win da sityvis bolos) - giu: Gustave – giustav-i, Auguste –
ogiust-i.
h (frangulSi Cveulebriv ar gamoiTqmis): Heelene – elen-i, Henri – anr-i, Cahen –
kaen-i, Hector – eqtor-i; magram: Hugo - hiugo, Havre – havr-i.
il da ill (xmovnis Semdeg) - i: Excideuil - eqsidei, Aureille -orei, Rambouillet rambuie.
ill (Tanxmovnis Semdeg) - ii: Guillaume – giiom-i; magram: Grandville – granvil-i.
in - en: Dullin – diulen-i, Vincent – vensan-i, Rodin – roden-i, Chardin – Sarden-i,
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Cachin – kaSen-i.
j - J: Jules – Jiul-i, Anjou - anJu.
la - la: Abelard – abelar-i, Labourbe – laburb-i.
lu - lu: Lully - luli, Eluard – eluar-i, Blume – blum-i.
m - m: Ampere – amper-i, d’Alambert – d’alamber-i.
m - n: Comte – kont-i, Amfreville – anfrevil-i.
mb - n: Coulomb – kulon-i.
oe (œ) da oeu (œu) (sityvis TavSi da xmovnis Semdeg) - e: Œrlicon – erlikon-i,
Œutrange – etranH-i, Sacre-Cœur – sakre-ker-i.
oi - ua: Antoine – antuan-i, Dubois - diubua, Gregoire – greguar-i, Loire - luara,
Lavoisier - lavuazie.
ou - u: Decour – dekur0i, Pompadour – pompadur-i.
ph - f: Philippe – filip-i, Joseph – Jozef-i.
que - k: Loire-Atlantique – luar-atlantik-i.
r – r (sityvis boloSi xan gamoiTqmis, xan-ara): Renoir – renuar-i, Victor –
viqtor-i; Berger - berJe, Roger -roJe, Beranger - beranJe, Granger - granJe.
s (sityvis TavSi da Tanxmovnis win) - s: Serge – serJ-i, Justine – Jiustin-i.
s (or xmovans Soris) - z: Josephine – Jozefin-i.
s (frangul saxelebSi Cveulebriv ar gamoiTqmis): Dumas - diuma, Louis - lui,
Charles –Sarl-i , Arles – arl-i, Artois - artua; magram: Jaures – Jores-i, Saint-Saens –
sen-sansi.
s – s (l, m, n-is win, sityvis SuaSi, xSirad ar gamoiTqmis): Isle-jourdain – ilJurdeni,
Rouget de Lisle – ruJe
de lil-i,
Lebesgue – lebeg-i.
t-t:Tristan – tristan-i,
Gautier -gotie
t (sityvis boloSi Cveulebriv ar gamoiTqmis): Belfort – belfor-i, Goncourt –
gonkur-i , Daudet -dode , Bleriot - blerio, Duguit – diug-i; magram: Brest – brest-i,
Marat –marat-i .
th - t: Arthur – artur-i, Barthou - bartu, Thores –torez-i, Thibaud - tibo; magram:
Bertholet - berTole, Theophile – Teofil-i, Theodor – Teodor-i.
tz (sityvis boloSi zogjer ar gamoiTqmis): Beaumetz - bome.
tz (sityvis boloSi xSirad) – s: Retz – res-i, Jametz – James-i.
u - iu: Dumas - diuma, Camus - kamiu, Duvalier - diuvalie, Dubois - diubua.
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un - en: Lebrun – lebren-i.
x - qs: Xavier - qsavie, Luxembourg – luqsemburg-i.
x - gz: Saint-Exupery – sent-egziuperi.
x - s: Xertigny – sertini, Auxerre – oser-i.
x (sityvis boloSi ar gamoiTqmis): Delacroix - delakrua.
z - z: Zola - zola.
z (franguli sityvebis boloSi zogjer ar gamoiTqmis): Valdonnez - valdone,
Odomez - odome.

Sveduri
ah –a: Siegbahn – sigban-i, Svahnstrom _ svanstremi
ch _ k: Erich _ eriki
dj (sityvis TavSi) _ T: Djurberg _ iurberg-i
gi _ ii: Gidlung _ iidlung-i.
ga _ e: Gallivare _ elivare, erdstam-i
go _ ie: ieTerstrem-i
gy _ iu: iulensten-i
h _ h: hiulander-i
hj _ i: ielmaren-i; iorT-i
ie _ i: Siegbahn _ sigban-i
k _ k: Kaling _ kaling-i
k _ C: Kjellberg _ Celberg_i
o _ (zogjer) u: Boras _ buros-i,Orebro _ erebru, Lo-Johansson _ lu-iuhanson-i
s _ s: Siegbahn _ sigban-i
sk _ S: Skjold _ Seld-i
y _ i: Ylander _ ilander-i
y (Tanxmovnis Semdeg) _ iu: Hylander _ hiulander-i, Almeby _ elmebiu,
Byskealv _ biuskeelv-i
a _ o: Boras _ buros-i, Vasteras _ vesteros-i, Skelleftea _ Selefteo.
a _ e: Almeby _ elmebiu, Borlange _ burlenge, Vasteras _ vesteros-i.
o _ e ( da ara io): Goteborg _ geteborg-i, Malmo _ malme, Angstrom _
ongstrem-i
Cexuri
C _ c:
c _ C:

Ciprova _ ciprova, Treblicki _ trSeblicki
Kabicek _ kabiCek-i, Polacek _ polaCek-i.
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ch _ x:

Mudroch _ mudrox-i, Pichlik _ pixlik-i

h _ h:

Kohout _kohout-i, Hasek_ haSek-i, Mahackova _ mahaCkova.

r _ r:

Ciprova _ ciprova, Zaruba _ zaruba

r _rJ :

Rada _ rJada, Rezac _ reJaC-i

r_ rS:

Treblicki _ trSeblicki.

s _ s:

Kozusky _ kozuski

s_ S:

Ales _ aleS-i, Ambrus_ ambruS-i

z _ z:

Zaruba _zaruba, Zazvorka _ zazvorka

z _ J:

Zizka _ JiJka, Domazlice _ domaJlice

holandiuri
aa _ a:

Breebaart _ brebart-i

ae _ a:

Aerstens _ arstens-i, Bogaerts _ bogarts-i

c (e,i,y-s win) _ s:

Arcen _ arsen-i

c (yvela SemTxvevaSi) _ k:
ch _ x:
ck _

Coolen _ kolen-i.

Schidpad _ sxildpad-i, Schidam _ sxidam-i.
k:

Ionckheere _ ionkhere, Iackijst _ iakvist-i.

ckx _ qs:

Amelinckx _ amelinqs-i, Blockx _ bloqs-i

ee _

Breebaart _ brebart-i. Eeden _ eden-i

e:

eu _ e:

Beunke _ benke, Beuzemaker _ bezemaker-i.

eu _ ei:

Euwe _ eive

h

Haasse _ hase.

_ h:

ie _

i:

ij _

ei:

Rogier van der Weyden _ rogir van der veiden-i
Burkij-Bartelink _ biurkei-bartelink-i. Bevervijk _ beverveik-i.

oe _ u:

Goes _ gus-i.

oo _

Coolen _ kolen-i, Amersfoort _ amersfort-i

o:

th _ T:

Beth _ beT-i

tius _ cius: Grotius _ grocius-i
u

_ iu:

ui _ ei:
z

_ z:

Buntinx _ biuntinqs-i, Hilversum _ hilversium_i.
Buiskool _ beiskol-i, Kruissink _ kreisink-i.
Dozy _ doz-i.

277
berZnuli anbanis qarTuli transkrifcia
Α α _
a
Β β _
v
Γ γ _
R
Δ δ _
d
Ε ε _
e
Ζ ζ _
z
Η η _
i
Θ θ _
T
Ι ι _
i
Κ κ _
k
l
Λ λ _
Μ μ _
m
Ν ν _
n
Ξ ξ _
qs
Ο ο _
o
Π π _
p
Ρ ρ _
r
Σ σ _
s
Τ τ _
t
Υ υ _
i
Φ φ _
f
Χ χ _
x
Ψ ψ _
fs
Ω ω _
o
xmovani digrafebi
οι _ i
( ase mag.: οίκος _ ikos)
ει _ i
( ειρήνη _ irini)
αι _ e
( αίμα _ ema)
ου _ u
( ουρανός _ uranos)
αυ _ av
ευ _ ev
TanxmovanTa kompleqsebi
μπ
_ sityvis dasawyisSi b, sityvis SuaSi _ mb
ντ
_ sityvis dasawyisSi d, sityvis SuaSi _ nd
γγ
_ ng
γκ
_ nk
γχ
_ nx
τσ
_ c
τζ
_ Z
μμ
_ (m) yovelTvis gadmodis erTiT M _ m
λλ
_ (Lll) yovelTvis gadmodis erTiT _ Ll
σσ
_ (ss) _ yovelTvis gadmodis erTiT _ s
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დიაკრიტიკული ნიშნები
ნიშანი

სახელწოდება
ჶათჰა ()ةَحْتَف
თანუინ ჶათჰა
ქასრა ()ةَرْسَك
თანუინ ქასრა
დამმა ()ةَّمَض
თანუინ დამმა
სუქუუნ ()نوُكُس
ჰამზა ()ةزمه
თაშდიდ ( )ديدشتან შადდა ()ٌةَّدَش
უასლა ()ةلصو
მადდა ()ةدم
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SeniSvna: aso Ğ (yumuşak ge) winamavali xmovnebis Semdeg da or xmovans Soris
poziciaSi zogjer ikiTxeba, rogorc [j], ukana rigis TanxmovnebSi aRniSnavs wina
xmovnis dagrZelebas. sityvis Tavkidur poziciaSi ar gvxvdeba.

danarTi 2
aeSagi _ mstovari, n. mstovari, jaSuSi
amuda _ sagvemelia; rkinebian sxmuli,jaWvebiani (jaWosani) `...ama gvema
amudaebiTa vidremdi mohyarnes Ãorcni misni”
anderZi _ mokvdavTagan darigeba n. ianderZa, maanderZa, mianderZa,
naanderZevi, saanderZo, uanderZa.
anderznamagi _ anderZnamagi
anderZnamagi _ anderZis wigni. n. werili
aJamna _ Jam-kanoni aTqmevina.
ara nebsiTi da uneblieTi ganiyof(eb)ian: ara nebsiTi ars, ara nebsiT
mteri mokla da uxarodes, xolo uneblieTi ars;
ara nebsiT mteri moklas da inanodes da eseviTar
arkadimia _ saxli safilasofoso
asmanaki _ Sesapyrobeli, gina garemosadgmeli.
aRviareba _ marTlis sarwmunoebis Tqma.
aRsareba _ ars yovelTa sityvaTa, romelTa warmoityodes kaci saqmeTa
TvisTa cxovrebisaTa keTilTa, gina borotTa.
aRsasruli _ bolos moReba aRsruleba _ bolos gaTaveba
aRZvra _ SeTqmiT Seyra
aRWra _ daWra
ayola Tan(a) devna ayra _ mosaxleobiT sxvagan waslva TvisiT nebiTa
da mun dasaxldes; wdola da Jrunva ganSiSvlebulT
gansxma da warqceva; xolo wartyvenva iavaryofa da tyved
waryvaneba. mosaxleobiT sxvagan wasvla.
awama _ amowma
awama _ martvilad Seqmna
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awamebda _ amowmebda
awamebda _ mowmed gaÃdida
Ã axalwlisa _ sekdemberi

aÃireba _ saCivarSi modaves aseTi ram uTxras, Tvisi saCivari gaucudos.
ese ars saCivarTa Sina modaves aseTi ram uTxras, Tvisi
saCivari daaviwyos, aÃireba(d) iTqmis sityva, romelsa
moCiva(r)ni ityvian modavisa Tvisisa winaaRmdegad.
aÃirebuli _ modavisagan gasacruebeli
aja _ vedrebasaviT n. eaja, iaja, iajda, maaja, naajevi, saajo.
badraga _ Wabuki mogzaurTa winamavali, raTa mekobreTagan uvnebelad
gaataros. n.mabadraga
baraTi _ sxvaTa enaa, mcire nawersa hqvian, qarTulad avTraTi ewodebis.
baRana _ mcire tyve. n. qaSagi
baRvivaSi _ (+zvels sawinaswarmetyveloSi) saxli gamamwarebelTa. n.saxli
sulmwarisa.
bayi _ gar(d)movliT samduravi
baZi _ misis saqmis moqmedi
bezReba _ Sesmena, gina gamotyu(v)eba. gamotyueba gina Sesmena. tyuebasaviT
n. ibezRa, ibezReba, nabezRebi.
biwiani _ Seryvnili
boZebuli _ moniWebuli
boZi _ saboZ(v)ari monacemi. n.boZ, Cuqeba
boroti avis moqmedi da avi. avis moqmedi, gina ukeTilo, bnel ars gonieri.
havi. ese igi ars, ra-igi ara genebos, igi giyos kacman. boroti ars, ra keTili
moaklos...
borotad madidebeli borotis sarwmunoebisa _ romeli ara marTlmadidebel da
keTilmorwmune iyos, igi ars.
brali _ mcire ram(e) danaSauli. danaSauliviT. n. aaubraloeb, daabrala,
dabraleba, ibrala, mabrala, sibraluli, ubralo, Sebraleba.
gaaba _ Seipyra, gina gabma uyo.
gaabedvina _ saqme SeamarTvina;

saqme aqnevina

gaabrWo _ gaasamarTla
gaamruda _ mrud qmna
gaapara _ malviT gagzavna
gaafrTxila _ sifrTxiled swuarTa; frTxilad amyofa
gaayrevina _ moaSorvebina, gina daagdebina
gaaCina _ sabrWo dawera
gaacxada _ sajaro Seqna
gaawbila _ Searcxvina
gageba _ garigeba, gina gamocnoba
gaveSeba _ qalT ganZvineba; kacis ganZvineba. metad gajavreba. gaTxovna
(gaTxova) kacma ra kaci saÃ(r)lmod anu sasjelad miizidos;
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kacma ra kaci sasjelad gaiTxoos.
gamogeba _ sityvis garCeviT Tqma(Á), gina daxvanjulis Zafis gamoÃsna
(gamorCeva), (gamorkveva)
ganayofi _ moZmeni gayrilni
brali _ mcire ram(e) danaSauli. danaSauliviT. n. aaubraloeb, daabrala,
dabraleba, ibrala, mabrala, sibraluli, ubralo, Sebraleba gankiTxva _ Zvirismetyveleba yovlisaveTvis iTqmis, xolo gankiTxva
cxadTa oden zeda saqmeTa. romeli ara Zaledvas pirispir
Tqma moyvasisa(Á), igi Zviris-metyvelebaÁ ars, xolo gankiTxva
oden naqmarsa visasme ganvikiTxvideT: ese vaWari vecxlis
moyvare ars da ese kaci ama codvisa moqmedi, da eseviTar(n)i.
gankicxva _ sasacilod agdeba.
ganmkargveli _ qveynis marigebeli
ganmkacreba _ gankrZalva Tu sifrTxile
ganmkerveli _ gamosacdeli
ganmstroba _ dajaSuSva
ganmsjeli _ uganmsjelobiTesad
gansaxlva _ ayra deda-wuliTa
ganSja _ ganmsjelobiTi ars SeyvanebiTTa vidremde Soris TaviT
TvisiT WeSmariti zed cnoba(Á). xolo saSualTa Soris
ucTomelad keTilisa bunebisagan winaaR(m)dgomisa ucodvelad
ganmrCeveli gonierisa grZnobisa(Á). xolo srulTa Soris
saRmrTos(a)gan gamobrwyinvebulisa Sinagan myofisa Tvinier
mier sanTlis(a) ganaTlebad SemZlebeli, daRaTu
sayovelTaod da ar(s)ca icnobebis ganmsjelobiTi ese
saRmrTo(Á)s nebisa ucTomeli miwTomilebaÁ yovelTa Sina
Jamsa, adgilsa da saqmesa, romelTa Sina ganyofad utevebies
mxoloTa ganwmendilTa Soris gulTa da sxeulTa da pirTa
ganmsjelobiTi ars svinidisisa Semwikvlebulisa da
ganwmendilisa grZnoba.
ganCineba _ samarTlis daskvna
gardaÃdevineba _ danaSaulis zRvevineba
gasamrjelo _ Sromis fasi
gaqirdva _ gakicxva
ggonia _ sagonebel giCnsa
gziri _ sxvaTa enaa, qarTulad Sulta hqvian. gziri ars qalaqTa da
dabaTa gamgeTa udaresi da saxliTi-saxlad mavali,romelsa
ewodebis Sulta.
gineba _ bilwad Ãseneba, gina wabilwva.
gissoi _ (m)soflioTa eniTa zRude mciresa ewodeba simaRle sam
wyrTeulsa, ese igi ars gzisa damayenebeli, romelsa ellenebr
Tringol(i) ewodeba. n.zRude.
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gissoni _ zRude
gmoba _ sityva RmrTis uaris-yofisa da Sjulis damÃsneli. n.gangmo,
egmo, vgmobdi, mgmobari, sagmobari.
guSagi _ cixis daraja n. daraja, iguSaga, saguSago.
gujari _ didi sigeli
gqurdav _ gparav gcodav _ Secodebas viqm
daabrala _ brali mas dasdva
daapatimra _ patimar yo
daaufla _ daapatrona
dava _ sadavo
davi _ ra kaci kacs(a) esajodes da sityviT winaaRudgebodes, gina valisa
da sisxlis molaparake gamouCndes.
dazdebeli _ dasdebeli ese ars sityva Sewyobili saqmisa misTvis
Tqmuli.
daraja _ ese daraja ganiyofebis xuTad: guSagad, ebgurad, talad,
Ãumilad da detad. guSagi ars daraja cixeTa; xolo ebguri
maRliT adgiliT modaraje; tala ars mgzavrTa RamiT
modaraje; Ãumili ars mepatronisa karTa Ramesa ra aTevdes,
anu xvastagTa udarajebdes; deti ars, romeli dRisiT Soridam
umzerdes da darajobdes. vieTTa garCeviT ar aRuweriaT.
daSja _ gardaÃdevineba
dacva _ mavne aravin miuSvas
devna _ ukan gakideba
diaspani _ despani. despani. ese despani ars mefis mociquli sxvas mefesTan.
despani ars mociqulni mefisani winaSe mefeTasa. diaspani elCia Tu raRac
gasagzavneli kaci. qarTlis cxoreba: “xolo xvalisa dRe moviden reca diaspani
da uqadages mefesa;” “komsma wargzavna diaspani da miwera wigni”.
dikatori _ mWevrad metyveli
diktatori _ (diktatori, diktori da diktori orTa samTavroTa
mTavari)
dilegi _ sapyrobile. n.sapyrobile
domestikosi _ mÃnedrobis mneoba rame. mÃnedrobis mne
doRmatikosi (dolmatikosi)wignia erTi. sjulis simtkice,
rjulis damamtkicebeli
adli sazomi, n. eji
adgilis-mTavari _ ese ars soflebisa da TemTa mepatrone. soflebis batoni;
n. Romenarxi aznauri _ Tavisufali n. uazno
aTari wvrimalT msyidveli
ambokari _ kaci umamulo da uqoneli
ambori, mboreba_ kocna sulieri
anabari _ mibarebulsaviT; n. ianabara, maanabra
anemduri _ bzeT savaWroT adgili (andria salosi:
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“warved ubanTa anemdurTa, sada bzesa [hyidian]
badeba _ qoneba
badebuloba _ qonebianoba
bazari _ savaWro adgili
baJi tvirTis xarki. baJi ars mogzaurTa tvirTsa zedan vecxls
gamoarTmeven, vieTgan TviT kacTa zedaca, gina sxvaTa
saqonelTa zeda. n.sabaJo, saqoneli.
bar _ n. anabari, bareba, barebuli, daabara, dabareba, ebara, miabara,
mivabare, miibara, nabarebi, sabarebuloba
begari (begara) glexT gamosaRebi. n.mbegrevda, mebegre, sabegro.
bevris-bevri _ n. milioni, uSti
bevri _ aTiaTasi n.dumani, uSti.
bemoni _ maRali xarisxi
benZRi _ umuSevari ilekro n. dabenZRa, dabenZRili.
ganmsyidveli _ syidvis moqmedi
gannamravlebi _ vaxSi
ganracxil _ daTvlili
gapireba _ saqmis dawyebis neba
gardaÃda _ valis morCena
daaZÂra _ Zneli fasi dasdva.
daekani _ somxuria drahkani. n.litra, talanti
davaleba _ valis dadeba
dava _ sadavo
dazRueba (dazRueveba, dazRuaveba) zRveT dasxma. zRve qmna.
dangi _ sami(s) keratis wona. n. litra; Sdr.asari
dasturad _ ganmarTlebiT
dasturi _ dajerebuli
dasturis wigni _ n.farmani
drahkani _ fluri, ese ars oTxi gramas wona oqro
duqani _ ukusajdomeli, gina sasaqmo. ukusajdomeli, gina saxli sasaqmo,
gina adgili samarxavi, ukusajdomeli
duSaliki _ meZRvnis niWi, meZRvnis saboZvari.
ebara _ samarxavad aqvnda
drama _ eqvsis dangis wona [drami n.litra]
doqi _ ocdaxuTi Tuxti wona Rvino Caeteva. n. koka, sawyauli.
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ganaCenis weris meTodi (TREAC)

avtori: aleqsandre wulaZe _ saqarTvelos uzenaes sasamarTlos sasamarTlo statistikisa
daanalizis ganyofilebis ufrosi, 2014.
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Sesavali
samarTlebrivi saxelmwifos marTlwesrigi krZalavs mosamarTleTa mier
TviTneburi
gadawyvetilebis
miRebas.
saqarTvelos
konstituciis
84-e
muxlis pirveli nawilis mixedviT, mosamarTle gadawyvetilebis miRebisas
emorCileba mxolod konstituciasa da kanons. mosamarTles ufleba ar aqvs
gadawyvetileba miiRos TviTneburad, aramed misi gadawyvetileba unda iyos
dasabuTebuli, logikuri da emyarebodes kanonsa da sasamarTlo praqtikas.
Sesabamisad, dasabuTebuli gadawyvetilebis miReba mosamarTlis konstituciuri
valdebulebaa, romelic siCqaris gamo ar unda iyos ugulebelyofili.
terminSi `dasabuTeba”, rogorc wesi, gulisxmoben arsebiTi da damajerebeli
argumentebis warmodgenas konkretuli sasamarTlo gadawyvetilebisaTvis. Tu
gadawyvetilebas ar eqneba kargad dasabuTebuli samotivacio da sarezolucio
nawili, samarTlis mizani (samarTlebrivi mSvidobis damyareba) ver iqneba
miRweuli da arc erT mxares ar ecodineba, Tu ratom miiRo sasamarTlom esa
Tu is gadawyvetileba.
marTalia, gadawyvetileba miT ufro misaRebia mkiTxvelisTvis, rac ufro
gamarTulia gramatikuli da stilistikuri TvalsazirisiT, magram kargi naweris
Rirseba mxolod es ar aris. werisas kargad unda davrwmundeT, rom saTqmeli
zustad da mkafiod vTqviT, Cveni azri Tu pozicia logikurad CamovayalibeT.
rac mTavaria, argumentebi Tanmimdevrulad, naTlad da araorazrovnad unda
CamovayaliboT, raTa mkiTxvelma SeZlos im dasabuTebis jaWvis miyola, ramac
aseTi gadawyvetilebis miReba ganapiroba.
ramdenadac ar arsebobs mza recepti yvela zemoaRniSnuli moTxovnis
dasakmayofileblad _ gadawyvetilebebis naTeli dasabuTebuloba da logikuri
analizi mTeli msoflios masStabiT marTlmsajulebis winaSe arsebul gamowvevas
warmoadgens. aRniSnuli problemis gadawyvetis mizniT germaniasa da aSSSi samecniero wreebSi SemuSavda samarTlebrivi weris sxvadasxva meTodebi,
romlebic
iuristebs informaciis gansazRvruli struqturis safuZvelze
organizebaSi exmareba.
kerZod, samarTlebrivi werisas gamoiyeneba analitikuri paradigmis garkveuli
formebi, romlebic gvexmareba azris Camoyalibebasa da samarTlebrivi dokumentis
stuqturirebaSi. aRniSnuli paradigmebi/meTodebi xSirad gansxvavebuli
akronomebiT iwodeba: TREAC, CREAC, CREXAC (arsebobs kidev bevri sxva
alternativac), magram yvela maTgani erT ideas emsaxureba _ daexmaros avtors
sakuTari azrebisa da weriTi samuSaos efeqtur organizebaSi.
aRniSnuli meTodebi dakavSirebulia kazusis amoxsnis gavrcelebul amerikul
meTodTan (IRAC-Tan), SeiZleba iTqvas, rom TREAC-i IRAC-is ufro daxvewili
da ganviTarebuli versiaa,
romelic yovlismomcvelida siRrmiseuli
analizis gziT saSualebas gvaZlevs naTlad da efeqtianad warmovaCinoT
urTierTdamokidebuleba samarTlebrivi problemis maregulirebel normebsa da
 evropis mosamarTleTa sakonsultacio sabWo, daskvna #11, 2008, para., 35.
 samoqalaqo kazusebis damuSavebis meTodika, `siesta”, 2009, 23.
 evropis mosamarTleTa sakonsultacio sabWo,daskvna #11, 2008, para., 34.
 besarion lolaZe; sasamarTlo gadawyvtilebebis dasabuTeba, 1.
 samoqalaqo kazusebis damuSavebis meTodika, `siesta”, Tbilisi, 2009, 25.
 lia kaWarava, xaTuna marwyviSvili, lili xeCuaSvili; akademiuri wera damwyebTaTvis, socialur
mecnierebaTa centri, Tbilisi 2007, 5.
 evropis mosamarTleTa sakonsultacio sabWo,daskvna #11, 2008, para., 36.
 Thornton,B., John; U.S Legal Reasoning, Writing, and Practice for International Lawyers, “LexisNexis”, 2014, 17.
 Narko, Kathleen; Treac –the New Irac or Why Organization Matters, Chicago Bar Association, 2014, 1.
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mocemul faqtebs Soris.
akademiur weraSi, dasabuTebuli naSromis Seqmnis mizniT, informaciis organizebis
sxvadasxva tipi gamoiyeneba. naSromis miznebidan gamomdinare, am SemTxvevaSi
yuradRebas gavamaxvilebT da ufro detalurad ganvixilavT meTods, romelsac
samarTlebriviwerisas dasavleT evropisa da aSS-is iuristebis sakmaod didi
nawili iyenebs, kerZod, TREAC-is meTods10.
misi gavrcelebis masStabidan
gamomdinare, vfiqrobT, kargi iqneba Tu qarTvel mosamarTlebs misi gacnobis
SesaZlebloba eqnebaT. TREAC-is meTodi Sedgeba Semdegi 5 ZiriTadi nawilisagan:
Tezisi (Thesis), wesi (Rule), wesis axsna (Rule Explanation), wesis gamoyeneba (Rule
Application) da daskvna (Conclusion).
es nawilebi struqturuli TvalsazrisiT Semdegnairad iSleba:
I. Tezisi (Thesis)
_ winaswarve daskvnis gakeTebiT, ZiriTadi debulebis gadmocema;
II. wesi (Rule)
_ mTavari samarTlebrivi norma;
III. wesis axsna (Rule Explanation)
_ samarTlebrivi normis axsna-ganmarteba;
_ magaliTebis moyvana;
IV. wesis (samarTlis normis) gamoyeneba (Rule Application)
_ saqmis faqtobriv garemoebebze samarTlis normis elementebis gavrceleba;
V. daskvna (Conclusion)
_ logikuri Sedegi
_ winaswari Tezisis dasabuTeba/damtkiceba
ganvixiloT TREAC-is meTodis Semadgeneli elementebi cal-calke.

Tezisi (Thesis)
gansaxilveli meTodis Tanaxmad, gadawyvetilebis Sesaval nawilSive pirveli
winadadeba unda moicavdes ZiriTad debulebas anu Teziss. is imdenad saintereso
unda iyos, rom mkiTxvels kiTxvis gagrZelebisrac SeiZleba didi survili
gauCndes. pirveli winadadeba STambeWdavi, ritorikuli xerxiT unda miewodos
mkiTxvels. aRniSnuli SesaZlebelia, aseve, kiTxvis dasmiTac iqnes miRweuli11.
Sesaval nawilSi avtori ZiriTadad mokled warmoadgens im sakiTxs, romelsac
Semdeg ganixilavs. misi mizania gansaxilveli sakiTxisadmi mkiTxvelis yuradRebis
mipyroba da naSromis orientaciis gansazRvra12. Sesaval nawils nabij-nabij
unda mivyavdeT zogadi suraTidan konkretulisaken. (magaliTad, Tu ganvixilavT
saqarTveloSi adamianis uflebaTa dacvis konvenciis me-6 muxlis darRvevis
sakiTxebs, umjobesia, wera daviwyoT zogadad adamianis uflebaTa dacvis
sakiTxebiT, Semdeg mkiTxvelis yuradReba mivapyroT saqarTveloSi adamianis
uflebebis dacvas da bolos konkretulad saqarTveloSi konvenciis me-6 muxlis
dacvis sakiTxze gadavideT).
akademiuri weris am meTodis gamoyenebisas sasurvelia, rom mkiTxvels dasawyisSive
auwyos avtorma Tavisi pozicia. Sesabamisad, Sesavali nawili
gansaxilvel
10 treningis masalebi, seminari mosamarTleebisaTvis _ samarTlebrivi argumentacia da samarTlis
intepretacia; marTlmsajulebis damoukideblobisa da samarTlebrivi gaZlierebis proeqti (JILAP),
2013, 4.
11 lia kaWarava, xaTuna marwyviSvili, lili xeCuaSvili; akademiuri wera damwyebTaTvis, socialur
mecnierebaTa centri, Tbilisi, 2007, 57.
12 lia kaWarava, xaTuna marwyviSvili, lili xeCuaSvili; akademiuri wera damwyebTaTvis, socialur
mecnierebaTa centri, Tbilisi, 2007, 56.
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sakiTxTan dakavSirebiT sakuTari daskvniT daasrulos. amgvarad, TREAC-is
meTodis mixedviT, jer mokled vacnobT mkiTxvels Cvens mier miRebuli daskvnis
(gadawyvetilebis) Sesaxeb da Semdeg vxsniT mas.
daskvniT dawyeba TiTqmis yvela zemoaRniSnuli meTodis (TREAC; CREAC; CREXAC;
CRAC.) erT-erTi mTavari principia. paradigmis mixedviT avtorma dasawyisSive
unda warmoadginos misi Tezisi anu ZiriTadi pozicia. aRniSnuli emsaxureba
or mizans: erTi, naSromSi logikuri Tanmimdevrobis SenarCunebas. ramdenadac
avtori Tavidanve naTlad ayalibebs sakuTar pozicias, es masve exmareba am
mimarTulebiT yvela argumentis Tu qveargumentis moZraobaSi _ Sesabamisad,
sakuTari msjelobis gamyarebaSi. meore, mkiTxvelisaTvis Tavidanve cxadia
avtoris pozicia, Sesabamisad, misTvis advilia rogorc avtoris argumentebis
Sesabamisobis Sefaseba, aseve mis mosazrebebSi logikuri xarvezebis aRmoCena13.
daskvnis SesavalSi gakeTebis erT-erTi ganmapirobebeli faqtori, aseve, iuriduli
profesiis moRvaweTa (zemdgomi instanciis mosamarTleebis, advokatebis)
dakavebuli samuSao grafikia. amrigad, maT aqvT molodini, ufro metad ki
survili, rom daskvna analizis dasawyisSive iyos gadmocemuli.

wesi (Rule)
konkretuli saqmis Tezisis Camoyalibebis Semdeg, saWiroa mkafiod mivuTiToT
is samarTlebrivi norma an normebi, romelze dayrdnobiTac vapirebT
analizis ganviTarebas14, rac SegviZlia samarTlis normis pirdapiri, mkafio
miTiTebiTac ganvaxorcieloT. Tu norma, romelsac veyrdnobiT, martivi da
advilad gamosayenebelia, SesaZlebelia pirdapiri citirebis gziTac, xolo,
Tu moicavs ramdenime paragrafs an qve-paragrafs, maSin umjobesia movaxdinoT
sinTezi, raTa Tavi movuyaroT yvela mniSvnelovan wess15 (vinaidan, rogorc wesi,
aRniSnuli meTodi sasamarTlos gadawyvetilebis dasabuTebis Camoyalibebisas
gamoiyeneba da ara samarTlebrivi amoxsnisas, am etapze igulisxmeba, rom
saqmis gadawyvetisaTvis mniSvnelovani normebis moZiebis etapi ukve ganvlilia,
Sesabamisad, am SemTxvevaSi masze yuradRebas ar vamaxvilebT).
umjobesia, daviwyoT wesis samarTlebrivi normidan citirebiT. samarTlis
normis nacvlad sasamarTlo precedentis gamoyenebis SemTxvevaSi am etapze
unda warmovaCinoT, Tu rogor vrceldeba konkretuli samarTlebrivi principi
konkretuli saqmis faqtebze. wesi Tavis TavSi moicavs, aseve, mis gamonaklisebs,
gansakuTrebul SemTxvevebsa da normis sxvagvar interpretacias.
mniSvnelovania, aseve, samarTlebrivi normebis Tanmimdevrulad dalageba.
Tavdapirvelad warmodgenili unda iyos ufro zogadi normebi da Semdeg
specialuri an konkretuli normebi. kerZod, pirvel rigSi, saWiroa mivuTiToT
Sedegis ganmsazRvreli normebi, xolo Semdeg _ qmedebis (Semadgenlobis)
gamomricxavi normebi. analitikuri meTodis gamoyenebis am etapze mniSvnelovania,
rom gvaxsovdes, wesebis (samarTlebrivi normis) nawili aris adgili, sadac
Cven Tavs vuyriT saqmisaTvis mniSvnelovan samarTlebriv normebs, Sesabamisi
wyaroebis miTiTebiT davalagebT maT mizanSewonilobis principis mixedviT,
raTa daculi iyos Tanmimdevroba16.
13 lia wulaZe; akademiuri wera, socialur mecnierebaTa centri, 2006, 7.
14 treningis masalebi, seminari mosamarTleebisaTvis _ samarTlebrivi argumentacia da
lis intepretacia; marTlmsajulebis damoukideblobisa da samarTlebrivi gaZlierebis
(JILAP),2013,5.
15 treningis masalebi, seminari mosamarTleebisaTvis- samarTlebrivi argumentacia da
lis intepretacia; marTlmsajulebis damoukideblobisa da samarTlebrivi gaZlierebis
(JILAP),2013,4.
16 samoqalaqo kazusebis damuSavebis meTodika, `siesta”, Tbilisi, 2009, 138.

samarTproeqti
samarTproeqti
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wesis axsna (Rule Explanation)
mas Semdeg, rac mivuTiTebT wess- samarTlis normebi unda moergos konkretul
SemTxvevas. am etaps wesis axsna ewodeba. ZiriTadi principebi samarTlebrivi
normis (wesis) axsnisa Semdegia:
 axseniT, rogor moqmedebs samarTlebrivi norma;
 axseniT normis miRebis mizani;
 warmoadgineT sawinaaRmdego analizi, raTa aCvenoT alternatiuli msjeloba
ar aris realuri (rom momxdariyo), an ar aris damarwmunebeli (rom
moxdeboda);
 warmoadgineT damxmare normebi;
 epatze nu ganixilavT konkretul saqmis faqtebs.
paradigmis am nawilSi mkiTxveli swavlobs samarTlebrivi normebis - wesebis
funqcionirebis princips da imas, Tu ra kuTxiT unda SevxedoT maT analogiur
an gansxvavebul situaciaSi. swored am etapze gviwevs yvelaze didi analitikuri
Sroma, raTa gamovavlinoT samarTlebriv cnebaTa sirTule da maTi ZiriTadi
maxasiaTeblebi17.
amisaTvis saWiroa ganvixiloT is samarTlebrivi normebi,
romlebic wina etapze gvaqvs miTiTebuli da mimovixiloT, Tu ratom moqmedebs
es wesebi am formiT konkretuli faqtobrivi garemoebebis konteqstSi.
damatebiT, aqve umjobesia, sasamarTlo precedentze miTiTeba. kerZod, movixmoT
sasamarTlos mier sxva relevantur saqmeebSi ganviTarebuli mosazrebebi da
Sexedulebebi. Sesabamisad, moviyvanoT magaliTebi sxva msgavs saqmeebSi wesis
axsnisa. saboloo jamSi, am etapze, mosamarTlis mizania axsnas maregulirebeli
normis arsi, maT ukan arsebuli logika da samarTlebrivi politika.
vinaidan dasabuTebuli wera avtorisagan sawinaaRmdego Sexedulebebis
codnasac moiTxovs, sasurvelia, rom sakuTari Sexedulebis warmodgenis Semdeg,
movaxdinoT sawinaaRmdego Sexedulebebis kritikuli ganxilva. erTi SexedviT,
sawinaaRmdego mxaris argumentis Cveneba SeiZleba wamgebianad mogveCvenos,
magram, am SemTxvevaSi, unda gaviTvaliswinoT, rom SesaZloa mkiTxvelis
pativiscema davkargoT, Tu mxedvelobaSi ar miviRebT sawinaaRmdego azrs an
ganzrax davmalavT mas18. amasTan, Cveni argumentebi ufro damajerebeli gaxdeba
Tu warmovaCenT, rom vflobT informacias sawinaaRmdego azris Sesaxeb, magram
miuxedavad amisa, Cvevenma msjelobam sxva daskvnamde migviyvana. sawinaaRmdego
azris warmodgeniT Zlierdeba Cvenive azri, ramdenadac igi srulyofils xdis
kritikul azrovnebas. miT ufro, Tu mivuTiTebT sawinaaRmdego dasabuTebis
sust mxareebsa da problemebze19. Sesabamisad, am etapze Cven aseve vxsniT,
Tu ratom ar viyenebT konkretul SemTxvevasTan mimarTebiT sawinaaRmdego
samarTlebriv normas.
wesis ganmartebas `ConCxze xorcis Sesxmas” adareben20. am etapze saWiroa
ganvixiloT, Tu rogor moqmedebs wesi, xom ar aris raime gamonaklisi am wesidan,
romelic aq miesadageba? ra istoria arsebobs am wesTan dakavSirebiT? da ra
17 treningis masalebi, seminari mosamarTleebisaTvis _ samarTlebrivi argumentacia da samarTlis intepretacia; marTlmsajulebis damoukideblobisa da samarTlebrivi gaZlierebis proeqti
(JILAP),2013,5.
18 treningis masalebi, seminari mosamarTleebisaTvis _ samarTlebrivi argumentacia da samarTlis intepretacia; marTlmsajulebis damoukideblobisa da samarTlebrivi gaZlierebis proeqti
(JILAP),2013,7.
19 lia kaWarava, xaTuna marwyviSvili, lili xeCuaSvili; akademiuri wera damwyebTaTvis, socialur
mecnierebaTa centri, Tbilisi 2007, 57.
20 Thornton,B., John; U.S Legal Reasoning, Writing, and Practice for International Lawyers, “LexisNexis”, 2014, 119.
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aris samarTlebrivi politikis interesi, romelsac es wesi emsaxureba? weris
es nawili yvelaze ufro rTul da Rrma analizs moiTxovs da ar unda avurioT
igi konkretul samarTlebriv davaSi mocemul faqtebTan samarTlis normis
misadagebaSi.

wesis gamoyeneba (Rule Application)
mas Sedeg, rac ganvaviTarebT da Zireulad ganvixilavT wesebs- avxsniT maTi
moqmedebis principebs, unda SevudgeT im konkretuli samarTlebrivi problemis
ganxilvas, romelzec vmuSaobT. am etapze xdeba swored problemasTan
dakavSirebuli faqtebis mimoxilva da analizi identificirebuli samarTlebrivi
normebis WrilSi21.
pirvel rigSi, warmovadgenT Tanxvedras konkretuli samarTlebrivi normis
Semadgenlobasa da konkretul SemTxvevaSi mocemul faqtebs Soris, Tumca,
mniSvnelovania, iyos miTiTeba konkretul SemTxvevaSi mocemuli faqtebis sxva
aseve msgavsi Semadgenlobis mqone samarTlebrivi normis SemadgenlobasTan
TanxvedraSi ar yofnis Sesaxeb.
wesis gamoyenebisas, mniSvnelovania, rom yvela paragrafi daiwyos mTavari
winadadebiT, romelic aCvenebs Tu samarTlis normis romeli elementi
vrceldeba konkretul faqtebze. rac mTavaria, am etapze unda avxsnaT, Tu
rogor miesadageba kanoni saqmeSi mocemul faqtebs; ganvixiloT samarTlebrivi
normis elementebi da avxsnaT, ramdenad arian an ar arian isini am saqmeSi
dakmayofilebuli. rogor akmayofilebs an ver akmayofilebs es faqtebi Sesabamisi
kanonis moTxovnebs; kargi iqneba, aseve, Tu SevadarebT winamdebare konkretul
saqmes im wina saqmeebs, romlebSic imave kanonis norma moqmedebda anu msgavs
precedentebze mivuTiTebT.
precedentis gamoyenebis SemTxvevaSi unda SevadaroT `Cveni SemTxvevis msgavsi
sxva precedenti” da konkretul (arsebul) SemTxvevaSi mocemuli samarTlebrivad
mniSvnelovani faqtebi erTmaneTs, riTic vaCvenebT, rom msgavsi msjeloba am
SemTxvevaSic marTebulia (mag.: saqmeSi a. b.-s winaaRmdeg igive SemTxvevasTan
gvaqvs saqme vinaidan.. )
Cveni SemTxvevis sawinaaRmdego precedentis moyvanis SemTxvevaSi xazi unda
gavusvaT konkretuli saqmis faqtobriv garemoebebsada moyvanil precedents
Soris arsebul faqtebs Soris gansxvavebul faqtobriv garemoebebs. Sesabamisad,
davasabuToT Tu ratom ver gavrceldeba igive msjeloba (dasabuTeba) aRniSnul
SemTxvevaze. (mag: saqmeSi a. b.-s winaaRmdeg gansxvavebul SemTxvevasTan gvaqvs
saqme, vinaidan..)

daskvna (conclusion)
yvela zemoaRniSnuli etapis gavlis Semdeg, saWiroa, kidev erTxel movaxdinoT
Cveni daskvnis gameoreba. aRniSnuli qmedeba xels uwyobs naSromis erT mTlianobad
Sekvras. daskvnis mizania sakvanZo debulebisa (Tezisis) da moyvanili argumentebis
Sejameba. am etapze ar aris rekomendirebuli axali azrebis wamoweva, romlebic
ar ganxilula ZiriTad nawilSi22. aseve, aramomgebiania bundovani da orazrovani
21 treningis masalebi, seminari mosamarTleebisaTvis- samarTlebrivi argumentacia da samarTlis intepretacia; marTlmsajulebis damoukideblobisa da samarTlebrivi gaZlierebis proeqti
(JILAP),2013,5.
22 lia kaWarava, xaTuna marwyviSvili, lili xeCuaSvili; akademiuri wera damwyebTaTvis, socialur
mecnierebaTa centri, Tbilisi 2007, 57.
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winadadebis gamoyeneba, ramac SeiZleba mkiTxvels afiqrebinos, rom arc erTi
pozicia ar aris damajerebeli.
marTalia, rTulia davweroT raime axali daskvnaSi, rodesac sakuTari azri
ukve gamoTqmuli gvaqvs SesavalSi, Tumca amis gakeTeba aucilebelia. daskvnis
ZiriTadi maxasiaTebeli argumentebis sinTezia;
umjobesia daskvnaSi kidev
erTxel gavimeoroT yoveli argumentis sakvanZo sakiTxebi da mokled SevajamoT
isini. SegviZlia, aseve, movaxdinoT Tavdapirveli debulebis perifrazirebada
xazi gavusvaT mis mniSvnelobas. mniSnelovania, rom mosamarTlis yvela argumenti
misi ZiriTadi poziciis gamyarebas unda emsaxurebodes, rac niSnavs, rom yvela
idea logikur kavSirSi unda iyos da mosamarTlis pozicia ar unda meryeobdes
sxvadasxva mosazrebebs Soris23. Tu mkiTxvels, azris gasagebad, ukan dabruneba
da gadawyvetilebis xelaxla wakiTxva an moyvanili argumentebis mosamarTlis
ZiriTad poziciasTan dakavSireba uwevs, niSnavs, rom gadawyvetilebas problemebi
aqvs.

reziume
rasakvirvelia, ar arsebobs weris erTaderTi swori gza. yvela CvenTagani
sakuTari Sexedulebisa da gemovnebis gaTvaliswinebiT warvmarTavT weris
process24. metic, werisas adamianebi TandaTanobiT gamoimuSaveben naSromis
agebis sakuTar stils. Tumca, zemoaRniSnuli modeli samarTlebrivi weris
ukve kargad nacadi da praqtikaSi aprobirebuli meTodia, romelic gvaZlevs
gadawyvetilebis struqturulad Camoyalibebis saSualebas. amasTan, igi xels
gviwyobs da qmnis winapirobas imisTvis, rom Cveni codna gamoyenebuli da
warmoCinebuli iyos sworad. garda amisa, zemoaRniSnuli meTodiT miRebuli
dasabuTebuli gadawyvetileba misi zemdgomi instanciis mier gadamowmebis
TvalsazrisiTac efeqturia. mniSvnelovania aRiniSnos, rom TREAC-is struqtura
damaxasiaTebelia aramxolod sasamarTlos gadawyvetilebebisaTvis, aramed
advokatis werilobiTi SuamdgomlobebisaTvis, prokuroris nebismieri sxva
samarTlebrivi korespodenciisaTvis.
upirveles yovlisa, TREAC-is meTodi gvexmareba argumentebis struqturulda
Tanmimdevrul CamoyalibebaSi, ramdenadac is mkafiod warmoaCens logikur
kavSirs Cadenil qmedebasa da damdgar Sedegs Soris. aseve, teqstis sxvadaxva
nawilebis sistemuri dakavSireba ganaCens damajereblobasa da sandoobas matebs,
xolo sakuTari dasabuTebis cxadad formulireba azris zust gadmocemas uwyobs
xels, rac, Tavis mxriv, gadawyvetilebis erTgvarovan aRqmas ganapirobebs.
dabolos, arCevani ra Tqma unda mosamarTleebzea, Tqven SegiZliaT CamoayaliboT
gadawyvetilebis sakuTari stili da struqtura, an gamoiyenoT arsebuli
aprobirebuli meTodebi; mTavari gadawyvetilebis logikuri, Tanmimdevruli da
zusti Camoyalibebaa da ara dogmaturi gziT siaruli.

praqtikuli rCevebi:
1.

marTalia, gadawyvetileba miT ufro misaRebia mkiTxvelisTvis, rac ufro
gamarTulia gramatikuli da stilistikuri TvalsazirisiT, magram kargi
naweris Rirseba mxolod es ar aris. werisas kargad unda davrwmundeT, rom
saTqmeli zustad da mkafiod vTqviT, Cveni azri Tu pozicia logikurad
CamovayalibeT. rac mTavaria, argumentebi Tanmimdevrulad, naTlad da

23 lia wulaZe; akademiuri wera, socialur mecnierebaTa centri, 2006, 7.
24 lia wulaZe; akademiuri wera, socialur mecnierebaTa centri, 2006, 7.
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araorazrovnad unda CamovayaliboT, raTa mkiTxvelma SeZlos im dasabuTebis
jaWvis miyola, ramac ganapiroba aseTi gadawyvetilebis miReba.
2.

teqstis sxvadaxva nawilebis sistemur dakavSireba ganaCens damajereblobasa
da sandoobas matebs, xolo sakuTari dasabuTebis cxadad formulireba
azris zust gadmocemas uwyobs xels, rac gadawyvetilebis erTgvarovan
aRqmas ganapirobebs.

293

miTiTebisa da aRniSvnis
standarti samarTalSi

 Seadgines dimitri gegenavam da giorgi burjanaZem (daviT batoniSvilis samarTlis instituti),
2013.
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zogadi wesi
daviT batoniSvilis samarTlis institutis `miTiTebisa da aRniSvnis standarti”
iTvaliswinebs akademiuri citirebis germanul models (aRniSvna yoveli gverdis
bolos).
TiToeul aRniSvnaSi yoveli monacemi erTmaneTisgan mZimis saSualebiT gamoiyofa
(sagamonakliso SemTxvevebis garda) da SeniSvnis bolos aucileblad iwereba
wertili. wlisa da gverdis miTiTebisas ar gamoiyeneba Semoklebebi, gamoiyeneba
mxolod Sesabamisi ricxvebi.
ucxoenovani originaluri wyaroebis gamoyenebisas TiToeuli sityva iwyeba didi
asoTi, kavSirebis, windebulebisa da artiklebis garda. abreviaturebisa da
Semoklebebis xmarebisas aucileblad unda mieTiTos misi sruli dasaxeleba da
gakeTdes Sesabamisi aRniSvna momavalSi misi miTiTebis stilTan dakavSirebiT.
magaliTad, gaeros ltolviTa umaRlesi komisariati (SemdgomSi _ `gluki”).
sayovelTaod aRiarebuli Semoklebebisa da abreviaturis ganmarteba araa
saWiro. magaliTad, `ix.” (ixile), `Sead.” (Seadare”, `gaero”, `nato” da a.S.)
qarTulenovan teqstSi gamoiyeneba `qveda” da `zeda” brWyalebi _ ` “ (iwereba
Tab-is zeda Rilakis saSualebiT), xolo ucxoenovan teqstSi `zeda” _ ` “
brWyalebi (iwereba Enter-is gverdiTa Rilakis saSualebiT)
pirdapiri citirebis SemTxvevaSi wertili (an sxva Sesabamisi sasveni niSani)
brWyalis SigniT iwereba, Tu teqsti mTlianadaa moyvanili, xolo brWyalis
gareT _ Tu citirebulia konkretuli sityva an winadadebis nawili rTul
winadadebaSi. am wesis Sesabamisad xdeba aRniSvnis simbolos miTiTebac. pirvel
SemTxvevaSi simboloTa ganlageba unda iyos Semdegi: wertili (an sxva Sesabamisi
niSani), brWyali, aRniSvna; meore SemTxvevaSi - brWyali, aRniSvna, sasveni
niSani.
erTxel miTiTebuli wyaros xelaxla gamoyenebis SemTxvevaSi, SesaZlebelia
gakeTdes aRniSvna Sesabamis SeniSvnaze miTiTebiT (magaliTad, `ix., SeniSvna 15,
gverdi naSromSi.” an avtori, `dasax. naSromi”, gverdi naSromSi). Tu igive wyaro
zedized mosdevs wina SeniSvnas, sruli miTiTebis nacvlad iwereba `iqve” da
Sesabamisi gverdis nomeri (Tuki igive gverdia, maSin gverdis miTiTeba saWiro
araa).
eleqtronuli wyaros gamoyenebisas SesaZlebelia rogorc zusti eleqtronuli
misamarTis, ise eleqtronuli veb-gverdisa da misi oficialuri saxelwodebis
miTiTeba da am eleqtronuli resursis ukanasknelad naxvis TariRi kvadratul
frCxilebSi. orive SemTxvevaSi eleqtronuli misamarTis dasawyisSi iwereba `<”,
xolo boloSi - `>”.
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originaluri wyaroebi

wignis gamoyenebisas unda mieTiTos: avtoris vinaoba _ gvari da saxelis
iniciali; wignis saxelwodeba; gamocemis adgili; weli da Sesabamisi gverdi.

magaliTi

zoiZe b., sakonstitucio kontroli
saqarTveloSi, Tbilisi, 2007, 56.

da

RirebulebaTa

wesrigi

Miller A., The Supreme Court and American Capitalism, New York, 1968, 73.
Витрук Н. В., Конституционное Правосудие, Судебное Конституционное Право и
Процесс, Москва, 1998, 37.
Zippelius R., Juristische Methodenlerhe, München, 2006, 89.
Pasquino P., Sieyes et l’invention de la Constituion en France, Paris, 1998, 196.

ori an ramdenime avtoris arsebobis SemTxvevaSi, mieTiTeba yvela avtoris
monacemi (gvari da saxelis iniciali); wignis saxelwodeba; gamocemis adgili; weli
da Sesabamisi gverdi.

kverenCxilaZe g., melqaZe o., safrangeTis saxelmwifo sistema, Tbilisi,
1997, 84.

magaliTi

kopaleiSvili m., sxirtlaZe n., qardava e., turava p., administraciuli
saproceso samarTlis saxelmZRvanelo, Tbilisi, 2008, 159.
giorgaZe g., kopaleiSvili m., loria a., loria v., xoria x., salxinaSvili
m., wkeplaZe n., Cqareuli c, xarSilaZe i., saqarTvelos administraciuli sa
proceso kodeqsis komentari, Tbilisi, 2007, 362.
Walsh A., Hemmens C., Law, Justice, and Society: a Sociolegal Introduction, New York, 2010,
144.
Арутюнян Г.Г., Баглай М.В., Конституционное Право - Энциклопедический Словарь,
Москва, 2006, 71.

avtorTa koleqtivis mier Sedgenili saxelmZRvanelos, naSromis SemTxvevaSi,
rodesac konkretuli Tavebi, qveTavebi an paragrafebi ganawilebulia avtorebs
Soris da gamotanili araa naSromis avtorTa vinaoba ydaze, citireba xdeba Semdegi
wesiT: naSromis saxelwodeba; naSromis redaqtori (aseTis arsebobis SemTxvevaSi);
gamocemis adgili da weli; Sesabamisi gverdi.
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magaliTi

saqarTvelos konstitucia da 2010 wlis konstituciuri reforma, Tbilisi,
2010, 42.
sisxlis samarTlis kerZo nawili, wigni I, g. tyeSeliaZis redaqtorobiT,
Tbilisi, 2008, 351.
Handbook of Polish Law, Edited by Dajczak W., Szwarc A.J., Wilinski P., Poznan, 2011, 211.
Конституционное Право Зарубежных Стран, Под. ред. Баглая М. В., Лейбо Ю. И., Энтина
Л. М., Москва, 2004, 279.

magaliTi

statiaTa krebulis citirebisas unda mieTiTos monacemebi Semdegi TanmimdevrobiT:
statiis avtoris gvari da saxelis iniciali; statiis saxelwodeba; krebulis sax
elwodeba; krebulis redaqtori (aseTis arsebobis SemTxvevaSi); gamocemis adgili
da weli; Sesabamisi gverdi.
tuRuSi g., religiur sakiTxebTan dakavSirebuli gamoxatvis kriminalizacia,
adamianis uflebaTa dacvis saerTaSoriso standartebi da saqarTvelo, k.
korkelias redaqtorobiT, Tbilisi, 2011, 243.
gegenava d., sakonstitucio sasamarTlos samarTlebrivi buneba da misi
adgili xelisuflebis danawilebis koncefciaSi, Tanamedrove sakonsti
tucio samarTali, wigni I, g. kverenCxilaZisa da d. gegenavas redaqtorobiT,
Tbilisi, 2012, 82.

samecniero Jurnalidan statiis gamoyenebisas SeniSvnaSi mieTiTeba: statiis
avtoris monacemebi (gvari da saxelis iniciali); statiis saxelwodeba, Jurnalis
saxelwodeba; nomeri; gamocemis weli, Sesabamisi gverdi. Jurnalidan citirebis
SemTxvevaSi ar eTiTeba gamocemis adgili.

magaliTi

begiaSvili n., valdebulebis Sesrulebis SeuZlebloba (SedarebiTsamarTlebrivi analizi), samarTlis Jurnali `sarCevi”, #1(2), 2011, 14.
boxaSvili i., beniZe m., arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakiTxebi,
samarTlis Jurnali, #2, 2009, 37.
Faber R., The Austrian Constitutional Court - An Overview, Vienna Journal on International
Constitutional Law, Vol. 1, 2008, 50.
Hausmaninger H., Judicial Referral of Constitutional Questions in Austria, Germany and Russia,
Tulane European and Civil Law Forum, Vol. 12, 1997, 26.
Крумм Р., Конституционный Патриотизм в Германии, Конституционное Правосудие,
#3(37), 2007, 58.
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angariSis, moxsenebis an daskvnis citirebisas SeniSvnaSi mieTiTeba: moxsenebis
avtoris monacemebi (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) - konkretuli piris SemTxvevaSi
avtoris gvaris da saxelis iniciali, xolo raime organos, pirTa jgufis,
organizaciisas - misi oficialuri saxelwodeba; moxsenebis saxelwodeba; im
forumis, konferenciis, seminaris saxelwodeba, romelzedac moxseneba gaecno
sazogadoebas (aseTis arsebobis SemTxvevaSi); moxsenebis gacxadebis (gamoqveynebis,
warmoTqmis) adgili (aseTis arsebobis SemTxvevaSi); moxsenebis gacxadebis an
gamoqveynebis TariRi, Sesabamisi gverdi.
saqarTvelos saxalxo damcvelis angariSi saqarTveloSi adamianis uflebaTa
da TavisuflebaTa dacvis mdgomareobis Sesaxeb, Tbilisi, 2011, 151.

magaliTi

saqarTvelos kontrolis palatis saqmianobis angariSi 2010, Tbilisi, 2011,
25.
babeki v., saqarTvelos konstituciuri reformis Sesaxeb berlinis
konferenciis Semajamebeli angariSi, berlini, 14-16 ivlisi, 2010, 12.
Papuashvili G., Problematic Aspects of Interrelationship between the Constitutional and Ordinary
Courts, 1st Congress of the World Conference on Constitutional Justice, Cape Town, 23–24
January 2009, 3.
Report on the Rule of Law, Adopted by the Venice Commission at its 86th Plenary Session, Venice,
25-26 March, 2011, 14.

angariSis, moxsenebis, daskvnis, mosazrebebis citirebisas, romelic eleqtronuli
formiT arsebobs da ar momxdara misi beWduri saxiT gamocema, damatebiT unda
mieTiTos Sesabamisi eleqtronuli resursi.

magaliTi

kaxiani g., mosazrebebi konstituciuri kanonis proeqtTan dakavSirebul
zogierT sakiTxze, 4; ix. <http://www.parliament.ge/publicdebates/article_7.pdf>
[01.08.2012].
kaxiani g., mosazrebebi konstituciuri kanonis proeqtTan dakavSirebul
zogierT sakiTxze, 4; xelmisawvdomia saqarTvelos parlamentis ofi
cialur veb-gverdze: <www.parliament.ge> [01.08.2012].
Universal Jurisdiction: Scope and Limitations under International Law, 12 Nov. 2010; ix.,
<http://www.lawyersnjurists.com/articles-and-assignment/universal-jurisdiction-scope-andlimitations-under-international-law/> [05.07.2011].
Universal Jurisdiction: Scope and Limitations under International Law, 12 Nov. 2010;
xelmisawvdomia The Lawyers and Jurists-is oficialur veb-gverdze: <www.
lawyersnjurists.com> [05.07.2011].
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naTargmni wyaroebi
naTargmni
iniciali;
Targmanis
gamocemis

wignis gamoyenebisas unda mieTiTos: avtoris vinaoba _ gvari da saxelis
wignis saxelwodeba; wignis mTargmnelis saxelis iniciali da gvari;
redaqtoris (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) saxelis iniciali da gvari;
adgili, weli da Sesabamisi gverdi.

davidi r., Tanamedroveobis ZiriTadi samarTlebrivi sistemebi, T. niniZisa
da e. sumbaTaSvilis Targmani, T. niniZis redaqtorobiT, Tbilisi, 2010,
239.

magaliTi

Saio a., xelisuflebis TviTSezRudva konstitucionalizmis Sesavali, m.
maisuraZis Targmani, T. niniZis redaqtorobiT, Tbilisi, 2003, 78.
Kelsen H., Pure Theory of Law, Translated by M. Knight, Los Angeles, London, 1970, 140.
Barak A., Purposive Interpretation in Law, Translated by Sari Bashi, Princeton, New Jersey, 2005,
169.
Барак А., Судейское Усмотрение, Перевод с английского, Под редакцией B. А. Кикотя и Б. A.
Страшуна, Москва, 1999, 257.
Бержелъ Ж. Л., Обшая Теория Права, Перевод Г. В. Чуршукова, Под общей редакцией В. И.
Даниленко, Москва, 2000, 405.

samecniero Jurnalidan naTargmni statiis gamoyenebisas SeniSvnaSi mieTiTeba:
statiis avtoris monacemebi (gvari da saxelis iniciali); statiis saxelwodeba,
mTargmnelis saxelis iniciali da gvari, Jurnalis saxelwodeba; nomeri; gamocemis
weli; Sesabamisi gverdi.

magaliTi

kelzeni h., ra aris samarTlis wminda Teoria?, l. bregvaZis Targmani,
samarTlis Jurnali, #2, 2011, 300.
hopti k., korporaciuli marTva evropaSi: regulirebis axali modeli da
`rbili samarTali”, i. burdulis Targmani, samarTlis Jurnali, #1, 2009,
228.
Radbruch G., Five Minutes of Legal Philosophy, Translated by Bonnie Litschewski Paulson and
Stanley L. Paulson, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, Issue 1 (Spring 2006), 15.
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meoreuli wyaroebi
naSromidan citirebisas, Tuki Tavad teqsti damowmebulia sxva avtoris citatiT,
perifraziT, mieTiTeba: 1. pirveladi wyaro, romelic avtors aqvs gamoyenebuli,
ris Semdegadac keTdeba aRniSvna _ `naSromidan:”, `wignidan:” da msg. Sesabamisi
aRniSvnis Semdeg ki mieTiTeba is naSromi, sadac moxmobilia citata. 2. wyaro,
romelSic moxmobilia Sesabamisi perifrazi an citata, ris Semdegac keTdeba
aRniSvna _ `ix. citireba:” da mieTiTeba Sesabamisi avtoris mier citirebuli
literatura. Tuki SeuZlebelia avtoris mier miTiTebuli literaturis Tqvens
mier gamoyenebad stilze morgeba, maSin citirebuli literaturis SeniSvnaSi
moxmobili monacemebis miTiTeba ucvlelad xdeba.
zoiZe b., sakonstitucio kontroli da RirebulebaTa wesrigi saqarTveloSi,
Tbilisi, 2007, 61; ix. citireba: Saio a., xelisuflebis TviTSezRudva
konstitucionalizmis Sesavali, Tbilisi, 2003, 285.

magaliTi

Saio a., xelisuflebis TviTSezRudva konstitucionalizmis Sesavali,
Tbilisi, 2003, 285, wignidan: zoiZe b., sakonstitucio kontroli da
RirebulebaTa wesrigi saqarTveloSi, Tbilisi, 2007, 61.
Sadurski W., Constitutional Review in Europe and in the United States: Influences, Paradoxes, and
Convergence, Legal Studies Research Paper, No. 11/15, 2011, 15; ix. citireba: Fletcher G.,
Basic Concepts of Legal Thought, New York, 1995, 25.
Fletcher G., Basic Concepts of Legal Thought, New York, 1995, 25, naSromSi: Sadurski W.,
Constitutional Review in Europe and in the United States: Influences, Paradoxes, and Convergence,
Legal Studies Research Paper, No. 11/15, 2011, 15.
Tetzlaff Th., Kelsen’s Concept of Constitutional Review Accord in Europe and Asia: The Grand
Justices in Taiwan, National Taiwan University Law Review, Vol. 1, No. 2, 2006, 77. ix.
citireba: Paulson S. l., Constitutional Review in the United Stated and in Austria: Notes on the
Beginning, 16; Machacek R., Verfahren Von Dem VFGH 22, 3d ed., Vienna, 1997.

saqarTvelos normatiuli aqtebi
gavrcobili miTiTeba
saqarTvelos normatiuli aqtebis gamoyenebisas, SeniSvnaSi mieTiTeba samarTlebrivi
aqtis oficialuri saxelwodeba, nomeri, `saqarTvelos sakanonmdeblo macnis”
Sesabamisi nomeri, romelSic gamoqveynda aqti (2011 wlis pirveli ianvris Semdeg
miRebul aqtebs mieTiTeba `saqarTvelos sakanonmdeblo macnis” oficialuri
veb-gverdi), gamoqveynebis TariRi, Sesabamisi muxli, punqti, nawili an qvepunqti
(saWiroebis SemTxvevaSi).

magaliTi

2011 wlis 1 ianvramde miRebul normatiul aqtTa miTiTebisas
saqarTvelos konstituciis 21-e muxlis
saparlamento uwyebani #31-33, 1995.

me-2

punqti,

saqarTvelos

`aWaris avtonomiuri respublikis statusis damtkicebis Sesaxeb”
saqarTvelos konstituciuri kanonis me-17 muxlis pirveli punqti, #305rs, saqarTvelos sakanonmdeblo macne #16, 04.07.2004.
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magaliTi

2011 wlis 1 ianvris Semdeg miRebul
normatiul aqtTa miTiTebisas

saqarTvelos saarCevno kodeqsis 176-e muxlis pirveli punqti, #5636-rs,
saqarTvelos sakanonmdeblo macne, 10.01.2012.

gamartivebuli wesi

maga
liTi

normatiuli aqtis miTiTebisas, SeniSvnaSi aRiniSneba misi
saxelwodeba da Sesabamisi muxli, punqti (nawili) Tu qvepunqti.

oficialuri

saqarTvelos Sromis kodeqsis me-10 muxli.
`saerTaSoriso kerZo samarTlis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis me-19
muxlis pirveli punqti.

magaliTi

Zaladakarguli normatiuli aqtis gamoyenebis SemTxvevaSi miTiTebas emateba
misi gauqmebis Sesaxeb aRniSvna da Sesabamisi TariRi - `(Zaladakargulia --.--.--)”.

saqarTvelos saarCevno kodeqsis 12610-e muxlis me-2 punqti, #1047rs, saqarTvelos sakanonmdeblo macne, #25, 22.08.2001 (Zaladakargulia,
10.01.2012).

saerTaSoriso SeTanxmebebi

magaliTi

saerTaSoriso SeTanxmebebis dasaxelebis miTiTeba SesaZlebelia rogorc
qarTul enaze, ise originalSi. am tipis citirebisas aRniSvnaSi unda warmoCindes
Semdegi informacia Sesabamisi TanmimdevrobiT: saerTaSoriso SeTanxmebis
dasaxeleba da misi tipi (mag., paqti da a.S.); saerTaSoriso SeTanxmebis mxareebi, Tu
isini sami an ufro naklebi wevri mxarisgan Sedgebian; saerTaSoriso SeTanxmebis
registraciis monacemebi, aseTis arsebobis SemTxvevaSi; saerTaSoriso SeTanxmebis
miRebis an xelmosawerad gaxsnis TariRi (im SemTxvevaSi, Tu SeTanxmeba ZalaSi
Sedis xelmowerisTanave mieTiTeba mxolod xelmoweris TariRi); saerTaSoriso
SeTanxmebis ZalaSi Sesvlis TariRi.
yvela es monacemi erTmaneTisgan gamoiyofa mZimiT (mxareebisa da SeTanxmebis
miRebis an xelmoweris TariRis garda, romlebic frCxilebiT gamoiyofa) da bolos
SeiZleba mieTiTos konkretuli muxli.
Convention Relating to the Status of Refugees, 189 UNTS 137, (miRebulia 1951 wlis 28
ivniss, ZalaSi Sevida 1954 wlis 22 aprils) muxli 33.
reabilitaciis da ganviTarebis TanamSromlobis SeTanxmeba (avstralia,
nauru) ATS 1994 15, (ZalaSi Sevida 1994 wlis 5 maiss).
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sasamarTloTa gadawyvetilebebi
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos aqtebi
saqarTvelos
sakonstitucio
sasamarTlos
gadawyvetilebis,
ganCinebis,
saoqmo Canaweris citirebisas mieTiTeba sasamarTlos oficialuri saxelwodeba,
gadawyvetilebis/ganCinebis/saoqmo Canaweris miRebis TariRi, nomeri, saqmis
saxelwodeba (dasaxeleba unda Caisvas brWyalebSi).

magaliTi

gadawyvetileba
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2001 wlis 30 martis #6/134139-140 gadawyvetileba saqmeze, `saqarTvelos parlamentis wevrTa sami
jgufi saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg”.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2012 wlis 11 aprilis #1/1/468
gadawyvetileba saqmeze, `saqarTvelos saxalxo damcveli saqarTvelos
parlamentis winaaRmdeg”.

magaliTi

ganCineba
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2012 wlis 28 noembris #2/6/518
ganCineba saqmeze, `saqarTvelos moqalaqe vitali niSnianiZe saqarTvelos
parlamentis winaaRmdeg”.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2011 wlis 18 martis #2/1/461
ganCineba saqmeze, `saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia saqarTve
los parlamentis winaaRmdeg”.

magaliTi

saoqmo Canaweri
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2012 wlis 28 dekembris
#2/4/530 saoqmo Canaweri saqmeze, `saqarTvelos moqalaqeebi - vladimer
sanikiZe da maia xuciSvili saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg”.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2007 wlis 10 ivlisis #1/3/428
saoqmo Canaweri saqmeze, `saqarTvelos moqalaqeebi - vladimer sanikiZe da
maia xuciSvili saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg”.

magaliTi

plenumis dadgenileba

saqarTvelos sakonstitucio
Tebervlis #76/2 dadgenileba.

sasamarTlos

plenumis

2010

wlis

20
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saqarTvelos saerTo sasamarTloebis aqtebi
saqarTvelos saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebis, ganCinebis, dadgenilebis,
brZanebis citirebisas unda mieTiTos sasamarTlos oficialuri dasaxeleba,
sasamarTlos palatis/kolegiis dasaxeleba, gadawyvetilebis/ganaCenis/ganCinebis/
brZanebis miRebis TariRi, nomeri da saxelwodeba (aseTis arsebobis SemTxvevaSi).
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos aqtebis miTiTebis SemTxvevaSi sasamarTlos
saxelwodebis Semdeg mieTiTeba Sesabamisi palatis dasaxeleba.
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos administraciul saqmeTa palatis
2011 wlis 10 ianvris ganCineba #bs-1168-1136(k-10).

magaliTi

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos didi palatis 2001 wlis 27 seqtembris
#3k/458-01 ganCineba saqmis warmoebis Sewyvetis Taobaze.
Tbilisis saapelacio sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa
wlis 10 ivnisis gadawyvetileba #----

palatis 2008

Tbilisis saapelacio sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatis
2009 wlis 7 seqtembris ganaCeni #---baTumis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa kolegiis 2010
wlis 17 Tebervlis gadawyvetileba #----

adamianis uflebaTa evropuli
sasamarTlos da komisiis gadawyvetilebebi

adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos gadawyvetilebis citirebisas
mieTiTeba sasamarTlos an komisiis oficialuri saxelwodeba qarTulad;
sasamarTlos aqtis TariRi da saqmis dasaxeleba italikiT inglisur an
frangul enaze da bolos aRiniSneba punqtis (paragrafis) nomeri. miTiTeba
unda moxdes qarTul enaze, garda saqmis dasaxelebisa.
roca konkretuli mosamarTlis (an mosamarTleebis) gansxvavebuli
azri an deklaracia daerTvis saqmes da masze xdeba miTiTeba, paragrafis
nomris miTiTebamde aRiniSneba es ukanaskneli frCxilebSi, sasveni niSnebiT
gamoyofis gareSe.

magaliTi

adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos 2002 wlis 28 noembris
ganCineba saqmeze, The Former King of Greece and others v. Greece (mosamarTle
kumantosis gansxvavebuli azri) par 1.
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos 2006 wlis 28 noembris
ganCineba saqmeze, Apostili v. Georgia, par 23.
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos 1994 wlis 22 Tebervlis
ganCineba saqmeze, Raimondo v. Italy, par 24.
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos 1986 wlis 26 ivnisis
ganCineba saqmeze, Van Marle and others v. The Netherlands, par 24.
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saerTaSoriso sisxlis samarTlis sasamarTlos da sxvadasxva
saerTaSoriso an hibriduli tipis tribunalis gadawyvetilebebi
saerTaSoriso sisxlis samarTlis sasamarTlos da sxvadasxva saerTaSoriso an
hibriduli tipis tribunalis gadawyvetilebebis citireba xdeba Semdegi wesiT:
upirveles yovlisa italikiT aRiniSneba saqmis dasaxeleba konkretul
braldebulsa (msjavrdebulis) da prokurorze miTiTebiT original enaze
(mag., Prosecutor v. braldebulis saxeli). Semdeg daismis mZime da mieTiTeba gada
wyvetilebis saxeoba, rasac mohyveba saqmis nomeri frCxilebSi da sasveni niSnis
gareSe emateba konkretuli sasamarTlo organos zusti dasaxeleba. es yvelaferi
gamoiyofa mZimiT da mieTiTeba gadawyvetilebis TariRi, ris Semdegac (mZimiT
gamoyofiT) aRiniSneba paragrafis konkretuli nomeri, Tuki ar xdeba zogadad
gadawyvetilebis citireba.
roca konkretuli mosamarTlis (an mosamarTleebis) gansxvavebuli azri
an deklaracia daerTvis saqmes da masze xdeba miTiTeba, paragrafis nomris
miTiTebamde aRiniSneba es ukanaskneli frCxilebSi, sasveni niSnebiT gamoyofis
gareSe.

magaliTi

Prosecutor v. Aleksovski, ganaCeni (IT-95-14/1-A), yofili iugoslaviis
tribunalis saapelacio palata, 2000 wlis 24 marti (mosamarTle
hantis deklaracia) par 2.
Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ganaCeni (ICC-01/04-01/06), saerTaSoriso
sisxlis samarTlis sasamarTlos sasamarTlo palata, 2012 wlis 14
marti, par 583.
Prosecutor v. Charles Taylor, gadawyvetileba (SCSL-03-1-T) siera leones
specialuri sasamarTlos sasamarTlo palata, 2011 wlis 3
Tebervali.

marTlmsajulebis saerTaSoriso sasamarTlos (ICJ) da mudmivi
saerTaSoriso sasamarTlos (PCIJ) gadawyvetilebebi
marTlmsajulebis saerTaSoriso sasamarTlos (ICJ) da mudmivi saerTaSoriso
marTlmsajulebis sasamarTlos (PICJ) gadawyvetilebebis citireba xdeba Semdegi
wesiT:
pirvelad aRiniSneba saqmis dasaxeleba original enaze, rasac mohyveba sasveni
niSnis gareSe monawile mxareebis miTiTeba frCxilebSi qarTul enaze (garda im
SemTxvevisa, Tu saxezea sakonsultacio mosazreba (Advisory Opinion); am SemTxvevaSi
frCxilebSi mieTiTeba `sakonsultacio mosazreba” qarTul enaze). Semdeg
mieTiTeba qarTul enaze sasamarTlos dasaxeleba, rac orive mxridan mZimeebiT
gamoiyofa. aRniSnuls mohyveba gadawyvetilebis gamoqveynebis oficialuri
organos rekvizitebi, ris Semdegac aRiniSneba gadawyvetilebis TariRi frCxi
lebSi da bolos paragrafi.
Tu konkretuli mosamarTlis (an mosamarTleebis) gansxvavebuli azri an
deklaracia daerTvis saqmes da masze xdeba miTiTeba, paragrafis nomris miTiTebamde
xdeba aRniSnulis warmodgena frCxilebSi, sasveni niSnebiT gamoyofis gareSe.
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magaliTi

Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania (sakonsultacio
mosazreba), marTlmsajulebis saerTaSoriso sasamarTlo, 1950 I.C.J. 65 (30
marti, 1950), par 23.
Military and Paramilitary Activities (nikaragua amerikis SeerTebuli Statebis
winaaRmdeg), marTlmsajulebis saerTaSoriso sasamarTlo, 1986 I.C.J. 4 (27 iv
nisi, 1986) (mosamarTle agos gansxvavebuli azri) par 10.
Diversion of Water From the Meuse (niderlandebis samefo belgiis winaaRmdeg),
mudmivi saerTaSoriso marTlmsajulebis sasamarTlo, 1937 P.C.I.J. # 70 (1937
wlis 28 ivnisi), par 10.

evropis kavSiris sasamarTlos gadawyvetilebebi

maga
liTi

1989 wlidan moyolebuli evropis kavSiris sasamarTlos saqmeebis registracia
xdeba Semdegi wesis mixedviT: evropuli sasamarTlos (ECJ) saqmeebisTvis gamoiyeneba
prefiqsi C da saerTo sasamarTlos (GC) mimarT - T. saerTo sasamarTlo 2009 wlamde
arsebobda, rogorc pirveli instanciis sasamarTlo (CFI). 2005 wels daarsebuli
sajaro samsaxuris tribunalis gadawyvetilebebis numeracia aRiricxeba F-iT. 1989
wlamde gamotanil gadawyvetilebebs ar unda daematos win C.
saqmeTa citirebisas unda iqnes warmodgenili Sesabamisi indeqsi da saqmis
nomeri erTad (garda 1989 wlamde gamotanili saqmeebisa, romelTa indeqsacia
ar xdeboda). Semdeg sasveni niSnis gareSe xdeba saqmis dasaxelebis warmodgena
italikiT original enaze. orive mxridan sasveni niSnebis gareSe, kvadratuli
frCxilebiT mieTiTeba gadawyvetilebis gamotanis weli. amas mohyveba oficialuri
beWvdiTi organo, sadac gamoqveynda gadawyvetileba da masSi am ukanasknelis
pirveli gverdis nomeri. boloSi daismis wertili, garda im SemTxvevisa, roca
xdeba paragrafze miTiTeba da es ukanaskneli gamoiyofa mZimiT.
saqme C–176/03 Commission v Council [2005] ECR I–7879, par 47–48.
saqme 240/83 Procureur de la République v ADBHU [1985] ECR 531, par 3.

magaliTi

evrokavSiris Advocate General-is mosazrebebi mieTiTeba sasamarTlos saqmeebis
msgavsad, im gansxvavebiT, rom paragrafis nomris warmodgenamde Advocate General-is
mosazrebaze keTdeba aRniSvna frCxilebSi Casmuli niSniT - (AG).

saqme C–411/05 Palacios de la Villa v Cortefiel Servicios SA [2007] ECR I–8531 mazakis (AG)
mosazreba, par 79–100.
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magaliTi

evropuli komisiis is gadawyvetilebebi, romlebic Seexeba merjers an
samewarmeo samarTals, unda iqnan ganxilulni, rogorc sasamarTlo saqmeebi da
maTi warmodgena xdeba specialuri wesis Sesabamisad. am dros italikiT mieTiTeba
saqmis mxareebis saxeli (an saqmis konkretuli Semoklebuli saxelwodeba), rasac
sasveni niSnis gareSe mosdevs frCxilebSi saqmis nomeri. Semdeg mieTiTeba komisiis
gadawyvetileba qarTul enaze da aRniSnuls emateba komisiis gadawyvetilebis
nomeri da Semdeg kvadratul frCxilebSi misi gadawyvetis weli. am yovelives
sasveni niSnis gareSe emateba evrokavSiris oficialur JurnalSi gamoqveynebis
pirveli gverdi.
Alcatel/Telettra (saqme IV/M.042) evrokavSiris komisiis gadawyvetileba 91/251/EEC
[1991] OJ L122/48.
Georg Verkehrsorgani v. Ferrovie dello Stato (saqme COMP/37.685) evrokavSiris komisiis
gadawyvetileba 2004/33/EC [2004] OJ L11/17.

germaniis federaciuli respublikis sakonstitucio sasamarTlos
gadawyvetilebebi

magaliTi

germaniis
federaciuli
respublikis
sakonstitucio
sasamarTlos
gadawyvetilebebis citireba xorcieldeba Semdegi wesiT:
pirvelad aRiniSneba germaniis federaluri sakonstitucio sasamarTlos
dasaxeleba da mZimis Semdeg xdeba oficialur
gamocemaze miTiTeba Semdegi
abreveaturiT BVerfGE, romlis winac aRiniSneba Sesabamisi oficialuri gamocemis
nomeri, xolo mis Semdeg gadawyvetilebis sawyisi gverdi am gamocemaSi. sasveni
niSnis gareSe aRniSnuls emateba frCxilebSi Casmuli gadawyvetilebis gamotanis
weli da Semdeg Sesabamisi paragrafi, an oficialuri gamocemis konkretuli
gverdi.
germaniis federaluri sakonstitucio sasamarTlo, 21 BverfGE 150 (1976).
germaniis federaluri sakonstitucio sasamarTlo, 7 BverfGE 183 (1957).
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germaniis federaciuli respublikis
uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebebi

maga
liTi

germaniis federaciuli respublikis uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebebis
citirebisas pirvelad aRiniSneba germaniis federaluri uzenaesi sasamarTlos
dasaxeleba, Semdeg xdeba germaniis federalur umaRles sasamarTlos oficialur
gamocemaze miTiTeba Semdegi abreviaturebiT - BGHZ (samoqalaqo saqmeebi), BGHSt
(sisxlis samarTlis saqmeebi), BverwGE (administraciuli saqmeebi), romlis winac
mieTiTeba Sesabamisi oficialuri gamocemis nomeri, xolo mis Semdeg gadawyvetilebis
sawyisi gverdi am gamocemaSi. sasveni niSnis gareSe aRniSnuls emateba frCxilebSi
Casmuli gadawyvetilebis gamotanis weli da Sesabamisi paragrafi, an oficialuri
gamocemis konkretuli gverdi, romelzec xdeba miTiTeba.
germaniis federaluri uzenaesi sasamarTlo, 59 BGHZ 30 (1972).
germaniis federaluri uzenaesi sasamarTlo, 32 BGHSt 367 (1972).

safrangeTis respublikis sakonstitucio
sabWos gadawyvetilebebi

magaliTi

safrangeTis respublikis sakonstitucio sabWos gadawyvetilebebis citirebisas
pirvelad qarTul enaze mieTiTeba gadawyvetilebis gamomtani organos saxelwodeba
srulad, rac gamoiyofa mZimiT da Semdeg aRiniSneba gadawyvetilebis tipi (qarTul
enaze) da misi nomeri. aRniSnulis Semdeg daismis mZime da mieTiTeba qarTul enaze
gadawyvetilebis gamotanis TariRi da Sesabamisi punqti am gadawyvetilebaSi.

safrangeTis respublikis sakonstitucio sabWo, gadawyvetileba #2001-445
DC, 2001 wlis 19 ivnisi, par 56.
safrangeTis respublikis sakonstitucio sabWo, gadawyvetileba # 2004-492
DC, 2004 wlis 2 marti, par 13.

safrangeTis respublikis saxelmwifo sabWos gadawyvetilebebi

magaliTi

safrangeTis respublikis saxelmwifo sabWos (Conseil d’État) gadawyvetilebebis
citirebisas pirvelad qarTul enaze mieTiTeba gadawyvetilebis gamomtani organo
srulad, rac gamoiyofa mZimiT da Semdeg aRiniSneba gadawyvetilebis tipi (qarTul
enaze) da misi nomeri. aRniSnulis Semdeg daismis mZime da mieTiTeba qarTul enaze
gadawyvetilebis gamotanis TariRi da Sesabamisi punqti.
safrangeTis respublikis saxelmwifo sabWos gadawyvetileba # 360307, 2013
wlis 20 Tebervali, par 4.
safrangeTis respublikis saxelmwifo sabWos gadawyvetileba # 348816, 2013
wlis 28 ianvari, par 5.
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safrangeTis respublikis
sasamarTloebis gadawyvetilebebi

magaliTi

safrangeTis respublikis sasamarTloebis gadawyvetilebebis citirebisas
pirvelad mieTiTeba Sesabamisi sasamarTlos dasaxeleba qarTul enaze da Tu
aucilebelia frCxilebSi unda mieTiTos, rom es franguli sasamarTloa (maSin,
roca specialuri codnis gareSe, konkretuli sasamarTlos dasaxelebidan Znelia
adgilmdebareobis dadgena; abreviatura `safrangeTi” unda iqnas gamoyenebuli).
Semdeg mieTiTeba gadawyvetilebis TariRi da Sesabamisi beWdviTi organos
dasaxeleba, sadac gadawyvetileba iqna nanaxi an gadawyvetilebis nomeri.
parizis saapelacio sasamarTlo, 1994 wlis 20 dekembris gadawyvetileba,
J.C.P. 1994, II, 22250.
safrangeTis respublikis sakasacio sasamarTlo, 2009 wlis 5 noembris
gadawyvetileba, # 1095.

amerikis SeerTebuli Statebis
federaluri sasamarTlos gadawyvetilebebi
amerikis SeerTebuli Statebis uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebebis
citirebisas pirvelad mieTiTeba saqmis dasaxeleba original enaze, rac gamoiyofa
mZimiT da aRiniSneba gadawyvetilebis gamomtani sasamarTlo. Tu gadawyvetileba
gamoqveynebulia, mieTiTeba Sesabamisi gamocemis dasaxelebac. Tu gadawyvetileba
jer ar aris gamoqveynebuli, mieTiTeba TariRi, Semdeg Sesabamisi paragrafi (Tu
ar xdeba zogadi miTiTeba).
amerikis SeerTebuli Statebis uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebebi
oficialurad qveyndeba `amerikis SeerTebuli Statebis gamocemaSi” (United States
Reports). es ukanaskneli mieTiTeba oficialuri gamoqveynebis Semdeg, manamde ki
SesaZlebelia mis gareSe citireba gadawyvetilebis TariRis miTiTebiT. amerikis
SeerTebuli Statebis gamocema Semoklebulad aRiniSneba “U.S.” abreviaturiT.
mis win daismis Sesabamisi tomis nomeri, xolo mis Semdeg, masSi moTavsebuli
konkretuli gadawyvetilebis pirveli gverdi da am ukanasknelis gamotanis
weli. Tu mieTiTeba uzenaesi sasamarTlos oficialuri gamocema, aRar xdeba
am sasamarTlos dasaxelebis calke miTiTeba, radgan gamocema aRniSnulze
pirdapir miuTiTebs. `amerikis SeerTebuli Statebis gamocemaSi” ar ibeWdeba sxva
sasamarTloTa gadawyvetilebebi.

magaliTi

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), par 7.
Clapper v. Amnesty International USA, amerikis SeerTebuli Statebis uzenaesi
sasamarTlos 2013 wlis 26 Tebervlis gadawyvetileba, par 15.
American Civil Liberties Union v. NSA, amerikis SeerTebuli Statebis meeqvse
federaluri olqis saapelacio sasamarTlo, 493 F. 3d 644, 648.
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magaliTi

im SemTxvevaSi, Tu xdeba mosamarTlis gansxvavebuli azris citireba,
gadawyvetilebis saxelwodebis Semdeg mieTiTeba konkretuli mosamarTlis
gansxvavebuli an Tanmxvedri azris Sesaxeb da aRniSnuli ormxrivad mZimiT
gamoiyofa.
Korematsu v. United States, mosamarTle jeqsonis gansxvavebuli azri, 323 U.S. 214
(1944).
United States v. Carolene Products Company, mosamarTle batleris Tanmxvedri azri,
304 U.S. 144 (1938).

gaerTianebuli samefos sasamarTloebis aqtebi
gaerTianebuli samefos gadawyvetilebebis citirebisas pirvelad aRiniSneba
konkretuli gadawyvetilebis dasaxeleba, Sesabamisi sasamarTlos dasaxeleba da
bolos is gamocema, sadac xdeba gadawyvetilebis gamoqveyneba. damatebiT SeiZleba
mieTiTos paragrafic.
Tu gadawyvetilebaSi warmodgenilia an igi Sedgeba ramdenime mosamarTlis
ganxvavebuli azrisagan, citirebis bolos aRiniSneba konkretuli mosamarTlis
saxeli frCxilebSi.

magaliTi

Corr v IBC Vehicles Ltd, gaerTianebuli samefos lordTa palata, [2008] 1 AC 884.

Farraj v Kings NHS Healthcare Trust, gaerTianebuli samefos umaRlesi sasamarTlo,
(2010) 11 BMLR 131
Arscott v The Coal Authority, gaerTianebuli samefos umaRlesi sasamarTlo, [2005]
Env LR 6 [27] (lordi losi).
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evrokavSiris samarTlebrivi aqtebi

magaliTi

evrokavSiris xelSekrulebebis an oqmebis citirebisas unda mieTiTos
warmodgenili kanonmdeblobis saTauri (SeiZleba rogorc qarTul, ise erT-erT
oficialur enaze), maT Soris cvlilebebi (Tu es saWiroa), rasac mosdevs miRebis
weli kvadratul frCxilebSi da grZeldeba sasveni niSnis gareSe oficialuri
Jurnalis da misi Sesabamisi nomriT an pirveli gverdis miTiTebiT.

Protocol to the Agreement on the Member States that do not fully apply the Schengen acquis - Joint
Declarations [2007] OJ L129/35.
evrokavSiris xelSekrulebis konsolidirebuli versia [2008] OJ C115/13.

magaliTi

regulaciebis,
direqtivebis,
gadawyvetilebebis,
rekomendaciebis
da
mosazrebebis citirebisas pirvelad aRiniSneba aqtis saxelwodeba qarTul enaze
zusti TariRis da nomris miTiTebiT, romelic Semdeg gamoiyofa mZimiT da
mieTiTeba aqtis sruli saTauri; mas mZimis dasmis gareSe mosdevs kvadratul
fCxilebSi gamoqveynebis weli. bolos sasveni niSnis gareSe aRiniSneba oficialuri
Jurnali da misi Sesabamisi nomeri an pirveli gverdi.

sabWos 2002 wlis 27 ivnisis direqtiva 2002/60/EC, afrikuli qaTmis gripis
kontrolis Sesaxeb specialuri debulebebis dadgenis da 92/119/EEC di
reqtivis Secvlis Sesaxeb, romelic exeba teSenis daavadebas da afrikul
qaTmis grips [2002] OJ L192/27.
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1. სასამართლო გადაწყვეტილებების კანონიერება, სამართლიანობა და
დასაბუთებულობა (ზოგადი მიდგომები)
მოკლე მიმოხილვა 
დასაბუთებული სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების უფლება იმ ზოგადი პრინციპის განუყოფელი
ნაწილია, რომელიც ადამიანს თვითნებური გადაწყვეტილებებისგან იცავს. ეროვნული სასამართლოების
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები საკმარის დასაბუთებას უნდა შეიცავდნენ, რათა მხარეების ფაქტობრივ
და სამართლებლივ არგუმენტებს (პროცედურულს თუ არსებითს) პასუხი გაეცეს.  (Ruiz Torija v. Spain, §§
29-30).
გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ “დასაბუთებული გადაწყვეტილების კიდევ ერთი დანიშნულება იმის
დემონსტრირებაა, რომ მხარეების არგუმენტები მოსმენილ იქნა. დასაბუთებული გადაწყვეტილება მხარეს
საშუალებას აძლევს გაასაჩივროს გადაწყვეტილება და გასაჩივრებული გადაწყვეტილება  განიხილოს სააპელაციო
ორგანომ. მხოლოდ დასაბუთებული გადაწყვეტილებების გამოტანის გზით არის შესაძლებელი მართლმსაჯულების
განხორციელებაზე საზოგადოებრივი კონტროლის დაწესება” (Suominen v. Finland, § 37).
“სასამართლოში საქმის წარმოებისას,სწორედ სასამართლო გადაწყვეტილებაში მოყვანილი დასაბუთება
აძლევს საშუალებას ბრალდებულს,გაიგოს მისი მსჯავრდების განმაპირობებელი მიზეზები.… დასაბუთებული
გადაწყვეტილებების მიზანია იმის დემონსტრირება, რომ მხარეების არგუმენტები მოსმენილი და
გათვალისწინებულ იქნა და შესაბამისად, მხარეებისთვის სასამართლო გადაწყვეტილება უფრო მისაღები
ხდება. გარდა ამისა, მოცემული პრინციპი ავალდებულებს მოსამართლეებს თავიანთი მსჯელობა ობიექტურ
არგუმენტებზე დაამყარონ და დაცვის უფლებები გაითვალისწინონ . … გადაწყვეტილება ნათელი
დემონსტრირება უნდა იყოს იმისა, რომ საქმის არსებითი გარემოებები განხილულ და გათვალისწინებულ
იქნა (Boldea v. Romania, no. 19997/02, § 30, 15; 2007 წლის თებერვალი).” (Taxquet v. Belgium,
[GC]*,§ 89)
ძირითადი პრინციპები
ეროვნული სასამართლოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში დასახელებული უნდა იყოს ის არგუმენტები,
რომლებსაც ეს გადაწყვეტილებები ეყრდნობა  (Grădinar v Moldova, § 107). განაჩენში იმის მკაფიოდ
მითითება, თუ რას ეფუძნება გადაწყვეტილება, საშუალებას მისცემს ბრალდებულს ეფექტურად ისარგებლოს
განაჩენის გასაჩივრების უფლებით  (Hadjianastassiou v. Greece, § 33).
სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ მოიცავს საქმის „სწორი“   შედეგით დასრულების გარანტიას.
ამდენად, გადაწყვეტილების დასაბუთებულობა მხოლოდ მაშინ დადგება ეჭვქვეშ, როდესაც ნათლად
იკვეთება მისი მიკერძოებულობა, სერიოზული შეუსაბამობები ან გონივრული ინტერპრეტაციის ფარგლების
აშკარა გადაცდომა.  
დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება
სისხლის სამართალწარმოების პროცესში სასამართლოს მიერ დანაშაულის შემადგენელი ელემენტების,
ისევე როგორც განმცხადებლის ბრალეულობის დამამტკიცებელი გარემოებების არასრულად წარმოჩენა, ან
განმცხადებლის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობის შემთხვევაში გადაწყვეტილებების
არასათანადო დასაბუთება შესაძლოა მიჩნეულ იქნეს სამართლიანი სასამართლოს მოთხოვნის დარღვევად
 დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მნიშვნელობაზე რამდენჯერმე გამახვილდა ყურადღება საქართველოს სასამართლო
ხელისუფლების მიერ საკასაციო საჩივრების დასაშვებობის განხილვის კონტექსტში - CDL-AD(2014)030-e ვენეციის კომისიისა და
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის დირექტორატის (DGI) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის
(DHR) ერთობლივი დასკვნა ცვლილებების კანონპროექტებზე საქართველოს ადმინისტრაციულ, სამოქალაქო და სისხლის
სამართლის კოდექსებში, რომელიც მიღებული იქნა ვენეციის კომისიის მიერ მე-100 პლენარულ სესიაზე (რომი, 2014 წლის
10-11 ოქტომბერი) (http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)030-e)
OSCE/ODIHR-ის საქართველოში სასამართლო პროცესების მონიტორინგის უკანასკნელ ანგარიშში ასევე ასახულია
გადაწყვეტილებების დასაბუთებასთან დაკავშირებული ხარვეზები და მათ გამოსწორებაზე მიმართული რეკომენდაციები (იხილეთ 2014
წლის 9 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის გვ. 85-89: http://www.osce.org/odihr/130676?download=true )
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(Boldea v. Romaniaꜝ).
ნაფიცი მსაჯულების მიერ გამოტანილი განაჩენი მის განმაპირობებელ მიზეზებს შეიძლება არ ასახელებდეს,
თუ ეს მიზეზები საქმის შემადგენელი სხვა ელემენტებდან ხდება ნათელი (მაგ. საბრალდებო დასკვნიდან,
მსაჯულების შეკითხვებიდან და სხვა) (Taxquet v. Belgium*, Agnelet v. France).
ზემდგომი სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების არასაკმარისი დასაბუთება უფრო ნაკლებ პრობლემას
წამოჭრის   მე-6 მუხლთან მიმართებით, განსაკუთრებით, როდესაც ნათელი ხდება, რომ გასაჩივრებული
საკითხი შესაძლოა კანონიერად იქნეს განხილული მოკლე ვადაში და საქმის გარემოებები და საფუძვლები
გულდასმითაა შესწავლილი.(G.L. v. Italy (dec.)).
ზემოდგომი ინსტანციის სასამართლოს შეუძლია გამოასწოროს პირველი ინსტანციის სასამართლოს
მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების დაუსაბუთებლობა (Hirvisaari v. Finland). საჩივრის წარმოებაში
მიღებაზე უარის თქმის მოკლე დასაბუთება ქვედა ინსტანციის სასამართლოს   დასაბუთებაზე მითითებით
არ ეწინააღმდეგება სამართლიანი სასამართლოს უფლებას  (Gorou (no.2),§§ 38-42). მიუხედავად ამისა,  
ზემდგომი ინსტანციის სასამართლო არ არის უფლებამოსილი უბრალოდ დაეთანხმოს ქვედა ინსტანციის
სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, თუკი იგი არ არის საკმარისად დასაბუთებული  (Boldea
v. Romania,§§ 32-33).
დაუსაბუთებელი ან არასაკმარისი დასაბუთება
არ არის სავალდებულო, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება მხარეების მიერ წამოჭრილ ყველა
არგუმენტს სცემდეს დეტალურ პასუხს(Suominen v. Finland, § 34; Van de Hurk v. the Netherlands, §
61) და ქვემდგომი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მოყვანილი მიზეზები შეიძლება გაზიარებულ იქნეს ამ
დასაბუთების განმეორებით მოყვანის გარეშე  (Hirvisaari v. Finland, § 32).
“დასაბუთების ვალდებულების მოცულობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა სახის გადაწყვეტილებაზეა
საუბარი.გარდა ამისა, აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნეს, მათ შორის, მომჩივანის მიერ წარდგენილი
არგუმენტების მრავალფეროვნება და ხელშემკვრელ სახელმწიფოებში საკანონმდებლო დებულებების,
ჩვეულებითი სამართლის ნორმების, სამართლებრივი დასკვნებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
მომზადებისა და წარდგენის თვალსაზრისით არსებული განსხვავებები.”(Ruiz Torija v. Spain§ 29).
გადაწყვეტილების დასაბუთების ვალდებულება სხვადასხვაგვარია იმის მიხედვით, თუ რა სახის
გადაწყვეტილებაზეა საუბარი. “დასაბუთების ვალდებულების მოცულობა/ფარგლები დამოკიდებულია
იმაზე, თუ რა სახის გადაწყვეტილებაზეა საუბარი. გარდა ამისა, აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნეს, მათ
შორის, მომჩივანის მიერ წარდგენილი განცხადებების/საჩივრების მრავალფეროვნება და ხელშემკვრელ
სახელმწიფოებში არსებული განსხვავებები საკანონმდებლო დებულებების, ჩვეულებითი სამართლის
ნორმების, სამართლებრივი დასკვნების და სასამართლო გადაწყვეტილებების მომზადებისა და წარდგენის
თვალსაზრისით.”(Hiro Balani v. Spain, § 28).
მოცემული პრინციპი ასევე ვრცელდება სისხლისსამართალწარმოებაზეც (Salov v. Ukraine*, § 89).
დასაბუთებული გადაწყვეტილების შემადგენელი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია ის, თუ რამდენად
ადეკვატურად იქნა გათვალისწინებული   წარდგენილი მტკიცებულებები. სამართლიანი სასამართლოს
უფლება დაირღვევა, თუკი მხედველობაში არ იქნება მიღებული მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები და არც
იმის ახსნა მოხდება, თუ რატომ არ იქნა ეს მტკიცებულებები გათვალისწინებული  (Kuznetsov and Others
v. Russia, § 84).
ეროვნულმა სასამართლოებმა ნათლად უნდა დაასახელონ თავისი მსჯელობის განმაპირობებელი ასპექტები,
განსაკუთრებით კი ისეთები, რომლებიც გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყო გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში(Georgiadis v. Greece, § 43).
გარდა ამისა,არგუმენტები, რომლებიც სამართლებრივი თვალსაზრისით არ არის ძალის მქონე ან მცდარ
სამართლებლივ დასაბუთებს ეყრდნობა იმ კანონმდებლობის გათვალისწინებით, რომელიც საქმეზე
ვრცელდება, არღვევს სამართლიანი სასამართლოს მოთხოვნას (De Moor v. Belgium, § 5; Dulaurans
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v. France, § 38). გადაწყვეტილებები, რომლებიც არ არის ნათლად დასაბუთებული ან დასაბუთებაში
შეუსაბამობებია, ან გადაწყვეტილებები, რომლებიც ურთიერთგამომრიცხველ არგუმენტებს ეყრდნობა,
მიჩნეულ იქნება აშკარა თვითნებობად (Tatishvili v. Russia*, §§ 59-63).
არ არის სავალდებულო, რომ მიზეზები წერილობით ან გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუყოვნებლივ
იყოს წარდგენილი, თუკი   დაცულია განმცხადებლის უფლება ეფექტურად წარადგინოს თავისი საჩივარი
(Hadjianastassiou v. Greece).
გადაწყვეტილებების არასათანადო დასაბუთება შეიძლება მიჩნეულ იქნეს სამართლიანი სასამართლოს
უფლების დარღვევად არა მხოლოდ პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან
მიმართებით.“გასაჩივრების უფლება ვერ იქნება ეფექტური, თუ გადაწყვეტილებაში არ არის ნათლად
მითითებული ის საფუძველი, რომელზე დაყრდნობითაც გადაწყვეტილება იქნა მიღებული”(Hadjianastassiou v. Greece, § 33)
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
De Moor v. Belgium, no. 16997/90, 23 June 1994
Dulaurans v. France, no. 34553/97, 21 March 2000 – Legal summary
Grădinar v. Moldova, no. 7170/02, 8 April 2008 – Legal summary
Hiro Balani v. Spain, no. 18064/91, 09 December 1994
Ruiz Torija v Spain,no. 18390/91, 09 December 1994
Van de Hurk v. the Netherlands, no. 16034/90, 19 April 1994
სხვა წყაროები:
არასაკმარისი დასაბუთება ან დაუსაბუთებლობა:
სარჩელის მიღებაზე უარი მისი არსის განხილვის გარეშე : სასამართლომ დაადგინა დარღვევა .
Platakou v. Greece, no. 38460/97, 2001 წლის 11 იანვარი - Legal summary
სამოქალაქო სარჩელზე უარი მისი არსებითად შესწავლის გარეშე საჯარო პოლიტიკის ინტერესების
საფუძველზე: დაუშვებელად იქნა ცნობილი
Clunis v. UK (dec.), no. 45049/98, 2001 წლის 11 სექტემბერი – Legal summary
პენსიის შემცირების თაობაზე გადაწყვეტილება არ იყო სათანადოდ დასაბუთებული: სასამართლომ დაადგინა
დარღვევა
Hirvisaari v. Finland, no. 49684/99,2001 წლის 27 სექტემბერი – Legal summary
საქმის განხილვის პროცესში სასამართლომ არ დაასაბუთა, თუ რატომ ცნო დაუშვებლად მტკიცებულებები:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Suominen v. Finland, no. 37801/97, 2003 წლის 1 ივლისი – Legal summary
რაიონულმა სასამართლომ არ დასაბუთა, თუ რატომ მიიჩნია თავდაპირველად, რომ არ არსებობდა
განმცხადებლის დანაშაულის ჩადენაში მამხილებელი მტკიცებულებები, თუმცა შემდგომ იგი დამნაშავედ
ცნო ამომრჩეველთა უფლებების დარღვევაში: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Salov v. Ukraine*, no. 65518/01, 2005 წლის 6 სექტემბერი – Legal summary
ეროვნულმა სასამართლომ არ შეისწავლა სახელმწიფოს მიერ კონვენციის სავარაუდო დარღვევის საქმე:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Kuznetsov and others v. Russia,no. 184/02, 2007 წლის 11 იანვარი - Legal summary
სასამართლომ არ განიხილა ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრების პროცესში მოპასუხის მიერ
წარდგენილი მტკიცებულებები და არგუმენტები: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Boldea v. Romania, no. 19997/02, 2007 წლის 15 თებერვალი – Legal summary
ეროვნულმა სასამართლოებმა არ დაასაბუთეს თავიანთი გადაწყვეტილებები: სასამრთლომ დაადგინა
დარღვევა
Tatishvili v. Russia*, no. 1509/02, 2007 წლის 22 თებერვალი – Legal summary
 საინფორმაციო ბარათი No. 16, 2000 წლის მარტი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო განხილვა, გვერდი 20
 საინფორმაციო ბარათი No. 34, 2001 წლის სექტემბერი, მუხლი 6, სასამართლოს ხელმისაწვდომობა, გვერდი 6
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განმცხადებელს დასაბუთების გარეშე ეთქვა უარი მისი საქმის არსებითად განხილვაზე: დარღვევა
Blumberga v. Latvia, no. 70930/01, 2008 წლის 14 ოქტომბერი - Legal summary
მიყენებული ზიანისთვის გაზეთის ფოტოგრაფისა და გამომცემლობისათვის სოლიდარული პასუხისმგებლობის
დაკისრება არ იქნა დასაბუთებული: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა Antică and “R” Company v. Romania, no. 26732/03, 2010 წლის 2 მარტი – Legal summary
არასაკმარისი დასაბუთების გამო, როდესაც მსჯავრდებულის მიმართ გამოყენებულ იქნა 40 წლიანი
თავისუფლების აღკვეთა (ნაკლოვან მტკიცებულებაზე არაფერი იყო ნათქვამი): სასამართლომ დაადგინა
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დამაჯერებელი დასაბუთების აუცილებლობა: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Georgiadis v. Greece, no. 21552/93, 1997 წლის 29 მაისი – Legal summary
სასამართლომ გააკეთა განცხადებები პირის ბრალეულობის თაობაზე მიუხედავად იმისა, რომ ამ პირის
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Del Latte v. the Netherlands, no. 44760/98, 2004 წლის 9 ნოემბერი – Legal summary
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დაადგინა დარღვევა
Diamantides v. Greece (no. 2), no.71563/01, 2005 წლის 19 მაისი – Legal summary
ადმინისტრაციულმა სასამართლომ განმარტა სისხლის სამართლის სასამართლოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება, რომლითაც განმცხადებელი გამართლებული იქნა ეჭვის ბრალდებულის სასარგებლოდ
გადაწყვეტის შედეგად: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა Vassilios Stavropoulos v. Greece, no.
35522/04, 2007 წლის 27 სექტემბერი – Legal summary
ეროვნული სასამართლოს მიერ გაკეთებული თვითნებური დასკვნები: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Khamidov v. Russia, no.72118/01, 2007წლის 15 ნოემბერი – Legal summary
ერთი და იმავე მტკიცებულების დასაშვებობის თაობაზე ორი სხვადასხვა სასამართლოს მიერ მიღებულ იქნა
განსახვავებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც სათანადოდ არ იქნა დასაბუთებული: დარღვევა
S.C. IMH Suceava s.r.l. v. Romania, no.24935/04,2013 წლის 29 ოქტომბერი – Legal summary
სასამართლომ გამოსცა განჩინება ხანგრძლივი ვადით წინასწარი პატიმრობის შეფარდების თაობაზე
მოპასუხის ბრალეულობის შესახებ წინასწარ შექმნილ აზრზე დაყრდნობით: დარღვევა
Chesne v. France, no. 29808/06, 2010 წლის 22 აპრილი – Legal summary
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთება:
სისხლის სამართლის საქმეზე ნაფიც მსაჯულთა მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება არ იყო დასაბუთებული:
დაუშვებელად იქნა ცნობილი
Papon v. France (dec.), no. 54210/00, 2001 წლის 15 ნოემბერი – Legal summary (გვ.19)
ბრალდებული ვერ უზრუნველყვეს საკმარისი საპროცესო გარანტიებით,რაც მას საშუალებას მისცემდა
გაეგო მის მიმართ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის მიზეზები:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა Taxquet v. Belgium[GC]*, no. 926/05, 2010 წლის 16 ნოემბერი
– Legal summary
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განაჩენში ასახულ იქნა ის საფუძვლები, რომელთა გამო ნაფიცმა მსაჯულებმა
გამამტყუნებელი ვერდიქტი გამოიტანეს: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა Agnelet v. France, no.
61198/08,2013 წლის 10 იანვარი – Legal summary

317
გადაწყვეტილების დასაბუთების ვალდებულება საქმის სააპელაციო და საკასაციო წესით
განხილვისას:
ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს მიერ არ იქნა დასაბუთებული საკითხები, რომლებიც საფუძვლიანად
იყო შესწავლილი: დაუშვებლად იქნა ცნობილი
G.L. v. Italy (dec.), no. 15384/89, 1994 წლის 9 მაისი
საკასაციო საჩივარი ვერ იქნა დასაბუთებული იმის გამო, რომ სამხედრო სააპელაციო სასამართლოს მიერ
მიღებულ გადაწყვეტილებაში არ იყო მითითებული დასაბუთება და გასაჩივრებისთვის დადგენილი იყო
მოკლე ვადა: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა Hadjianastassiou v. Greece, no. 12945/87, 1992 წლსი
16 დეკემბერი – Legal summary
სააპელაციო სასამართლომ არგუმენტებს პასუხიარ გასცა: დარღვევას ადგილი არ ჰქონია Garcia Ruiz v.
Spain, no. 30544/96,1999 წლის 21 იანვარი – Legal summary
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში განმცხადებლის მიერ წარდგენილ არგუმენტაციაზე არ
გაკეთებულა მითითება: დაუშვებლად იქნა ცნობილი
Driemond Bouw BV v. the Netherlands (dec.), no. 31908/96, 1999 წლის 2 თებერვალი – Legal summary
საკასაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდა განმცხადებლის მიერ წარდგენილი მოსაზრებების და არგუმენტაციის
განხილვის გარეშე: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა Quadrelli v. Italyꜝ, no. 28168/95, 2000 წლის 11
იანვარი – Legal summary
საკასაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდა აშკარა შეცდომის შედეგად: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Dulaurans v. France, no. 34553/94, 2000 წლის 21 მარტი
სასამართლოების მიერ საპროცესო კანონის მოთხოვნების იმგვარი ინტერპრეტაცია, რაც აფერხებს
სარჩელებისა და საჩივრების არსებითად შესწავლას: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა Běleš and others v. Czech Republic, no. 47273/99, 2002 წლის 12 ნოემბერი – Legal summary
სახელმწიფო საბჭოს (Conseil d’Etat) გადაწყვეტილება, რომლითაც წარმოებაში არ იქნა მიღებული
საკასაციო საჩივარი, არ იყო დასაბუთებული: დაუშვებელად იქნა ცნობილი Bufferne v. France (dec.)*,
no.54367/00, 2002 წლის 26 თებერვალი - Legal summary
საკასაციო საჩივარი არ იქნა წარმოებაში მიღებული იმ მიზეზით, რომ მითითებული საფუძვლები არ იძლეოდა
საჩივრის დასაშვებად ცნობის საშუალებას: დაუშვებელად იქნა ცნობილი Burg and others v. France (dec.),
no. 34763/02, 2003 წლის 28 იანვარი – Legal summary
საკასაციო სასამართლოს მიერ გაუქმდა სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება და
საქმეზე მიღებულ იქნა საბოლოო გადაწყვეტილება შემდგომი გასაჩივრების უფლების გარეშე: დაუშვებლად
იქნა ცნობილი Riha v. France (dec.), no. 71443/01,2004წლის 24 ივნისი – Legal summary
ეროვნული სასამართლოების მიერ არ მომხდარა განმცხადებლის მიერ წარდგენილი საჩივრის
მნიშვნელოვანი საფუძვლების გამოკვლევა: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა Pronina v. Ukraine,
no. 63566/00, 2006 წლის 18 ივლისი – Legal summary
ნათელი პროცედურების არარსებობა და სასამართლოს მიერ სააპელაციო საჩივრის დასაშვებობის თაობაზე
გადაწყვეტილების მიუღებლობა: სასმართლომ დაადგინა დარღვევა Hajiyev v. Azerbaijan, no. 5548/03,
2006წლის 16 ნოემბერი – Legal summary
სააპელაციო საჩივართან დაკავშირებით არგუმენტებისა და მოსაზრებების წარდგენაზე უარის თქმა
 საინფორმაციო ბარათი No. 14, 2000 წლის იანვარი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება, გვ. 8
 საინფორმაციო ბარათი No. 39, 2002 წლის თებერვალი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება, გვ. 17
 საინფორმაციო ბარათი No. 49, 2003 წლის იანვარი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება, გვ. 12
 საინფორმაციო ბარათი No. 65, 2004 წლის ივნისი, მუხლი 6, შეჯიბრებითი სასამართლო პროცესი, გვ. 17
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საფუძვლიანი განმარტებების გარეშე: სასამრთლომ დაადგინა
70142/01, 2007წლის 24 მაისი – Legal summary

დარღვევა

Dunayev v. Russia, no.

საბოლოო გადაწყვეტილების მიუღებლობა განმცხადებლის საკონსტიტუციო სარჩელზე ხმების თანაბრად
განაწილების გამო: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Marini v. Albania, no. 3738/02, 2007 წლის 18 დეკემბერი – Legal summary
სასამართლოს მიერ განმცხადებილის მიერ წარდგენილი საჩივრის ერთ-ერთი ძირითადი საფუძვლის, ასევე
კონვენციის სავარაუდო დარღვევის განუხილველად დატოვება: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა Wagner and j.m.w.l. v. Luxembourg, no. 76240/01, 2007 წლის 28 ივნისი – Legal summary
საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი,ვინაიდან იგი მითითებას აკეთებდა გაუქმებული გადაწყვეტილებით
დადგენილ ფაქტობრივ გარემობებზე: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
L’erablière A.S.B.L. v. Belgium*, no. 49230/07, 2009 წლის 24 თებერვალი – Legal summary*
საკასაციო სასამართლოში გასაჩივრებაზე შუამდგომლობის უარყოფა: დარღვევა არ დადგინდა
Gorou v. Greece (No. 2), no. 12686/03, 2009 წლის 20 მარტი – Legal summary
საჩივრის საფუძვლების შესწავლის თაობაზე განჩინება: დაუშვებელად იქნა ცნობილი
Cortina de Alcocer and de Alcocer Torra v. Spain (dec.),no. 33912/08, 2010 წლის 25 მაისი – Legal
summary
ნაფიცი მსაჯულების მიერ დამნაშავედ ცნობის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მისი
დასაბუთების მოთხოვნის არარსებობა: დაუშვებელად იქნა ცნობილი
Judge v. The United Kingdom (dec.), no. 35863/10, 2011 წლის 8 თებერვალი – Legal summary
საჩივრების დასაშვებობის შესწავლაზე პასუხისმგებელი ინსტანციის მიერ განმარტებების მიუწოდებლობა
საჩივრის წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Hansen v. Norway,no. 15319/09, 2014 წლის 2 ოქტომბერი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
37. სასჯელის დასაბუთება  

2. მხარეთა თანასწორობა და პროცესის შეჯიბრებითობა
მოკლე შეჯამება
საქმის სამართლიანი განხილვის უფლების ერთ-ერთი ფუნდამენტური ასპექტი იმაში მდგომარეობს,
რომ სისხლის სამართალწარმოება მისი ისეთი ელემენტების ჩათვლით, რომლებიც პროცესუალურ
მხარეს უკავშირდება,უნდა იყოს შეჯიბრებითი და დაცვისა და ბრალდების მხარეთა თანასწორობას უნდა
უზრუნველყოფდეს.  
დაცვის მხარისთვის მტკიცებულებების გაუმჟღავნებლობა შეიძლება გაანალიზებულ იქნეს, როგორც
სასამართლო პროცესის შეჯიბრებითობის მოთხოვნის (მტკიცებულებების გაცნობის და მოსამართლის წინაშე
გამოკვლევის შესაძლებლობის), ასევე მხარეთა თანასწორობის პრინციპის (მტკიცებულებების გაცნობისა
და მოსამართლის წინაშე თანასწორ პირობებში გამოკვლევის შესაძლებლობის) ჭრილში.

 არ იყო დასრულებული წინამდებარე ანგარიშის მომზადების მომენტისთვის (20/12/2014)
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ზოგადი პრინციპები
მხარეთა თანასწორობა
მხარეთა თანასწორობის პრინციპი საქმის სამართლიანი განხილვის განუყოფელი მახასიათებელია. ამ
პრინციპის შესაბამისად,თითოეულ მხარეს უნდა ჰქონდეს გონივრული შესაძლებლობა წარმოადგინოს
თავისი საქმე იმ პირობებში, რაც მას არ აყენებს მნიშვნელოვნად არასახარბიელო მდგომარეობაში
ოპონენტის წინაშე (Foucher v. France*, § 34; Bulut v. Austria*, §47; Bobek v. Poland, § 56;
Klimentyev v. Russia, § 95). მხარეთა თანასწორობა მოითხოვს, რომ მხარეებს შორის სამართლიანი
ბალანსი იყოს დაცული და ეს მოთხოვნა თანაბრად ვრცელდება როგორც სამოქალაქო, ასევე სისხლის
სამართალწარმოებაზე.  
მხარეთა თანასწორობის პრინციპი შესაძლებელია დაირღვეს, თუკი სისხლის სამართლის საპროცესო წესები
კანონმდებლობით არ იქნება დარეგულირებული, რადგანაც ამგვარი წესების  მიზანია, დაიცვას განსასჯელი
თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისგან და, შესაბამისად, თუ ასეთი წესები არ არის ნათლად
გაწერილი, სწორედ დაცვის მხარე დაზარალდება უფრო  მეტად აღნიშნულის შედეგად (Coëme and Others
v. Belgium, § 102).
ბრალდებისა და დაცვის მოწმეები თანასწორ მდგომარეობაში უნდა იყვნენ. მიუხედავად ამისა, დარღვევად
მიჩნევა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება რომელიმე
მხარის მოწმე (Bönisch v. Austria, § 32; Brandstetter v. Austria, § 45). დაცვისთვის მტკიცებულებების
გაუმჟღავნებლობა შეიძლება მხარეთა თანასწორობის პრინციპის (და პროცესის შეჯიბრებითობის)
დარღვევად იყოს მიჩნეული (Kuopila v. Finland, § 38). მხარეთა თანასწორობის პრინციპი შეიძლება
ასევე დარღვეულად იყოს მიჩნეული, თუ ბრალდებულის წვდომა საქმის მასალებზე ან სხვა დოკუმენტებზე
შეიზღუდება სახელმწიფო ინტერესების მოტივით (Matyjek v. Poland, § 65).
შეჯიბრებითი პრინციპი
შეჯიბრებითი განხილვის უფლება მხარეებს საშუალებას აძლევს გაეცნონ და საკუთარი მოსაზრება გამოთქვან
წარმოდგენილ მტკიცებულებებთან დაკავშირებით ან წარადგინონ საკუთარი მოსაზრებები სასამართლოს
გადაწყვეტილებაზე გავლენის მოხდენის მიზნით. მუხლი 6 § 1 ასევე მოითხოვს, რომ ბრალდების მხარემ
დაცვის მხარეს გაუმჟღავნოს მის ხელთ არსებული ბრალდებულის მამხილებელი თუ გამამართლებელი
ნებისმიერი მტკიცებულება (Rowe and Davis v. the United Kingdom [GC], § 60).
მტკიცებულებების გამჟღავნების ვალდებულება არ წარმოადგენს აბსოლუტურ უფლებას. სისხლის
სამართალწარმოების პროცესში შეიძლება არსებობდეს კონკურენტული ინტერესები (მაგ. ეროვნული
უსაფრთხოება, ისეთი მოწმის დაცვის საჭიროება, რომელიც შეიძლება შურისძიების მსხვერპლი გახდეს,
პოლიციის მიერ დანაშაულის გამოძიების მიზნით გამოყენებული მეთოდების თაობაზე საიდუმლოების
დაცვა, სხვა პირის ფუნდამენტური უფლებები, მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინტერესების დაცვა და სხვა) და
ბრალდებულის უფლებების  რელიზაცია ამ ინტერესების გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს.  (Khan
v. the United Kingdom, §§ 34-40, Edwards v. the United Kingdom, §§ 33-39).
სისხლის სამართალწარმოება არასრულწლოვნის, თუნდაც 11 წლის ასაკის პირის მიმართ,
როგორც ასეთი, არ წარმოადგენს მუხლი 6 § 1-ით გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს
უფლების დარღვევას, მაგრამ უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ არასრულწლოვნის მიმართ მიმდინარე
სისხლის სამართალწარმოების პროცესში გათვალისწინებული იყოს მისი ასაკი, მისი სიმწიფის,
ინტელექტუალური და ემოციური განვითარების დონე და შესაძლებლობები. ძალისხმევა
მიმართული უნდა იყოს იმისკენ, რომ არასრულწლოვანს ესმოდეს და მონაწილეობას იღებდეს სისხლის
სამართალწარმოების პროცესში (T. v the United Kingdom, § 84).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Bönisch v. Austria,8658/79, 1985 წლის 6 მაისი
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Khan v. the United Kingdom, 35394/97, 2000 წლის 12 მაისი – Legal summary
Kuopila v. Finland, 27752/95,2000 წლის 27 აპრილი – Legal summary10
T. v the United Kingdom, 24724/94, 1999 წლის 16 დეკემბერი– Legal summary
სხვა წყაროები:
სისხლის სამართლის საქმის მასალებისადმი წვდომასა და ასლების გადაცემაზე უარის თქმა
ბრალდებულისათვის, რომლის საქმეც განსახილველად სასამართლოს გადეგზავნა სასამართლოში
გამოძახების პირდაპირი პროცედურით და იგი თავად იცავდა საკუთარ თავს: სასამართლომ დაადგინა
დარღვევა
Foucher v. France, no.22209/93, 1997წლის 18 მარტი – Legal summary
გენერალურმა პროკურორმა მესამე მხარის წერილობითი შეპასუხების წარდგენა მოითხოვა, რამაც
საშუალება მისცა განმცხადებლის საჩივართან დაკავშირებით პოზიციის ადაპტირება მოეხდინა. წერილობითი
შეპასუხება არ გადაეცა დაცვის მხარეს, რის გამოც მან თავისი პასუხი ვერ მოამზადა: სასამართლომ
დაადგინა დარღვევა
Bulut v. Austria, no. 17358/90, 1996 წლის 22 თებერვალი – Legal summary
სასამართლო განხილვის პროცესში შეუძლებელი იყო ჩანაწერების წარმოება და სასამართლო
გადაწყვეტილების დასაბუთება მხარეს არ ჩაბარდა და არც მისი გასაჯაროება მომხდარა: სასამართლომ
დაადგინა დარღვევა
Bobek v. Poland, no. 68761/01, 2007 წლის 17 ივლისი – Legal summary
იმ მოწმეების დაკითხვის შეუძლებლობა, რომელთა ჩვენებები სასამართლოში იქნა წაკითხული; ასევე
ექსპერტიზის ჩატარების მოთხოვნაში მონაწილეობის მიღების და საქმის მასალების ნაწილისადმი წვდომის
შეუძლებლობა; საქმეში გარკვეული დოკუმენტების თარგმანების არარსებობა; საოლქო სასამართლოს მიერ
გამოტანილი გადაწყვეტილების ცვლილებების ასლის მიუწოდებლობა; ადვოკატის შეცვლაზე უარი, რომელიც
სასამართლო პროცესის მსვლელობისას შეუძლოდ შეიქმნა: სასამრთლომ დარღვევა არ დაადგინა
Klimentyev v. Russia, no. 46503/99, 2006 წლის 16 ნოემბერი – Legal summary
ნათელი საპროცესო ნორმების არარსებობა, რის გამოც დაცვა არასახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდა:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Coëme and Others v. Belgium, 2000 წლის 22 ივნისი – Legal summary
სხვა ექსპერტის დანიშვნაზე უარი და მოწმეების გამოუძახებლობა, როდესაც სასამართლო ექსპერტის
დასკვნა ბრალდების მხარის ვერსიას ამყარებს: სასამართლომ არ დაადგინა დარღვევა
Brandstetter v. Austria, no. 13468/87, 1991 წლის 28 აგვისტო – Legal summary
ლუსტრაციის საქმეზე საქმის მასალებისადმი წვდომის შეზღუდვა, რის შედეგადაც პირს დროებით აეკრძალა
საჯარო თანამდებობაზე ყოფნა: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Matyjek v. Poland, no. 38184/03, 2007 წლის 24 აპრილი – Legal summary
ბრალდების მხარის მიერ ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობა სახელმწიფო ინტერესებზე აპელირებით:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Rowe and Davis v. the United Kingdom [GC], no. 28901/95, 2000 წლის 16 თებერვალი – Legal
summary
სისხლის სამართალწარმოების სამართლიანობა, როდესაც პოლიციამ არ გაუმჟღავნა დაცვას გარკვეული
ფაქტები - ხარვეზი, რომელიც სააპელაციო სასამართლომ არ მიიღო მხედველობაში, რათა მსჯავრდება
10 საინფორმაციო ბარათი No. 17, 2000 წლის აპრილი, მუხლი 6, მხარეთა თანასწორუფლებიანობა , გვ 22, 39.
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დაუსაბუთებლად ან მიუღებლად მიეჩნია: სასამართლომ არ დაადგინა დარღვევა
Edwards v. the United Kingdom, no. 13071/87, 1992 წლის 16 დეკემბერი– Legal summary
დაცვის მხარეს უარი ეთქვა იმ მოწმის გამოძახებაზე, რომელსაც განმარტებები უნდა მიეწოდებინა იმ
ბუნდოვანი ვითარების თაობაზე, რომელიც პირისთვის ბრალის წაყენების საფუძველს წარმოადგენდა:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Kasparov and others v. Russia, 21613/07, 2013 წლის 3 ოქტომბერი – Legal summary
სასამართლომ უარი თქვა იმ მოწმის მოსმენაზე, ვინც განმცხადებლის სასარგებლოდ იძლეოდა ჩვენებას
მაშინ, როდესაც მეორე მხარის არგუმენტებთან დაკავშირებით კვლავ გაურკვევლობები არსებობდა:
სასამართლომ დაუშვებლად ცნო
Mercümek v. Turkey (dec.), 36591/97, 2000 წლის 5 დეკემბერი – Legal summary11
სამოქალაქო საქმეზე მხარეს უარი ეთქვა მის მიერ მოწვეული მოწმის მოსმენაზე ისეთი მიზეზით, რომელიც
ეწინააღმდეგებოდა სასამართლოს მიერ მეორე მხარის მოწმის მოსმენაზე თანხმობას: სასამართლომ
დაადგინა დარღვევა
Perić v. Croatia, no. 34499/06, 27 March 2008 – Legal summary
დაკავშირებული თემები
3. მტკიცებულებები

3. მტკიცებულებები
მოკლე შეჯამება
სასამართლო ეროვნული სასამართლოს მიერ მტკიცებულების დაშვებაზე და გამოყენებაზე შეზღუდულ
ზედამხედველობას ახორციელებს „მეოთხე ინსტანციის“ დოქტრინის შესაბამისად და იმ მოსაზრებაზე
დაყრდნობით, რომ ეროვნული სასამართლოები უკეთეს მდგომარეობაში არიან, რომ გადაწყვიტონ ეს
საკითხი, რადგანაც საქმის მასალები მათთვის ხელმისაწვდომია და შესაბამისი გამოცდილება გააჩნიათ.  
სასამართლო შეისწავლის, მთლიანობაში რამდენად იყო დაცული სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი,
მათ შორის, თუ როგორ იყო მტკიცებულებები წარდგენილი.შეფასებულ იქნება მტკიცებულებებთან
დაკავშირებული დისბალანსი ან სამართალწარმოების სამართლიანობა მთლიანობაში, ასევე განმცხადებლის
მიერ სასამართლო პროცესში ეფექტურად მონაწილეობის შესაძლებლობა და დაცვის უფლების შესაძლო
დარღვევები.  
მტკიცებულებების მოძიება და წარდგენა მე-6 მუხლის §§ 2 და 3-ის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში უნდა
იყოს.  
ძირითადი პრინციპები
სისხლის სამართლის საქმეებზე მტკიცებულებების გამოყენება უდანაშაულობის პრეზუმფციიდან
გამომდინარე უნდა ხორციელდებოდეს, მტკიცების ტვირთის ბრალდების მხარეზე დაკისრებით, რომელმაც
საკმარისი მტკიცებულებები უნდა მოიძიოს იმისთვის, რომ მოხდეს პირის  მსჯავრდება, ხოლო რაიმე სადავო
მტკიცებულების შემთხვევაში საკითხი ბრალდებულის სასარგებლოდ უნდა გადაიჭრას.  (Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, §§ 76, 77).
მტკიცებულებები საჯაროდ უნდა იყოს წარდგენილი, პროცესის შეჯიბრებითობის მოთხოვნის დაცვით.
აღსანიშნავია, რომ მტკიცებულებების განადგურება ან დაკარგვა არ ახდენს ზეგავლენას სასამართლო
11 საინფორმაციო ბარათი No. 25, 2000 წლის დეკემბერი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო, გვ 13
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პროცესის სამართლიანობაზე, თუ შედეგად დაცვის ინტერესები არ დაზარალდება (Sofri and Others v.
Italy (dec.)).
სასამართლოები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ, რომ  მტკიცებულებები სათანადოდ და სამართლიანად
იქნეს წარდგენილი(Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain).
მტკიცებულებების წარდგენა ასევე სასამართლოს შესწავლის საგანს წარმოადგენს. როდესაც მოწმეების
მიერ მანამდე მიცემული ჩვენებების წაკითხვა ხდება სასამართლოს წინაშე და სასამართლო შეკითხვას
სვამს, ადასტურებს თუ არა მოწმე მანამდე მიცემულ ჩვენებას, სასამართლოს აზრით, მოცემულ შემთხვევაში
შესაძლოა მე-6 მუხლთან შესაბამისობის საკითხი წარმოიშვას, რადგანაც მოწმის ჩვენების მნიშვნელობა
შეიძლება დაკნინდეს, რადგანაც მოწმეს ახსენებენ მის მიერ მანამდე მიცემულ ჩვენებას. მიუხედავად
ამისა, თუ მხარეებს ამასთან დაკავშირებით დამატებითი შეკითხვების დასმის შესაძლებლობა აქვთ
მტკიცებულებების სისწორის გადამოწმების მიზნით, ასეთ შემთხვევაში სასამართლო პროცესი არ იქნება
მიჩნეული უსამართლოდ. (Hauschildt v. Denmark (dec.)).
თანამზრახველის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების გამოყენება, რომელიც განთავისუფლებულია
პასუხისმგებლობისგან, შეიძლება მე-6 მუხლთან მიმართებით პრობლემას ქმნიდეს, თუ ეს გარემოება არ
არის ცნობილი დაცვისთვის ან სასამართლოსთვის და პირის სანდოობა სათანადოდ არ არის გადამოწმებული
და დადასტურებული (Cornelis v. the Netherlands (dec.)).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Hauschildt v. Denmark, no. 10486/83, 1986 წლის 9 ოქტომბერი
სხვა წყაროები
სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა დაცვის მხარის მოწმეთა მოსმენაზე, რომლებიც პირველი ინსტანციის
სასამართლოს წინაშე დაიკითხნენ: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Destrehem v. France, no.56651/00, 2004 წლის 18 მაისი – Legal summary12
ცილისწამების საქმეზე ბრალდებულის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების დაშვებაზე უარი: სასამართლომ
დარღვევა არ დაადგინა
Perna v. Italy[GC], no. 48898/99, 2003 წლის 6 მაისი – Legal summary
ბრალდებულის მიერ მოთხოვნილი მტკიცებულებების დაშვებაზე
დარღვევა

უარი: სასამართლომ დაადგინა

Georgios Papageorgiou v. Greece, no.59506/99, 2003 წლის 9 მაისი – Legal summary
ნივთიერი მტკიცებულებები (იარაღი), რომელთა არსებობასაც ამტკიცებდა
სასამართლოში არ ყოფილა წარმოდგენილი: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა

ბრალდების მხარე,

Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, no.10590/83, 1988 წლის 6 დეკემბერი
ნივთმტკიცებების დაუდევრობით განადგურება, რის შედეგადაც დაცვის მხარის ინტერესები არ
დაზარალებულა: სასამრთლომ დაუშვებელად ცნო
Sofri and Others v. Italy (dec.), no.37235/97, 2003 წლის 27 მაისი - Legal summary13
მსჯავრდება გაუპატიურების სამ ეპიზოდში, რაც მნიშვნელოვანწილად დაზარალებულების მიერ
პოლიციისთვის მიცემულ ჩვენებებს ეფუძნებო და დაცვის მხარეს არ მიეცა მოწმეების დაკითხვის
შესაძებლობა: სასამართლომ დაუშვებელად ცნო
C.R.R Scheper v. The Netherlands (dec.), no. 39209/02, 2005 წლის 5 აპრილი – Legal Summary
12 საინფორმაციო ბარათი No. 64, 2004 წლის მაისი, მუხლი 6, მოწმის უსაფრთხო დასწრება, გვ. 19
13 საინფორმაციო ბარათი No. 53, 2003 წლის მაისი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო, გვ 14.
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მსჯავრდება, რომელსაც საფუძვლად დაედო უმეტესწილად პოლიციის ოფიცრების ჩვენებები, რომელთა
გამოკითხვის შესაძლებლობა ბრალდებულს არ მიეცა: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Hulki Guneş v. Turkey, no. 28490/95, 2003 წლის 19 ივნისი – Legal summary
მსჯავრდება ნაწილობრივ დაეფუძნა იმავე დანაშაულში იმ ბრალდებულის ჩვენებებს, რომელიც ბრალდებას
გაურიგდა: სასამართლომ დაუშვებლად ცნო
Cornelis v. the Netherlands (dec.), no.994/03, 2004 წლის 25 მაისი – Legal summary14
ბრალდების მხარის მიერ შეტანილი საჩივრის განხილვის შედეგად პირს მსჯავრი დაედო უზენაესი
სასამართლოს მიერ მტკიცებულებების შეფასების საფუძველზე ბრალდებულის პირადად მოსმენის გარეშე:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Sigurthor Arnarsson v. Iceland, no.44671/98, 2003 წლსი 15 ივლისი – Legal summary
სააპელაციო სასამრთლომ გაუპატიურებაში ბრალდებული პირის მიერ მოპოვებული ახალი მტკიცებულებები
არ მიიღო: სასამართლომ დაუშვებლად ცნო
Oyston v. the United Kingdom (dec.), no. 42011/98, 2002 წლის 22 იანვარი – Legal summary15
ექსპერტის თავდაპირველი პოზიციის შეცვლის შემდეგ განმცხადებელმა მოითხოვა დამატებითი ექსპერტიზის
ჩატარება, რაზეც მას უარი ეთქვა: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
G.B. v. France, no. 44069/98, 2001 წლის 2 ოქტომბერი – Legal summary16
სასამართლომ გადაწყვეტილება დააფუძნა მოპასუხის კომპანიაში დასაქმებულების საექსპერტო
მოსაზრებებს: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Sara Lind Eggertsdóttir v. Iceland, no. 31930/04, 2007 წლის 5 ივლისი – Legal summary
ბრალდების მხარის მოთხოვნით ბრალდებულის გამამართლებელი განაჩენის გაუქმება ახალი
მტკიცებულებების წარდგენის გარეშე: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Bujniţa v. Moldova,no. 36492/02, 2007 წლის 16 იანვარი – Legal summary
სხეულზე დამაგრებული მოსასმენი მოწყობილობით ჩაწერილი საუბრისა და სატელეფონო ზარების სიის
გამოყენება მტკიცებულების სახით: სასამართლომ დაღვევა არ დაადგინა
Heglas v. the Czech Republic, no. 5935/02, 2007 წლის 1 მარტი – Legal summary
სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულებების ნაწილობრივი გამჟღავნება, რომელთან დაკავშირებითაც
სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე იმუნიტეტის მოწმობა გაიცა: სასამართლომ დარღვევა არ
დაადგინა
Botmeh and Alami v. the United kingdom, no. 15187/03, 2007 წლის 7 ივნისი –Legal summary
სასამართლომ უარი თქვა ექსპერტის ჩვენების მოსმენაზე სქესის ცვლილებასთან დაკავშირებული ოპერაციის
სამედიცინო ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულებასთან დაკავშირებულ საქმეზე: სასამართლომ დაადგინა
დარღვევა
Schlumpf v. Switzerland, no. 29002/06, 8 2009 წლის 8 იანვარი – Legal summary
ბრალდებულის მიერ გაუპატიურების მსხვერპლის გამოკითხვის შეუძლებლობა, რომელმაც თავი მოიკლა
პოლიციისთვის ჩვენების მიცემის შემდეგ: სასამართლომ დაუშვებელად ცნო
Mika v. Sweden (dec.), no. 31243/06, 2009 წლის 27 იანვარი –Legal summary
14 საინფორმაციო ბარათი No. 64,  2004 წლის მაისი, მუხლი 6. სამართლიანი სასამართლო, გვ 18
15 საინფორმაციო ბარათი No. 38, 2002 წლის იანვარი, მუხლი 6. სამართლიანი სასამართლო, გვ 12
16 საინფორმაციო ბარათი No. 35, 2001 წლის ოქტომბერი, მუხლი 6. სამართლიანი სასამართლო, გვ 21
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საქმის განმხილველი სასამართლოს მიერ დაცვის მხარეს არ გადაეცა ოპერატიული ქმედებების ამსახველი
მასალები და უარი ეთქვა დაცვის მიერ გამოკითხულ მოწმეთა ჩვენებების დაშვებაზე: სასამართლომ
დაადგინა დარღვევა
Mirilashvili v. Russia, no. 6293/04, 2008 წლის 11 დეკემბერი – Legal summary
უკანონო ორგანიზაციის წევრობაში ბრალდებული პირის საქმეზე პოლიციის მიერ მისი მამხილებელი
მტკიცებულებების დაშვება, როდესაც ინფორმაციის წყარო არ იყო გამჟღავნებული: სასამართლომ დარღვევა
არ დაადგინა
Donohoe v. Ireland, no. 19165/08, 2013 წლის 12 დეკემბერი – Legal summary
ანონიმური მოწმის მიერ გაკეთებული ჩვენების გამოყენება ბრალდებულის მსჯავრდებისთვის: სასამართლომ
დაუშვებლად ცნო
Kok v. the Netherlands (dec.), no. 43149/98, 2000 წლის 4 ივლისი – Legal summary17
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4. ზეპირი მტკიცებულებების შეფასება და გამოყენება
მოკლე შეჯამება
სასამართლო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ზეპირ მტკიცებულებებს.   სასამართლო მოითხოვს
განმცხადებლისა და შესაბამისი მოწმეების მოსმენის ვალდებულების პატივისცემას, რათა დადგინდეს
საქმის ფაქტობრივი გარემოებები, საქმის სამართლიანი განხილვისა და   დაცვის უფლებების
შესაბამისად.
რაც შეეხება მოწმეებს, სასამართლო წაახალისებს მოწმეების, მათ შორის ანონიმური მოწმეების ჩვენებების
შესწვალას და მოითხოვს ეროვნული სასამართლოებისგან ამ ჩვენებების ნამდვილობისა და სანდოობის
დადგენას. სასამართლო ასევე ხაზს უსვამს ექსპერტების დასკვნების მნიშვნელობას, რათა უზრუნველყოფილი
იყოს ნეიტრალური და მიუკერძოებელი მოსაზრებების მიღება ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით.
მოწმეებთან დაკავშირებული ზოგადი პრინციპები ვრცელდება ექსპერტებზეც .
ზოგადი პრინციპები
საქმის საჯარო სასამართლო სხდომაზე ზეპირი განხილვამე-6 (§1) მუხლითგათვალისწინებული
ფუნდამენტური პრინციპია. მოცემული პრინციპი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სისხლის
სამართალწარმოების კონტექსტში, რამდენადაც ამ შემთხვევაში,ზოგადი წესის თანახმად, პირველი
ინსტანციით საქმის განმხილველი ტრიბუნალი სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს მე-6 მუხლის მოთხოვნებს
და განმცხადებელს   უნდა ჰქონდეს მისი საქმის განხილვის უფლება, ასევე შესაძლებლობა, მათ შორის,
17 საინფორმაციო ბარათი No. 20, 2000 წლის ივლისი, მუხლი 6, მოწმეების გამოკითხვა, გვ 31
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წარადგინოს მტკიცებულება  საკუთარი თავის დაცვის მიზნით, გამოკითხოს და ჯვარედინი დაკითვხის სახით
კითხვები დაუსვას მოწმეებს (Jussila v. Finland,§ 40).
მოწმის გამოძახების შეუძლებლობა თავისთავად არ ნიშნავს განმცხადებლის უფლების დარღვევას
გამოკითხოს ან დააკითხინოს მოწმე, რომელიც მის წინააღმდეგ ჩვენებას იძლევა, განსაკუთრებით ისეთ
შემთხვევებში, როდესაც განმცხადებელმა ვერ დაასაბუთა ამ მოწმის გამოძახების აუცილებლობა იმისთვის,
რომ სიმართლე დადგენილიყო, ან არ დაამტკიცა, რომ მოწმის გამოკითხვაზე უარის თქმა   მისი დაცვის
უფლებას არღვევდა. სასამართლომ არაერთგზის მიუთითა, რომ არ არის სავალდებულო დადგინდეს, რომ
მოწმე ნამდვილად ვერ იქნა მოძებნილი. (Craxi v. Italy, § 83).
როდესაც ადგილი აქვს განმცხადებლის მსჯავრდებას მის წინააღმდეგ არსებულ ურთიერთგამომრიცხველ
მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ეროვნული სასამართლოს მიერ მოწმის
მოსმენაზე უარის თქმა,მათი ჩვენებების რელევანტურობის მიუხედავად,ზღუდავს დაცვის უფლებას, რაც
შეუსაბამოა მე-6 მუხლით გათვალისწინებული საქმის სამართლიანი განხილვის უფლებასთან (Popov v.
Russia, § 188).
“მტკიცებულებებს, რომლებიც მიღებულია მოწმისგან დაპირების სანაცვლოდ, რა დროსაც დაცვის მხარის
უფლებები ვერ იქნება იმ მოცულობით გარანტირებული, როგორც ამას ჩვეულებრივ კონვენცია მოითხოვს,
უაღრესი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ. სასამართლო დარწმუნდა, რომ სისხლის სამართალწარმოების
პროცესში, რის შედეგადაც განმცხადებელს მსჯავრი დაედო, ეს ასპექტი სათანადოდ იყო გათვალისწინებული,
რასაც სააპელაციო სასამართლოს განცხადებაც ადასტურებს, რომლის შესაბამისადაც „სააპელაციო
სასამართლომ საჭირო სიფრთხილითა და გულდასმით შეისწავლა ჩვენებები“. … სასამართლო
აბსტრაქტულად ვერ დაადგენს, რომ ღია სასამართლო სხდომაზე და ფიცის ქვეშ მოწმის მიერ მიცემული
ჩვენებები ყოველთვის სანდოა და მათ უპირატესი ძალა უნდა მიენიჭოთ იმავე მოწმის მიერ მიცემულ სხვა
ჩვენებებთან მიმართებით, რომლებიც მან სისხლის სამართალწარმოების პროცესში მისცა, მაშინაც კი,
თუ ეს ჩვენებები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება.შესაბამისად, სასამართლოს არ მიაჩნია, რომ სააპელაციო
სასამართლოს მიერ ნ-ის მტკიცებულებებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად
ან სხვა ასპექტებთან ერთობლიობაში არღვევს განმცხადებლის უფლებას საქმის სამართლიან განხილვაზე“
(Doorson v. The Netherlands, §§ 76- 78).
მაშინაც, როდესაც შესაბამისი ზომებია მიღებული იმის საკომპენსაციოდ, რა პირობებშიც დაცვას მოუწია
მუშაობა, მსჯავრდება სრულად ან მნიშვნელოვანწილად არ უნდა ეფუძნებოდეს ანონიმური მოწმის ჩვენებებს
(Doorson v. The Netherlands, § 76).
ეროვნული სასამართლოს მიერ ანონიმური მოწმეების არ დაკითხვა და მათ მიერ მიცემული ჩვენებების, მათ
შორის იმ გარემოებების, რომლებშიც ეს ჩვენებები იქნა მიცემული, დეტალურად არ შესწავლა, შეიძლება
მიჩნეული იქნეს კონვენციის მე-6 მუხლის 1 და 3 (დ) პარაგრაფებით გათვალისწინებული განმცხადებლის
დაცვისა და საქმის სამართლიანი განხილვის უფლებების დარღვევად (Birutis and Others v. Lithuania, §
34).
“მოწმეები, რომლებიც საქმის განმხილველი ან გამოძიების მოსამართლის წინაშე იძლევიან ჩვენებას,
ვალდებულნი არიან სიმართლე ილაპარაკონ. მოცემულ საქმესთან მიმართებით ნათელი ხდება, რომ
მოწმეების ჩვენებები არ შეესაბამება სიმართლეს [...] მდგომარეობა განსხვავებული იქნებოდა, თუკი
ბრალდება, ყოველგვარი გამამართლებელი მიზეზების გარეშე, ისეთ ზომას მიმართავდა, რომელიც
ზეწოლას მოახდენდა მოწმეებზე. მიუხედავად ამისა, როდესაც შესაძლო ზეწოლა იმის თანმდევი შედეგია,
რომ ჩვენებები აშკარად არ შეესაბამებოდა სიმართლეს, აღნიშნული სისხლის სამართალწარმოების დაცვის
ელემენტად უნდა იქნეს მიჩნეული. კომისიამ უნდა გაითვალისწინოს მოცემული კონტექსტი და ის, რომ
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დანიშნულებაა საზოგადოების დაცვა და მოწმის მიერ სიმართლის
თქმის ვალდებულების ზედმიწევნით შესრულების უზრუნველყოფა“ (X and Y v. the Federal Republic of
Germany, § 141).
ის გარემოება, რომ ექსპერტი იმავე დაწესებულების ან ლაბორატორიის თანამშრომელია, სადაც მუშაობს
ექსპერტი, რომლის დასკვნასაც ეფუძნება საბრალდებო დასკვნა, თავისთავად არ მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს
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პირი ვერ იქნება მიუკერძოებელი. თუ საწინააღდეგოს მივიჩნევთ, ეს ხშირ შემთხვევებში გაუმართლებლად
შეზღუდავს სასამართლოებს, რომ მოიპოვონ საექსპერტო დასკვნა (Brandstetter v. Austria, § 44).
თვისთავად ის გარემოება, რომ ექსპერტმა სასამართლოს წინაშე იმ მოსაზრებისგან განსხვავებული
მოსაზრება გამოთქვა, რომელიც მან წერილობით დასკვნაში წარადგინა, თავისთავად არ წარმოადგენს
საქმის სამართლიანი განხილვის პრინციპის დარღვევას. აღნიშნულის მსგავსად, საქმის სამართლიანი
განხილვის უფლება არ მოითხოვს, რომ ეროვნულმა სასამართლომ დაცვის მხარის მოთხოვნის შესაბამისად
სხვა ექსპერტი უნდა მოიწვიოს მაშინაც კი, როდესაც დაცვის მიერ მოწვეული ექსპერტი ბრალდების პოზიციას
უჭერს მხარს.(Brandstetter v. Austria,§ 46). შესაბამისად, მეორე ექსპერტის დასკვნის მიღებაზე უარის
თქმა თავისთავად ვერ ჩაითვლება სამართლიანობის დარღვევად. მიუხედავად ამისა, სასამართლო მიიჩნევს,
რომ მოცემულ საქმესთან დაკავშირებით ექსპერტმა არა მხოლოდ იმ მოსაზრებისგან განსხვავებული
მოსაზრება გამოთქვა სასამართლოს წინაშე, რომელიც წერილობით დასკვნაში იყო ასახული, არამედ მან
სრულიად შეცვალა თავისი პოზიცია იმავე სხდომის მსვლელობისას[...] სასამართლო ასევე აღნიშნავს, რომ
დაცვის მხარემ სხვა ექსპერტის მოწვევის შუამდგომლობა მას შემდეგ წარადგინა, რაც ექსპერტმა სრულიად
შეცვალა თავისი პოზიცია, რაც განმცხადებლის მდგომარეობას სერიოზულად ამძიმებდა. მიუხედავად იმისა,
რომრთულია იმის მტკიცება, თუ რა ზეგავლენა მოახდინა ექსპერტის აზრმა ნაფიცი მსაჯულების შეფასებაზე,
სასამართლო ვარაუდობს, რომ მაღალი ალბათობაა იმისა, რომ პოზიციის ასეთი რადიკალური ცვლილება
ექსპერტის აზრს განსაკუთრებულ წონას მატებს“ (G.B. v. France, §§ 68- 70).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Birutis and Others v. Lithuania, nos. 47698/99 და 48115/99, 2002 წლის 28 მარტი – Legal summary
Brandstetter v. Austria, no. 11170/84; 12876/87; 13468/87, 1991 წლის 28 აგვისტო – Legal summary
Craxi v. Italyꜝ, no 34896/97,2002 წლის 5 დეკემბერი – Legal summary
Doorson v. The Netherlands, no. 20524/92,1996 წლის 26 მარტი – Legal Summary
G.B. v. France, no. 44069/98, 2001 წლის 2 ოქტომბერი – Legal summary18
Jussila v. Finland, no 73053/01,2006 წლის 23 ნოემბერი – Legal summary
Popov v. Russia, no. 26853/04, 2006 წლის 13 ივლისი – Legal Summary
X and Y v. the Federal Republic of Germany, no. 8744/79, 1983წლის 2 მარტი
სხვა წყაროები:
დაზარალებულის მიერ პოლიციაში მიცემული ჩვენება სასამართლო პროცესზე მტკიცებულებად იყო
გამოყენებული: სასამართლომ დაუშვებლად ცნო
Verdam v. The Netherlands (dec.), no. 35253/97, 1999 წლის 31 აგვისტო – Legal summary19
მსჯავრდება უმეტეს წილად დაეყრდნო მოწმის ჩვენებას, რომელიც შემდგომ უარყოფილ იქნა: სასამართლომ
დაადგინა დარღვევა
Orhan Çaçan v. Turkey, no. 26437/04, 2010 წლის 23 მარტი – Legal summary
მსჯავრდება დაეყრდნო წინასასამართლო ეტაპზე ძირითადი მოწმის ჩვენებას, რომელიც მან სასამართლოზე
უარყო: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Erkapić v. Croatia, no. 51198/08, 2013 წლის 25 აპრილი – Legal summary

18 საინფორმაციო ბარათი No. 35, 2001 წლის ოქტომბერი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო, გვ 21.
19 საინფორმაციო ბარათი No. 9, 1999 წლის აგვისტო, მუხლი 6, მოწმეების გამოძახება და დაკითხვა, მუხლი 6
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დაკავშირებული თემები
3. მტკიცებულება
7. აღიარება, როგორც მტკიცებულება  
11. ირიბი ჩვენება  

5. წერილობითი მტკიცებულების შეფასება
მოკლე შეჯამება
წერილობითი და დოკუმენტური მტკიცებულების შეფასება ზოგადი პრინციპებისა და სასამართლოს მიერ
ზეპირ მტკიცებულებისა და ჩვენების მიმართ დადგენილი მოთხოვნების დაცვით უნდა განხორციელდეს.  
ირიბი ან დოკუმენტური მტკიცებულების გამოყენება არ იკრძალება კონვენციის საქმის სამართლიანი
განხილვის პრინციპის შესაბამისად, თუმცა ამან შეიძლება პრობლემები წამოჭრას, როცა ის საქმეში არსებული
ერთადერთი მტკიცებულებაა. როდესაც სავარაუდო მოწმეთა წერილობითი ჩვენებები წარმოადგენს პირის
მსჯავრდების საფუძველს და მას სამართალწარმოების მსვლელობისას ამ ჩვენებების ნამდვილობის ეჭვქვეშ
დაყენების საშუალება არ ეძლევა, მე-6 მუხლთან მიმართებით პრობლემა წარმოიშობა.  
ძირითადი პრინციპები
სასამართლო მიიჩნევს, რომ სასამართლოს მიერ დამატებითი დოკუმენტური მტკიცებულებების მოძიება,
როგორც ასეთი,  არ ეწინააღმდეგება საქმის სამართლიანი განხილვის მოთხოვნას. პრობლემა შეიძლება
წარმოიქმნას, როდესაც მხარეს ეს მტკიცებულებები არ მიეწოდება. მაშინაც კი, თუ დოკუმენტური მტკიცებულება
წარდგენილი და წაკითხული იქნა სასამართლო პროცესზე, დაცვის მხარის უფლება შეჯიბრებით პროცესზე
ვერ ჩაითვლება დაკმაყოფილებულად, ამ მტკიცებულებების ხასიათიდან და მნიშვნელობიდან გამომდინარე.
პროცესის მხარეს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა გაეცნოს ამ მტკიცებულებებს სასამართლო სხდომამდე და
მას ასევე საშუალება უნდა მიეცეს, მტკიცებულების არსებობასთან, მის შინაარსთან და ნამდვილობასთან
დაკავშირებით წარადგინოს მოსაზრებები შესაბამისი ფორმით და შესაბამის დროს, თუკი ამის საჭიროება
არსებობს, წერილობით და წინასწარ (Krcmar and Others v. Czech Republic, §§ 38- 42).
შესაბამისი პრცედენტული სამართალი
მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებლივი დევნა მის წინააღმდეგ
წარმოებული მიკერძოებული ადმინისტრაციული მოკვლევის ანგარიშზე დაყრდნობით: სასამართლომ
დაადგინა დარღვევა
Poncelet v. Belgium, no. 44418/07, 2010 წლის 30 მარტი – Legal summary
სავარაუდო მოწმის მიერ მიცემული წერილობითი ჩვენების გამოყენება და მსჯავრდების დაფუძნება
ძირითადად ბრალდებულის საკუთარ განცხადებებზე, რომელიც მან პირველი ინსტანციის სასამართლოს
წინაშე გააკეთა: სასამართლომ დაუშვებლად ცნო
S. v. Germany (dec.), no. 8945/80, 1983 წლის 13 დეკემბერი
მხარეებს არ ეცნობათ სასამართლოს ხელთ არსებული მტკიცებულებების შესახებ: სასამართლომ დაადგინა
დარღვევა
Krcmar and Others v. Czech Republic, no. 35376/97, 2000 წლის 3 მარტი – Legal summary20
დაკავშირებული თემები
3. მტკიცებულება
20 საინფორმაციო ბარათი No. 16, 2000 წლის მარტი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო განხილვა, გვ 19.
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10. პირდაპირი მტკიცებულება
16. მტკიცებულების დასაშვებობა  

6. ნივთიერი მტკიცებულებების შეფასება
მოკლეშე ჯამება
სასამართლო მიიჩნევს, რომ ნივთიერი მტკიცებულებები მხედველობაშია მისაღები, განსაკუთრებით სისხლის
სამართალწარმოების პროცესში. ნივთიერ მტკიცებულებებს მიეკუთვნება სამედიცინო და ფსიქიატრიული
შემოწმების შედეგები, საუბრების მოსმენის ჩანაწერები და აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები.  
ეროვნულ ხელისუფლებას უფლება აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაერიოს ადამიანის პირად ცხოვრებაში
მტკიცებულებების მიღების მიზნით, როდესაც ამის გაკეთება აუცილებელია საზოგადოებისა და
მართლწესრიგის დაცვის უზრუნველსაყოფად, წინააღმდეგ შემთხვევაში ECHR-ის ძირითადი პრინციპების
დარღვევას შეიძლება ჰქონდეს ადგილი.
ძირითადი პრინციპები
36. საქმის სამართლიანი განხილვის უფლების ერთ-ერთი ფუნდამენტური ასპექტი იმაში მდგომარეობს,
რომ სისხლის სამართალწარმოება, მისი ისეთი ელემენტების ჩათვლით, რომლებიც პროცესუალურ
მხარეს უკავშირდება, უნდა იყოს შეჯიბრებითი და დაცვისა და ბრალდების მხარეთა თანასწორობას
უნდა უზრუნველყოფდეს. შეჯიბრებითი სასამართლო განხილვის უფლება სისხლის სამართლის საქმეებზე
გულისხმობს, რომ დაცვისა და ბრალდების მხარეებს მეორე მხარის მიერ წარდგენილი მოსაზრებებისა და
მტკიცებულებების გაცნობისა და მათზე საკუთარი შეხედულებების გამოთქმის შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ.
გარდა ამისა, მუხლი 6 § 1 მოითხოვს, რომ ბრალდების მხარემ დაცვის მხარეს ბრალდებულის მამხილებელი
ან გამამართლებლი მის ხელთ არსებული ყველა არსებითი მტკიცებულებები უნდა წარუდგინოს (იხილეთ Fitt
v. the United Kingdom [GC]).
37.  სასამართლო აღნიშნავს, რომ ზემოხსენებული საქმისგან (ფიტის საქმე) განსხვავებით, მოცემული საქმე
არ შეეხება მტკიცებულებების დამალვას, არამედ სასამართლოს მიერ იმ დოკუმენტების ორიგინალების
წარმოდგენის განკარგულების გაუცემლობას,რომლებიც ბრალდების მტკიცებულებებს წარმოადგენდნენ.
სასამართლო განხილვის არც ერთ ეტაპზე არ იყო ... შესაძლებელი ბანკის კომპიუტერის “ლოგ” ფაილიდან
ამონარიდების ან ჩეკების ორიგინალების შემოწმება, ან იმის გადამოწმება, რომ წარმოდგენილი ასლები
ორიგინალს შეესაბამებოდნენ. გარდა ამისა, პირველი ინსტანციის სასამართლომ სავარაუდოდ ყალბი
ჩეკების განადგურება მოითხოვა, რომლებიც განმცხადებლის სასამართლო პროცესზე მნიშვნელოვან
მტკიცებულებებს წარმოადგენდნენ. განმცხადებლისთვის მხოლოდ ზემოხსენებული ჩეკების ასლები იყო
ხელმისაწვდომი. … ასეთ პირობებში, სასამართლოს მიაჩნია, რომ ჩეკების ორიგინალების წარდგენა
გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყო განმცხადებლის დაცვისთვის, რადგანაც როგორც განმცხადებელი თავად
აღნიშნავს, ეს საშუალებას მისცემდა მას დამეტკიცებინა,რომ ანგარიშსწორების მითითება მის მიერ კი არ
იყო გაცემული, არამედ ბანკის თანამშრომლების მიერ, რაც აიძულებდა მოსამართლეებს დაესკვნათ, რომ
გაყალბების ბრალდება საფუძველს იყო მოკლებული.”(Georgios Papageorgiou v. Greece,§§ 36-37).
ნივთიერი მტკიცებულებების განადგურება ბრალდებულის მსჯავრდებიდან მოკლე ვადაში შეიძლება
მიჩნეული იქნეს მე-6 მუხლის დარღვევად, თუ დადგინდა, რომ აღნიშნულის შედეგად განმცხადებლი
ბრალდების მხარესთან   შედარებით არასახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდა(იხილეთ Nideröst-Huber v. Switzerland, 1997 წლის 18 თებერვლის გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების
ანგარიში 1997-I, გვ. 107-108, § 23; და Fretté v. France, no. 36515/97, § 47, ECHR 2002-I).(Sofri
and Others v. Italy (dec.)).
სასამართლო მიუთითებს სხვადასხვა სახის ნივთიერ მტკიცებულებებზე, კერძოდ:
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სისხლის ანალიზი წარმოადგენს მტკიცებულებას, რომელიც შეიძლება ბრალდებულის სასარგებლოდ ან
საწინააღმდეგოდ მეტყველებდეს. კომისიას გონივრულად მიაჩნია, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს
თავიანთი ამოცანების შესასრულებლად, უფლება ჰქონდეთ გაატარონ გარკვეული ღონისძიებები იმ პირის
მიმართ, ვის მიმართაც არსებობს, რომ მან დანაშაული ჩაიდინა. იგი მიუთითებს, რომ კონვენციის მე-5
მუხლი წინასწარ პატიმრობასაც კი უშვებს ასეთ შემთხვევებში. შესაბამისად, მით უფრო დაშვებულია ისეთი
უმნიშვნელო ჩარევა, როგორიცაა სისხლის ანალიზის აღება.   აღსანიშნავია, რომ მე-8 მუხლის პარაგრაფი
1-ის მნიშვნელობით სისხლის იძულებითი ანალიზი შეიძლება ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლების
დარღვევად მოიაზრებოდეს, იმავდროულად იმავე მუხლის მე-2 პარაგრაფით ეს შეიძლება, აუცილებელ
ზომად იყოს მიჩნეული სხვა პირების უფლებების დასაცავად (X v. the Netherlands, გვ. 188, 189).
სასამართლო ხაზს უსვამს, რომ ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნის შედგენის თაობაზე განკარგულების
გაცემა ბრალდებულის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის დასადგენად წარმოადგენს აუცილებელ
ზომას, რომელიც, იმავდროულად,იცავს იმ პირის უფლებებს, ვინც დანაშაულს სჩადის ისეთ გარემოებებში,
როდესაც სრულად ვერ აკონტროლებს თავის ქმედებებს მისი ფსიქიკური მდგომარეობის გამო. მიუხედავად
ამისა, სახელმწიფო ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ამ ზომებმა არ დაარღვიოს სამართლიანი
ბალანსი პირის უფლებებს, კერძოდ კი, პირადი ცხოვრების უფლებასა და მართლმსაჯულების სათანადო
განხორციელების აუცილებლობას შორის (Worwa v. Poland, § 82).
სატელეფონო საუბრების მოსმენა განმცხადებლის პირად ცხოვრებაში და კორესპოდენციაში ჩარევას
წარმოადგენს. ასეთი ჩარევა არ წარმოადგენს კონვენციის დარღვევას, თუ იგი შეესაბამება მე-8 მუხლის
მე-2 პარაგრაფით დადგენილ მოთხოვნებს და მისი მიზანია „დანაშაულის პრევენცია“ და სასამართლო არ
აყენებს ეჭვქვეშ ამ ზომის აუცილებლობას დემოკრატიულ საზოგადოებაში (Lüdi v. Switzerland, § 39).
მოცემულ საქმეზე განმცხადებელს პრაქტიკულად არ გააჩნდა არანაირი დაცვის მექანიზმი ვ-სთან მისი
სატელეფონო საუბრების მოსმენის ბრძანების გაცემის და ამ ბრძანების აღსრულების პროცესში.კერძოდ,
ხელისუფლების ორგანოების დისკრეციული უფლებამოსილება - ბრძანება გაეცათ სატელეფონო საუბრების
მოსმენის თაობაზე - არ ექვემდებარებოდა არანაირ პირობებსა და შეზღუდვებს და მოსმენის მეთოდები
და მასშტაბი არ იყო სამართლებრივად დარეგულირებული. სხვა სპეციალური რეგულაციებისა და დამცავი
მექანიზმების არარსებობის პირობებში სასამართლომ არ მიიჩნია, რომგანმცხადებლის წინაშე არსებული  
შესაძლებლობა  მიემართა სასამართლოსთვის  „ოპერატიული ექსპერიმენტის“ უკანონოდ გამოცხადების
მოთხოვნით და მოეთხოვა ოპერატიული ზომების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებების დაუშვებლად
მიჩნევა, აკმაყოფილებდა  ზემოთხსენებულ მოთხოვნებს, როგორც ამას მთავრობა ამტკიცებდა (Bykov v.
Russia, § 80).
საჯარო ადგილებში პირის ქცევის მონიტორინგი ფოტო მოწყობილობების გამოყენებით, რომელიც არ ახდენს
ვიზუალური ინფორმაციის ჩაწერას, თავისთავად არ წარმოადგენს პირის პირად ცხოვრებაში ჩარევას. მეორე
მხრივ, ვიდეო-ჩანაწერების სისტემატური ან მუდმივი წარმოება შეიძლება მიჩნეული იქნეს ამ უფლების
დარღვევად. „...რაც შეეხება მოცემულ საქმეს, სასამართლო თავიდანვე მიუთითებს, რომ განმცხადებლის
მიმართ ბრალი არ ყოფილა წაყენებული და იგი არ ყოფილა მსჯავრდებული რაიმე დანაშაულის გამო.
შესაბამისად, მოცემული საქმე არ შეეხება დანაშაულის ჩადენასთან დაკავშირებული ვიდეოჩანაწერების
გამჟღავნებას. ერთი მხრივ, სასამართლო ხაზს უსვამს განმცხადებლის პირად ცხოვრებაში ჩარევის ხასიათსა
და სერიოზულობას, ხოლო მეორე მხრივ, სასამართლო მიესალმება, რომ სახელმწიფო დაინტერესებულია
დანაშაულის გამოვლენითა და პრევენციით. სასამართლო არ დაობს, რომ CCTV სისტემას ამ მხრივ
მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება და შესაბამისად, ეს როლი კიდევ უფრო ეფექტური ხდება მოცემული სისტემის
და მისი სარგებელის თაობაზე ინფორმაციის გავრცელების შედეგად (Peck v. The United Kingdom, §§ 59
and 79).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Bykov v. Russia, no. 4378/02, 2009 წლის 10 მარტი – Legal summary
Lüdi v. Switzerland, no. 12433/86, 1992წლის 15 ივნისი - Legal summary
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Peck v. The United Kingdom, no. 44647/98, 2003 წლის28 იანვარი– Legal summary
Worwa v. Poland, no. 26624/95, 2003 წლის 27 ნოემბერი – Legal summary
X v. the Netherlands, no. 8239/78, 1978წლის 4 დეკემბერი
სხვა წყაროები:
ბრალდებდა ეფუძნა ნივთიერ მტკიცებულებას (იარაღზე), რომელიც არ იქნა წარმოდგენილი სასამართლოში:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, no. 10590/93, 1988 წლის 6 დეკემბერი
პირს მსჯავრი დაედო მკვლელობისთვის უკანონოდ ჩატარებულ გვამის გაკვეთაზე დაყრდნობით:
სასამართლომ დაუშვებელად ცნო
Parris v. Cyprus (dec.), no. 56354/00, 2002 წლის 4 ივლისი – Legal summary21
სასამართლო პროცესზე პირადი აუდიო ჩანაწერების გამოყენება, რომელთა თაობაზე ბრალდებული არ იყო
ინფორმირებული: სასამართლომ დაუშვებელად ცნო
Turquin v. France* (dec.), no. 43467/98, 2002  წლის 24 იანვარი – Legal summary22
სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულებად ვიდეოფირის დაშვება, რომელიც ბრალდებულისგან მალულად
და მისი თანხმობის გარეშე იყო გადაღებული: სასამართლომ დაუშვებლად ცნო
Perry v. the United Kingdom* (dec.), no. 63737/00, 2002 წლის 26 სექტემბერი – Legal summary
სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულებად ეჭვმიტანილის სახლში უკანონოდ დაყენებული მოსასმენი
მოწყობილობით გაკეთებული აუდიოჩანაწერის გამოყენება: სასმართლომ დაუშვებლად ცნო
Chalkley v. the United Kingdom (dec.), no. 63831/00, 2002 წლის 26 სექტემბერი –Legal summary23
უარი იმ დოკუმენტების ორიგინალების წარდგენაზე, რომლებიც სისხლის სამართლის დანაშაულში
მსჯავრდების საფუძველს წარმოადგენდნენ: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Georgios Papageorgiou v. Greece, no. 59506/99, 2003 წლის 9 მაისი – Legal summary
პირს მსჯავრი დაედო სქესობრივი დანაშაულისთვის ბავშვების ჩვენებების ჩანაწერზე დაყრდნობა:
სასამართლომ დაუშვებლად ცნო
Magnusson v. Sweden (dec.), no. 53972/00, 2003წლის  16 დეკემბერი – Legal summary24
ნივთიერი მტკიცებილებების განადგურება შეცდომით, როდესაც შედეგად დაცვის ინტერესები არ
დაზარალებულა: დაუშვებელია
Sofri and Others v. Italy (dec.), no. 37235/97, 2003 წლის 27 მაისი - Legal summary25
პოლიციის ოფიცერს, რომელიც ვიდეო ტექნიკის მუშაობაზე და გამოყენებაზე იყო პასუხისმგებელი, ნება
მიეცა მარტო დარჩენილიყო ნაფიც მსაჯულებთან, როდესაც ისინი მნიშვნელოვანი მტკიცებულების სახით
არსებულ ვიდეოჩანაწერს უყურებდნენ: სასამართლომ დარღვევა არ დაადგინა
Szypusz v. The United Kingdom, no. 8400/07, 2010 წლის 21 სექტემბერი – Legal summary
მტკიცებულების სახით ცელოფნის პაკეტში შეფუთული ნარკოტიკების გამოყენება, რომელიც გულის არევის
მიზნით მედიკამენტების იძულებით გამოყენებით იყო ამოღებული: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
21 საინფორმაციო ბარათი No 44, 2002 წლის ივლისი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო განხილვა, გვ 16
22 საინფორმაციო ბარათი No. 38, 2002 წლის იანვარი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო განხილვა, გვ 14
23 საინფორმაციო ბარათი No. 45, 2002 წლის აგვისტო-სექტემბერი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო განხილვა, გვ 15
24 საინფორმაციო ბარათი No. 59, 2003 წლის დეკემბერი, მუხლი 6, მხარეთა თანასწორობა გვ 8
25 საინფორმაციო ბარათი No. 53,  2003 წლის მაისი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო განხილვა, გვ 14
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Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, 2006 წლის 11 ივლისი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
3. მტკიცებულებები

7. აღიარება, როგორც მტკიცებულება
8. ნაწილობრივ აღიარებითი ჩვენების გამოყენების წესი
მოკლე შეჯამება
აღიარება არ უნდა იყოს მიღებული იძულების გზით, ან პირისგან, რომელსაც არ ჰყავს მისი ინტერესების
დამცველი ან ფიცის იძულებით დადების შედეგად.  
სასამართლომ არაერთგზის გამოიტანა გადაწყვეტილება აღიარების იძულების საქმეებზე. მამხილებელი
მტკიცებულებები, იქნება ეს აღიარება,თუ სხვა მტკიცებულებები, რომლებიც იძულებით ან ისეთი
სისასტიკის შედეგად არის მოპოვებული, რომ წამებას უტოლდება, არასოდეს არ უნდა იყოს გამოყენებული
როგორც მსხვერპლის ბრალეულობის დამადასტურებელი მტკიცებულება, მიუხედავად ამ მტკიცებულების
მამხილებელი ღირებულებისა.  
ძირითადი პრინციპები
აღიარება, რომელიც მიღებულია დაპატიმრების შემდეგ დაუყოვნებლივ დაშინების შედეგად, ან ადვოკატის
დასწრების გარეშე  (John Murray v. the United Kingdom) არ შეესაბამება მე-6 მუხლით გათვალისწინებულ
სტანდარტს გარდა იმ შემთხვევისა,როდესაც თავად განმცხადებელმა არ მიმართა გონივრული ძალისხმევა
საკუთარი პროცესუალური უფლებების დასაცავად აღიარების მიცემის პროცესში (Zhelezov v. Russia
(dec.), Latimer v. the United Kingdom (dec.)).
როდესაც არ არის ნათელი, პირი მოწმის სტატუსით იკითხება (და მაშინ მას არა აქვს დუმილის უფლება) თუ
ეჭვმიტანილის (რომელსაც დუმილის უფლება გააჩნია), სასამართლო ითვალისწინებს პირის ოფიციალურ
სტატუსს და ფაქტობრივ გარემოებებს (Brusco v. France, §§ 44-55).
იმ პირებზე ზეწოლა აღიარების მოპოვების მიზნით, რომელთა ინტერესებს ადვოკატი არ იცავს, დაუშვებელია
მაშინაც კი, როდესაც პირის დაკითხვა ეჭვმიტანილის სტატუსით არ ხდება (Shabelnik v. Ukraine, §§ 5160).
ეჭვმიტანილი პირების მიმართ ფიცის დადების იძულება შეიძლება მე-6 მუხლის მოთხოვნების დარღვევად
იყოს მიჩნეული. პოლიციის მიერ დაკავებული პირისთვის ფიცის დადების დავალდებულება, რომელსაც
შეიძლება შედეგად ცრუ ჩვენება მოჰყვეს, ზეწოლის ერთ-ერთ ფორმას და, შესაბამისად, ამ პირის იმ
უფლებების დარღვევას წარმოადგენს, რომლებიც კონვენციის მე-6 მუხლითაა დაცული. გარდა ამისა,
ის გარემოება, რომ განმცხადებელი არ იყო ინფორმირებული დუმილის უფლების, შეკითხვებზე პასუხის
გაცემისგან თავის შეკავების ან გარკვეულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემაზე უარის თქმის უფლების თაობაზე,
მხოლოდ ამყარებს იმ ვარაუდს, რომ განმცხადებელზე ზეწოლას ჰქონდა ადგილი იმ გარემოების გამო, რომ
მან ფიცის დადების შემდეგ მისცა აღიარებითი ჩვენება  (Brusco v. France, § 52).
აღიარების მოპოვება კერძო ინფორმატორების გამოყენების გზით კონვენციის მე-6 მუხლით არ არის
აკრძალული, მაშინაც კი, როდესაც ეს მტკიცებულება გადამწყვეტი მნიშვნელობის მტკიცებულებას
წარმოადგენს, თუკი ასეთი აღიარება საჯარო საქმიანობის კონტექსტთანაა დაკავშირებული (Bykov v.
Russia, §§ 94-105, Heglas v. the Czech Republic, §§ 89-93) და არ არის მიღებული საპყრობილის
ფარგლებს გარეთ (Allan v. the United Kingdom, §§ 42-47). ასეთი ტექნიკის გამოყენება შესაძლებელია
მხოლოდ წარსულში დანაშაულის თაობაზე მტკიცებულებების მოსაპოვებლად და არა ახალი დანაშაულის
გამოსავლენად.  
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9. დუმილის უფლება
მოკლე შეჯამება
დუმილის უფლება მე-6 მუხლით გათვალისწინებული სამართლიანი სამართალწარმოების ცნების
ცენტრალური ელემენტია. მიუხედავად ამისა, აღნიშნული უფლება არ არის აბსოლუტური უფლება და
სასამართლო, როგორც წესი, მოითხოვს, რომ შესწავლილი იქნეს ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში დაირღვა
თუ არა ამ უფლების არსი.
მიუხედავად იმისა, რომ, ერთი მხრივ, პირის მსჯავრდება არ უნდა უყოს მთლიანად ან უმეტესწილად
განპირობებული ბრალდებულის დუმილით ან მის მიერ შეკითხვებზე პასუხის გაცემაზე უარით, მეორე
მხრივ, არ შეიძლება ითქვას, რომ საქმის განხილვაზე არავითარ გავლენას არ მოახდენს ბრალდებულის
გადაწყვეტილება შეინარჩუნოს დუმილი სისხლის სამართალწარმოების მთელი პროცესის განმავლობაში.
ზოგადი პრინციპები
დუმილის უფლება, ისევე, როგორც უფლება არ მისცე თვითმამხილებელი ჩვენება, საერთაშორისოდ
აღიარებულ სტანდარტს წარმოადგენს, რომელიც მე-6 მუხლით გათვალისწინებული სამართლიანი
სამართალწარმოების ცნების ცენტრალური ელემენტია. აღნიშნული უფლება უზრუნველყოფს
ბრალდებულის დაცვას ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან არასათანადო ზეწოლისგან და ხელს
უწყობს მართლმსაჯულების ხარვეზების თავიდან აცილებას და მე-6 მუხლის მოთხოვნებთან შესაბამისობას
(Saunders v. the United Kingdom [GC], § 68; Heaney and McGuinness v. Ireland, § 40; Jalloh v.
Germany [GC]*, § 100 დაGäfgen v. Germany [GC]*, § 168).
რაც შეეხება განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულს, მოწმეს შეიძლება დაეკისროს მოქალაქეობრივი
ვალდებულება ჩვენება მისცეს სასამართლოს მართლმსაჯულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით
(Serves v. France, §§ 43-47), თუმცა, როგორც წესი, ხელისუფლების ორგანოებს არ უნდა ჰქონდეთ
ბრალდებულის მხრიდან თანამშრომლობის მოლოდინი (Funke v. France, §44; Shannon v. the United
Kingdom, §§ 32-41), გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საქმე მსუბუქ დანაშაულს შეეხება (O’Halloran
and Francis v. the United Kingdom[GC]). მეორეს მხრივ, დუმილის უფლება ისეთ გარემოებებში,
როდესაც ბრალდებულისგან განმარტების მიღებაა აუცილებელი, გათვალისწინებულ იქნება ბრალდების
მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების დამაჯერებლობის შეფასების პროცესში.
დუმილის უფლება წარმოიშობა პოლიციის მიერ ეჭვმიტანილის დაკითხვის მომენტიდან (John Murray v. the United Kingdom[GC], § 45). აღსანიშნავია, რომ მოცემული უფლება არ ვრცელდება მხოლოდ
დანაშაულის აღიარებასთან დაკავშირებულ ან თვითმამხილებელ განცხადებებზე; მოცემული უფლება
ვრცელდება ნებისმიერ განცხადებაზე, რომელიც შესაძლებელია შემდგომში სისხლის სამართლის საქმის
წარმოების პროცესში ბრალდების პოზიციის გასამყარებლად იყოს გამოყენებული  (Saunders v. the United
Kingdom [GC], § 71).
პოლიციის მიერ დაკავებულ პირს უფლება აქვს, არ მისცეს ჩვენება საკუთარი თავის წინააღმდეგ,
შეინარჩუნოს დუმილი და მოითხვოს ადვოკატის დასწრება დაკითხვისას. ეს უფლებები იმით
ხასიათდება, რომ რომელიმე მათგანზე უარის თქმა არ გულისხმობს სხვა დანარჩენი უფლების გაუქმებასაც.
მიუხედავად ამისა, ეს უფლებები ერთმანეთს ავსებს, რადგან პოლიციის მიერ დაკავებული პირებისთვის a fortiori ადვოკატის დახმარება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, თუ ისინი მანამდე არ იყვნენ ინფორმირებულნი
დუმილის უფლების თაობაზე (Navone and Others v. Monaco, § 74; Brusco v. France, § 54).
დუმილის უფლება არ არის აბსოლუტური უფლება (John Murray v. the United Kingdom[GC], § 47).
სამი ძირითადი კრიტერიუმი გამოიყენება იმის დასადგენად, დასაშვებია თუ არა მე-6 მუხლით ბრალდებულის
იძულება ან მის ნებაზე ზემოქმედება: ა) მტკიცებულებების მისაღებად გამოყენებული იძულების ხასიათი
და ხარისხი; ბ) საზოგადოებრივი ინტერესის დონე მოცემული დანაშაულის გამოძიებისა და დასჯისადმი;
გ) შესაბამისი დამცავი მექანიზმების (გარანტიების) არსებობა პროცედურასთან მიმართებით და ის, თუ რა
მიზნებით იქნება გამოყენებული ასეთი გზით მოპოვებული ჩვენებები (Jalloh v. Germany [GC]*, § 117).
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გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, არღვევს თუ არა მე-6 მუხლის მოთხოვნებს ის უარყოფითი დასკვნები,
რომლებიც აღნიშნულის შედეგად გაკეთდეს, საქმის ყველა გარემოებების გათვალისწინებით იქნება
მიღებული. განსაკუთრებით გათვალისწინებულ იქნება ის ვითარება, რომელშიც დასკვნები გაკეთდა,
ეროვნული სასამართლოს მიერ ამ მტკიცებულებებისადმი მინიჭებული წონა და იძულების ხარისხი, რომელიც
მოცემულ ვითარებაში იყო გამოყენებული (John Murray v. the United Kingdom[GC]).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Brusco v. France, no. 1466/07, 2010 წლის 14 ოქტომბერი – Legal summary
Funke v. France, no. 10828/84, 25 1993წლის 25 თებერვალი – Legal summary
Gäfgen v. Germany[GC]*, no. 22978/05, 2010 წლის1 ივნისი – Legal summary
Heaney and McGuinness v. Ireland, no. 34720/97,2000 წლის 21 დეკემბერი – Legal summary26
Jalloh v. Germany [GC]*, no. 54810/00, 2006წლის 11 ივლისი – Legal summary
Navone and Others v. Monacoꜝ, no. 62880/11, 2013წლის 24 ოქტომბერი – Legal summary
O’Halloran and Francis v. the United Kingdom[GC],no. 15809/02, 2007წლის 29 ივნისი - Legal
summary
Saunders v. the United Kingdom [GC], no. 19187/91, 1996 წლის 17 დეკემბერი. – Legal summary
Serves v. France, no. 20225/92, 1997 წლის 20 ოქტომბერი – Legal summary
Shannon v. the United Kingdom, no. 6563/03,2005 წლის 4 ოქტომბერი – Legal summary
სხვა წყაროები:
დასკვნების გაკეთება განმცხადებლის მიერ დუმილის უფლების გამოყენებაზე დაყრდნობით, როდესაც მის
წინააღმდეგ არსებულ მტკიცებულებებთან დაკავშირებით შეკითხვაზე პასუხის გაცემა არ იყო აუცილებელი:
სასამართლომ დარღვევა არ დაადგინა
John Murray v. the United Kingdom [GC], no. 18731/91,1996 წლის 8 თებერვალი – Legal summary
მოწმის მიერ დუმილის უფლების გამოყენება: სასამართლომ დაუშვებლად ცნო
Sofri and Others v. Italy (dec.), no.37235/97, 2003 წლის 27 მაისი - Legal summary27
საერთაშორისო სამართლებრივი თხოვნის საფუძველზე,ადვოკატის გარეშე, მოწმის დაკითხვა, რომელსაც
იურიდიული დახმარებით უნდა ესარგებლა: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Stojkovic v. France and Belgiumꜝ, no. 25303/08, 2011 წლის 27 ოექტომბერი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
39. საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა

10. პირდაპირი მტკიცებულება
მოკლე შეჯამება
სამართლიანი სასამართლო განხილვის გარანტია გულისხმობს, რომ მსჯავრდება შესაბამისი უფლებამოსილი
სასამართლოს მიერ განხილულ და შესწავლილ პირდაპირ მტკიცებულებებს ეფუძნებოდეს. აღსანიშნავია,
რომ თუკი სასამართლო, რომელიც უფლებამოსილია გააუქმოს პირის გამამართლებელი განაჩენი, უშუალოდ
არ გამოიკვლევს მტკიცებულებებს, ეს მე-6 მუხლის დარღვევად იქნება მიჩნეული.
26 საინფორმაციო ბარათი No. 25, 2000 დეკემბერი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო განხილვა, გვ 15
27 საინფორმაციო ბარათი No. 53, 2003 წლის მაისი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო განხილვა, გვ 14
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ძირითადი პრინციპები
საქმის ფაქტობრივი გარემოებების შესწავლა, განსაკუთრებით ისეთ საქმეებთან დაკავშირებით, როდესაც
შესაბამისი სასამართლო პირის მსჯავრდების თაობაზე გადაწყვეტილებას პირველი ინსტანციით იღებს,
მოითხოვს მტკიცებულებების უშუალოდ და გულდასმით გამოკვლევას (Hanu v. Romania, § 35).
“32.  სასამართლომ დაადგინა, რომ როდესაც სააპელაციო სასამართლო შეისწავლოს საქმის ფაქტობრივ
და სამართლებლივ ასპექტებს, რათა განმცხადებლის ბრალეულობა თუ უდანაშაულობა დაადგინოს, იგი
სამართლიანი სასამართლოს მოთხოვნებიდან გამომდინარე სათანადოდ ვერ გადაწყვეტს ამ საკითხს
პირადად ბრალდებულის მიერ მოწოდებული მტკიცებულებების გამოკვლევის გარეშე, რომელიც ამტკიცებს,
რომ მას არ ჩაუდენია ის ქმედება, რომელიც სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს (Ekbatani
v. Sweden, § 32,Constantinescu v. Romania, § 55,Lacadena Calero v. Spainꜝ, § 36).
…ასევე, მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული სასამართლოს პრეროგატივაა გადაწყვეტილება მიიღოს მოწმის
დაბარების აუცილებლობის ან მიზანშეწონილობის თაობაზე, განსაკუთრებული გარემოებების არსებობის
შემთხვევაში, სასამართლომ შეიძლება დაადგინოს, რომ მოწმის სტატუსით პირის მოსმენაზე უარის თქმა
შეიძლება მიჩნეული იყოს მე-6 მუხლის დარღვევად (Bricmont v. Belgium, § 89).”(Hanu v. Romania, §
33).
განმცხადებლის მიერ მისი მოსმენის ან მტკიცებულებების გამოკვლევის თაობაზე მოთხოვნის
წარუდგენლობა არ ათავისუფლებს სასამართლოს ამ თვალსაზრისით პოზიტიური ღონისძიებების გატარების
ვალდებულებისგან (Dănilă v. Romaniaꜝ, § 41).
აღსანიშნავია, რომ ტერმინს „მოწმე“ კონვენციის სისტემის ფარგლებში ავტონომიური მნიშვნელობა გააჩნია,
დამოუკიდებლად ეროვნული კანონმდებლობებით გათვალისწინებული მნიშვნელობისა (Damir Sibgatullin v. Russia, § 45; S.N. v. Sweden*, § 45).
თუკი ჩვენება მსჯავრდების საფუძვლად შეიძლება გამოდგეს, მაშინ იგი ბრალდების პოზიციის გამამყარებელი
მტკიცებულებაა და შესაბამისად, მასზე ვრცელდება კონვენციის მუხლი  6 §§ 1 და 3(დ) გათვალისწინებული
გარანტიები. (Kaste and Mathisen v. Norway, § 53; Lucà v. Italy, § 41).
აღნიშნული ასევე  თანაბრალდებულზე (Trofimov v. Russia, § 37), დაზარალებულზე (Vladimir Romanov
v. Russia, § 97), და ექსპერტ მოწმეზე ვრცელდება (Doorson v. the Netherlands,§§ 81-82), და მუხლი
6 § 3(დ) შეიძლება ასევე დოკუმენტურ მტკიცებულებებზეც გავრცელდეს (Mirilashvili v. Russia, §§ 158159).
ვიდრე ბრალდებულს მსჯავრი დაედება, როგორც წესი, მის წინააღმდეგ არსებული ყველა მტკიცებულება
წარმოდგენილი უნდა იყოს მისი თანდასწრებით, საჯარო სასამართლო განხილვაზე, შეჯიბრებითი
პაექრობის პრინციპის დაცვით. დაშვებულია გამონაკლისები, თუ ეს დაცვის მხარის უფლებებს არ არღვევს.
როგორც წესი, ბრალდებულს იმ მოწმის გამოკითხვის და მისი ჩვენების გაქარწყლების შესაძლებლობა უნდა
მიეცეს, რომელიც მის წინააღმდეგ აძლევს ჩვენებას. ეს საშუალება მას მოწმის მიერ ჩვენების მიცემის ან
სამართალწარმოების შემდგომ ეტაპზე შეიძლება მიეცეს (Hümmer v. Germany, § 38; Lucà v. Italy, § 39;
Solakov v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia, § 57).
მოწმე მხოლოდ საპატიო მიზეზის არსებობის შემთხვევაში შიძლება არ გამოცხადდეს. გარდა ამისა,
როდესაც პირის მსჯავრდება მთლიანად ან უმეტესწილად იმ პირის მიერ მიცემულ ჩვენებას ეყრდნობა,
რომლის დაკითხვის საშუალება დაცვის მხარეს გამოძიების ან სასამართლო პროცესის მსვლელობისას არ
მიეცა, მე-6 მუხლით უზრუნველყოფილი გარანტიები შეიძლება სრულად არ იყოს დაცული (“ერთადერთი ან
გადამწყვეტი ჩვენების წესი”) (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom*[GC], § 119).
მოსამართლის წინაშე ძირითად მოწმესთან ბრალდებულის დაპირისპირება და მისი ჩვენებების გაქარწყლების
შესაძლებლობის მიცემა სამართლიანი სასამართლოს უმნიშვნელოვანესი ელემენტია  (Tarău v. Romaniaꜝ,
§ 74; Graviano v. Italy, § 38).
როდესაც მოწმე არ გამოცხადდება სასამართლოში ჩვენების პირადად მიცემის მიზნით, არსებობს მისი
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საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის დადგენის ვალდებულება (Al-Khawaja and Tahery v. the United
Kingdom*[GC], § 120; Gabrielyan v. Armenia, §§ 78, 81-84).
მუხლი 6 § 1 ერთობლიობაში § 3-თან ხელისუფლების ორგანოებს ვალდებულებას აკისრებს პოზიტიური
ზომები გაატარონ, რათა ბრალდებულს იმ მოწმის გამოკითხვის საშუალება მიეცეს, რომელიც მის წინააღმდეგ
აძლევს ჩვენებას (Trofimov v. Russia, § 33; Sadak and Others v. Turkey (no. 1), § 67).
მოწმის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში ხელისუფლების ორგანოებმა გონივრულ ზომებს უნდა მიმართონ,
რათა მისი სასამართლო პროცესზე დასწრება იყოს უზრუნველყოფილი (Karpenko v. Russia, § 62; Damir
Sibgatullin v. Russia, § 51; Pello v. Estonia, § 35).
თუკი, ხელისუფლების ორგანოების ძალისხმევის მიუხედავად მოწმის დასწრების უზრუნველყოფა ვერ
ხერხდება, ეს არ ნიშნავს, რომ სამართლებრივი დევნა უნდა  შეწყდეს (Gossa v. Poland, § 55; Haas v.
Germany (dec.); Calabrò v. Italy and Germany (dec.); Ubach Mortes v. Andorra (dec.)).
სქესობრივი დანაშაულის საქმეებზე სისხლის სამართლაწარმოების სპეციფიკის გათვალისწინებით, მუხლი  
6 § 3(დ) არ შეიძლება განმარტებულ იქნეს ისე, თითქოს იგი ყველა შემთხვევაში მოითხოვს შეკითხვების
დასმას პირადად ბრალდებულის ან მისი დამცველის მიერ ჯვარედინი დაკითხვის ან სხვა გზით (S.N. v. Sweden*, § 52; W.S. v. Poland, § 55).
ბრალდებულს საშუალება უნდა ჰქონდეს დააკვირდეს მოწმის ქცევას, რომელიც იკითხება და გაასაჩივროს
მიწმის მიერ მიცემული ჩვენება და მისი სანდოობა(Bocos-Cuesta v. the Netherlands, § 71; P.S. v. Germany, § 26; Accardi and Others v. Italy(dec.); S.N. v. Sweden, § 52).
მოწმის ჩვენების ვიდეოჩანაწერის ჩვენება ვერ ჩაითვლება საკმარის დამცავ ზომად დაცვის მხარის
ინტერესების გათვალისწინებით, თუკი ხელისუფლების ორგანოებმა ვერ უზრუნველყვეს დაცვის მხარე
მოწმისთვის შეკითხვების პირადად დასმის შესაძლებლობით (D. v. Finland, § 50; A.L. v. Finland, § 41).
მოწმის წერილობითი ჩვენების დაშვება მტკიცებულებად ნაცვლად მისი პირადად სასამართლო პროცესზე
გამოცხადებისა და ჩვენების მიცემისა, მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში უნდა ხდებოდეს (Al-Khawaja
and Tahery v. the United Kingdom[GC]*, § 125).
ზოგადად, ეროვნული სასამართლოების პრეროგატივაა მათ ხელთ არსებული მტკიცებულებების გამოკვლევა
და განსასჯელის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების რელევანტურობის დადგენა. მე-6 მუხლი არ მოითხოვს
ბრალდებულის მიერ დასახელებული ყველა მოწმის გამოძახებასა და გამოკითხვას; არამედ მისი მიზანი,
როგორც ამაზე სიტყვები - „ერთნაირ პირობებში“ მიუთითებს, „მხარეთა თანასწორობის“ უზრუნველყოფაა
(Perna v. Italy[GC], § 29; Solakov v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia, § 57).
ანონიმური მოწმის ჩვენებებზე დაყრდნობით პირისთვის მსჯავრის დადება, ყოველთვის ვერ ჩაითვლება
კონვენციის მოთხოვნებთან შეუსაბამოდ (Doorson v. the Netherlands, § 69; Van Mechelen and Others v. The Netherlands, § 52; Krasniki v. the Czech Republic*, § 76). სამართლიანი სასამართლო
განხილვის პრინციპი მოითხოვს, რომ შესაბამის შემთხვევებში დაცვის ინტერესები დაბალანსებული იყოს
მოწმის ან დაზარალებულის ინტერესებთან, რომლებიც ჩვენების მიცემის მიზნით იკითხებიან (Doorson v. the Netherlands, § 70; Van Mechelen and Others v. The Netherlands, § 53). ხელისუფლების
ეროვნულმა ორგანოებმა შესაბამისი და საკმარისი მიზეზები უნდა დაასახელონ იმისთვის, რომ გარკვეული
მოწმეების ვინაობა არ გაამჟღავნდეს (Doorson v. the Netherlands, § 71; Visser v. the Netherlands*, §
47; and Dzelili v. Germany(dec.)).
თუ ბრალდების მოწმის ანონიმურობა იქნება დაცული, დაცვის მხარე სისხლის სამართალწარმოების
პროცესში ისეთი სირთულეების წინაშე აღმოჩნდება, რის წინაშეც, ჩვეულებრივ, არ დგას. ასეთ
შემთხვევებში, სასამართლო ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს ზომები, რათა შესაბამისი ხარისხით მოახდინოს
იმის კომპენსირება, რა პირობებშიც დაცვას მოუწია მუშაობა (Doorson v. the Netherlands, § 72; Van
Mechelen and Others v. The Netherlands, § 54; Haas v. Germany(dec.)).
კერძოდ, ბრალდებულს ანონიმური მოწმის სანდოობის შემოწმების საშუალება უნდა მიეცეს (Birutis and
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others v. Lithuania, § 29; Van Mechelen and Others v. The Netherlands, §§ 59-62; Kostovski v.
the Netherlands, § 42). აგრეთვე, როდესაც იმის შეფასება ხდება, ანონიმური მოწმის დაკითხვის დროს
მიღებული იყო თუ არა ზომები იმ სიძნელეების საკომპენსაციოდ, რა პირობებშიც დაცვას მოუწია მუშაობა,
სათანადო წონა უნდა მიენიჭოს, თუ რამდენად გადამწყვეტი იყო ანონიმური მოწმის მიერ მიცემული
ჩვენება პირის მსჯავრდებისთვის. თუ ასეთი მტკიცებულებები არ იყო გადამწყვეტი მნიშვნელობის, დაცვის
ინტერესები ბევრად ნაკლებად დაზარალებულად იქნება მიჩნეული (Kok v. the Netherlands(dec.); Krasniki v. the Czech Republic*, § 79).
შესაბამისად, მოპასუხის არგუმენტი იმის თაობაზე, რომ მას არ მიეცა გარკვეული მოწმეების გამოკითხვის
შესაძლებლობა, ვერ იქნება საკმარისი. მან დამატებითი განმარტებები უნდა დაურთოს თავის განაცხადს იმის
თაობაზე, თუ რატომ იყო მნიშვნელოვანი გარკვეული მოწმის მოსმენა და რომ მათ მიერ უზრუნველყოფილი
მტკიცებულებები მნიშვნელოვანი იყო სიმართლის დადგენისა და დაცვის უფლებების რეალიზაციისთვის
(Perna v. Italy [GC], § 29; Bacanu and SC R S.A. v. Romaniaꜝ, § 75).
როდესაც მოპასუხის შუამდგომლობა მოწმის დაკითხვის თაობაზე საკმარისად დასაბუთებულია,
რელევანტურია ბრალდების არსის გათვალისწინებით და ჩვენებას შეუძლია დაცვის პოზიციის გამყარება,
ან  ბრალდებულის გამართლებაც კი, ეროვნულმა სასამართლომ საფუძვლიანი მიზეზები უნდა დაასახელოს
იმის დასასაბუთებლად, თუ რატომ არ დააკმაყოფილა განსასჯელის შუამდგომლობა (Topic v. Croatia, §
42; Polyakov v. Russia, §§ 34-35).
შეიძლება არსებობდეს გამონაკლისი შემთხვევები, როცა სასამართლოს შეუძლია დაასკვნას, რომ მოწმის
არ დაკითხვა მე-6 მუხლის დარღვევას წარმოადგენს (Dorokhov v. Russia, § 65; Popov v. Russia, § 188;
Bricmont v. Belgium, § 89).
დაცვის ინტერესებსა და  მოწმის ანონიმურობის დაცვის მიზანშეწონილობის ერთმანეთან შეპირწონებისას,
განსაკუთრებით პრობლემური შეიძლება აღმოჩნდეს, თუკი მოწმე სამართალდამცავი სტრუქტურების
წარმომადგენელია. უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი მოწმის მდგომარეობა განსხვავდება მიუკერძოებელი
მოწმის ან დაზარალებულის მდგომარეობისგან. ასეთი მოწმე აღმასრულებელი ხელისუფლებისადმი  
დაქვემდებარებულია და ბრალდების მხარესთან დაკავშირებული მხარეა. შესაბამისად, მხოლოდ ამ
მიზეზების გამო არ არის მიზანშეწონილი აღნიშნული პირისთვის ანონიმური მოწმის სტატუსის მინიჭება და
ეს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში უნდა იყოს დასაშვები. გარდა ამისა, ბევრი მათგანის ვალდებულებაა,
ჩვენება მისცენ ღია სასამართლო სხდომაზე. ეს განსაკუთრებით   იმ პოლიციელებს შეეხება, რომლებმაც
პირი დააკავეს (Van Mechelen and Others v. The Netherlands, § 56).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
A.L. v. Finland, no.23220/04, 2009 წლის 27 იანვარი
Accardi and Others v. Italy(dec.), no.30598/02, 2005 წლის 20 იანვარი – Legal summary28
Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom[GC]*, no.26766/05, 2011წლის 15 დეკემბერი – Legal
summary
Bacanu and SC R S.A. v. Romaniaꜝ, no.4411/04, 2009წლის 3 მარტი
Birutis and others v. Lithuania, no.47698/99, 2002წლის 28 მარტი – Legal summary
Bocos-Cuesta v. the Netherlands, no.54789/00, 2005 წლის 10 ნოემბერი – Legal summary
Bricmont v. Belgium, no.10857/84, 1989 წლის 7 ივლისი
Calabrò v. Italy and Germany (dec.), no.59895/00, 2002წლის 21 მარტი
Constantinescu v. Romania, no.28871/95, 2000 წლის 27 ივნისი – Legal summary29
28 საინფორმაციო ბარათი No. 71,  2005 წლის იანვარი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო - მოწმის დაკითხვა, გვ 17.
29 საინფორმაციო ბარათი No. 19, 2000 წლის ივნისი, ზეპირი მოსმენა, გვ 50
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D. v. Finland, no.30542/04, 2009 წლის 7 ივლისი – Legal summary
Damir Sibgatullin v. Russia,no.1413/05, 2014 წლის 28 მაისი – Legal summary
Dănilă v. Romaniaꜝ, no.53897/00, 2007 წლის 8 მარტი – Legal summary
Doorson v. the Netherlands, no.20524/92, 1996 წლის 26 მარტი – Legal summary
Dorokhov v. Russia, no.66802/01, 2008წლის 14 თებერვალი – Legal summary
Dzelili v. Germany, no.15065/05, 2009 წლის 29 სექტემბერი
Ekbatani v. Sweden, no.10563/83, 1988წლის 26 მაისი
Gabrielyan v. Armenia, no.8088/05, 2012 წლის 10 აპრილი – Legal summary
Gossa v. Poland, no.47986/99, 2007 წლის 9 იანვარი – Legal summary
Graviano v. Italy,no.10075/02, 2005 წლის 10 თებერვალი - Legal summary
Haas v. Germany(dec.), no.73047/01, 2005 წლის 17 ნოემბერი – Legal summary
Hanu v. Romania, no.10890/04, 2013 წლის 4 ივნისი – Legal summary
Hümmer v. Germany, no.26171/07, 2012 წლის 19 ივლისი
Karpenko v. Russia, no.5605/04, 2012 წლის 13 მარტი – Legal summary
Kaste and Mathisen v. Norway, nos.18885/04 და 21166/04, 2006 წლის 9 ნოემბერი – Legal summary
Kok v. the Netherlands (dec.), no.43149/98, 2000წლის 4 ივლისი – Legal summary30
Kostovski v. the Netherlands, no.11454/85, 1989 წლის 20 ნოემბერი
Krasniki v. the Czech Republic*, no.51277/99, 2006 წლის 28 თებერვალი – Legal summary
Lacadena Calero v. Spainꜝ, no.23002/07, 2011წლის 22 ნოემბერი – Legal summary
Lucа v. Italy, no.33354/96, 2001 წლის 27 თებერვალი – Legal summary31
Mirilashvili v. Russia, no. 6293/04, 2008 წლის 11 დეკემბერი– Legal summary
P.S. v. Germany, no.33900/96, 2001წლის 20 თებერვალი – Legal summary
Pello v. Estonia, no.11423/03, 2007 წლის12 აპრილი – Legal summary
Perna v. Italy [GC], no. 48898/99, 2003 წლის 6 მაისი – Legal summary
Polyakov v. Russia, no.77018/01, 2014 წლის 29 იანვარი – Legal summary
Popov v. Russia, no. 26853/04, 2006წლის 13 ივლისი. – Legal summary
S.N. v. Sweden*,no.77018/01, 2009 წლის 29 იანვარი – Legal summary
Sadak and Others v. Turkey(no. 1), nos.29900/96, 29901/96, 29902/96 და 29903/96,2001 წლის 17
ივლისი – Legal summary
Solakov v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia, no.47023/99, 2001 წლის 31 ორქტომბერი
- Legal summary
Tarău v. Romaniaꜝ, no.3584/02, 24 February 2009 - Legal summary
Topic v. Croatia, no.51355/10, 2013წლის 10 ოქტომბერი
30 საინფორმაციო ბარათი No. 20,  2000 წლის ივლისი, მუხლი 6, მოწმის დაკითხვა გვ 31.
31 საინფორმაციო ბარათი No. 27, 2001 წლის თებერვალი, მოწმის დაკითხვა, გვ 18
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Trofimov v. Russia, no.1111/02, 2008 წლის 4 დეკემბერი – Legal summary
Ubach Mortes v. Andorra (dec.), no.46253/99, 2000 წლის 4 მაისი – Legal summary32
Van Mechelen and Others v. The Netherlands, nos. 21363/93, 21364/93, 21427/93 და 2056/93, 1997
წლის 23 აპრილი – Legal summary
Visser v. the Netherlands*, no.26668/95, 2002 წლის 14 თებერვალი – Legal summary
Vladimir Romanov v. Russia, no.41461/02, 2008წლის 24 ივლისი – Legal summary
W.S. v. Poland, no.21508/02, 2007 წლის 19 ივნისი – Legal summary
სხვა წყაროები:
სასამართლომ უშუალოდ არ გამოიკვლია მტკიცებულება, როდესაც ერთი და იმავე მტკიცებულებაზე
დაყრდნობით სრულიად განსხვავებული დასკვნები გაკეთდა: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Hanu v. Romania, no. 10890/04, 2013წლის 4 ივნისი - Legal summary
პირდაპირი მტკიცებულების უქონლობა იმის თაობაზე, თუ ვინ მართავდა მანქანას: სასამართლომ დაადგინა
დარღვევა
Telfner v. Austria, no. 33501/96, 2001წლის 20 მარტი - Legal summary
იმ ექსპერტების დაკითხვის შეუძლებლობა, რომელთა დასკვნაზე სასამართლომ მსჯავრდება დააფუძნა:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Balsyte-Lideikiene v. Lithuania,no. 72596/01, 2008წლის 4 ნოემბერი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
3. მტკიცებულებები
5.წერილობით მტკიცებულების გამოკვლევა
13. მტკიცებულების გამოკვლევის პრინციპები  
22. დანაშაულის კვალიფიკაციის შეცვლა  

11. ირიბი ჩვენება
მოკლე შეჯამება
კონვენციის მუხლი   6 §§ 1 და 3(დ) შეიცავს პრეზუმფციას სისხლის სამართალწარმოებაში განსასჯელის
მიმართ ირიბი მტკიცებულების გამოყენების აკრძალვის თაობაზე. ასეთ მტკიცებულების ამორიცხვა
დაშვებულია მაშინაც კი, როდესაც ეს მტკიცებულება შეიძლება დაცვას დაეხმაროს.  
აღსანიშნავია, რომ ამ პრინციპიდან გამონაკლისები არსებობს იმ პირობით,რომ ეს დაცვის მხარის
უფლებებს არ უნდა არღვევდეს. კერძოდ, როდესაც ირიბი ჩვენება არ წარმოადგენს ერთადერთ ან
გადამწყვეტ მტკიცებულებას მოპასუხის წინააღმდეგ, ამ მტკიცებულების დაშვება ავტომატურად არ
განიხილება როგორც მუხლი 6 § 1-ის დარღვევა. იმავდროულად, როდესაც მსჯავრდება მხოლოდ ამ ან
მნიშვნელოვანწილად იმ მოწმის ჩვენებაზე დაყრდნობით ხდება, რომელიც პროცესზე არ გამოცხადებულა,
სასამართლომ სამართალწარმოება განსაკუთრებულ კონტროლს უნდა დაუქვემდებაროს.  
ზოგადი პრინციპები
მუხლი 6 § 3 (დ) ამკვიდრებს პრინციპს, რომლის შესაბამისადაც, ვიდრე ბრალდებულს მსჯავრი
დაედება, როგორც წესი, მის წინააღმდეგ არსებული ყველა მტკიცებულება წარმოდგენილი უნდა იყოს
32 საინფორმაციო ბარათი No. 18,  2000 წლის მაისი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო, გვ 18
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მისი თანდასწრებით, საჯარო სასამართლო განხილვაზე, შეჯიბრებითი პაექრობის პრინციპის დაცვით.
დაშვებულია გამონაკლისები, თუ ეს დაცვის მხარის უფლებებს არ არღვევს. როგორც წესი, ბრალდებულს
იმ მოწმის გამოკითხვისა და მისი ჩვენების გაქარწყლების შესაძლებლობა უნდა მიეცეს, რომელიც მის
წინააღმდეგ აძლევს ჩვენებას. ეს საშუალება მას მოწმის მიერ ჩვენების მიცემის ან სამართალწარმოების
შემდგომ ეტაპზე შეიძლება მიეცეს (Lucа v. Italy, § 39; Solakov v. “the former Yugoslav Republic of
Macedonia”, § 57).
ზემოხსენებული ზოგადი პრინციპიდან ორი მოთხოვნა გამომდინარეობს. პირველი, მოწმის დაუსწრებლობა
საპატიო მიზეზით უნდა იყოს გამოწვეული. მეორე, როდესაც პირის მსჯავრდება ძირითადად იმ პირის
მიერ მიცემულ ჩვენებაზე დაყრდნობით ხდება, რომლის გამოკითხვის საშუალება ბრალდებულს არ
ჰქონდა გამოძიების ან სასამართლო პროცესის მსვლელობისას, დაცვის უფლებები შეიძლება ისეთ
დონემდე შეიზღუდოს, რაც არ შეესაბამება მე-6 მუხლით გათვალისწინებულ გარანტიებს (ეგრეთ წოდებული
„ერთადერთი ან გადამწყვეტი მტკიცებულების წესი“) (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC]*, § 119).
როდესაც მსჯავრდება მხოლოდ ან უმეტესწილად იმ მოწმის ჩვენებას ეყრდნობა, რომელიც სასამართლოზე
არ გამოცხადებულა, მთავარი შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, არსებობდა თუ არა საკმარისი
დამაბალანსებელი ფაქტორები, მათ შორის, ამ მტკიცებულების სანდოობის სამართლიანად და ეფექტურად
შეფასების მექანიზმები. დაშვებულია პირის მსჯავრდება ასეთ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, თუ დადგინდა,
რომ იგი საკმარისად სანდოა და მნიშვნელოვანია მოცემული საქმისთვის (Al-Khawaja and Tahery v. the
United Kingdom [GC]*, § 147).
კონვენციის მუხლი 6 §§ 1 და 3(დ) შეიცავს პრეზუმფციას სისხლის სამართალწარმოებაში ირიბი
მტკიცებულების გამოყენების აკრძალვის თაობაზე. გარდა ამისა, ირიბი მტკიცებულების ამორიცხვა
გამართლებულია მაშინაც, თუ იგი ეხმარება დაცვას თავისი პოზიციის გამყარებაში (Thomas v. United
Kingdom (dec.)).
გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება საჭირო გახდეს გამოძიების ეტაპზე მიცემული ჩვენებების გამოყენება
(Lucа v. Italy, § 40). მაგალითად, როდესაც მოწმე გარდაიცვალა (Mika v. Sweden(dec.), § 37; Ferrantelli
and Santangelo v. Italy, § 52) ან იყენებს დუმილის უფლებას (Vidgen v. the Netherlands, § 47; Sofri
and Others v. Italy(dec.); Craxi v. Italyꜝ(no. 1), § 86) ან კიდევ, როდესაც ხელისუფლების გონივრული
ძალისხმევა, უზრუნველყოს მოწმის პროცესზე დასწრება, წარუმატებელი აღმოჩნდება   (Mirilashvili v.
Russia, § 217).
თუ მოწმე არ ყოფილა დაკითხული სამართალწარმოების რომელიმე სხვა ეტაპზე, ასეთი მოწმის წერილობითი
ჩვენების დაშვება მტკიცებულებად ნაცვლად იმისა, რომ მან პირადად მისცეს ჩვენება სასამართლოზე,
უკიდურეს ზომას უნდა წარმოადგენდა   იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად უარყოფით ზეგავლენას
ახდენს მოწმის გამოუცხადებლობა დაცვის უფლებებზე Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom
[GC]*, § 125).
განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა იყოს შესწავლილი და გამოყენებული მტკიცებულება, რომელიც
მოწმისგან გარკვეული პირობების სანაცვლოდ იქნა მიღებული, რა დროსაც დაცვის მხარის უფლებები
სათანადოდ ვერ იქნებოდა  დაცული იმ მოცულობით,  როგორც ამას, ჩვეულებრივ, კონვენცია მოითხოვს,
(S.N. v. Sweden*, § 53; Doorson v. the Netherlands, § 76).
იმ მოწმეების მიერ წინასასამართლო ეტაპზე გაკეთებული განცხადებები, რომელთა გამოცხადებაც ვერ ხდება
შეჯიბრებით პროცესზე, შეიძლება გათვალისწინებულ იყოს, თუ ეს განცხადებები სხვა მტკიცებულებებით
არის გამყარებული  (Mirilashvili v. Russia, § 217; C.R.R Scheper v.The Netherlands(dec.); Calabrт
v. Italy and Germany (dec.); Ferrantelli and Santangelo v. Italy, § 52).
მუხლი 6 § 3(დ) მოითხოვს მხოლოდ იმ მოწმის ჯვარედინი დაკითხვის შესაძლებლობას, რომლის ჩვენება არ
იქნა წარდგენილი პირველი ინსტანციის სასამართლოსთვის, როდესაც ასეთ მტკიცებულებას გადამწყვეტი ან
მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებოდა პირის მსჯავრდების დროს (Kok v. the Netherlands(dec.); Krasniki v.
the Czech Republic*, § 79).
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მაშინაც კი, როდესაც ირიბი ჩვენება ერთადერთი ან გადამწყვეტი მტკიცებულებაა მოპასუხის წინააღმდეგ,
მისი დაშვება ავტომატურად არ გამოიწვევს მუხლი  6 § 1-ის დარღვევას. მიუხედავად ამისა, ის გარემოება,
რომ მსჯავრდება მხოლოდ ან უმეტესწილად იმ მოწმის ჩვენებას ეფუძნება, რომელიც პროცესზე არ
გამოცხადდა, მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებლი ფაქტორია და მას სათანადო დაბალანსება, მათ შორის,
ძლიერი პროცედურული დამცავი მექანიზმების არსებობა ესაჭიროება.   ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში
შესწავლილი უნდა იყოს ასეთი დამაბალანსებელი ფაქტორების არსებობა, მათ შორის მტკიცებულებების
სანდოობის, სამართლიანი და ეფექტური გამოკვლევის მექანიზმის არსებობა. ასეთ მტკიცებულებებზე
დაყრდნობით მსჯავრდება დასაშვებია, თუ მტკიცებულება საკმარისად სანდოდ არის მიჩნეული მისი
მნიშვნელობის გათვალისწინებით (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC]*, § 147).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
C.R.R Scheper v. The Netherlands (dec.), no. 39209/02, 2005 წლის 5 აპრილი – Legal summary
Doorson v. the Netherlands, no. 20524/92, 1996წლის 26 მარტი – Legal summary
Ferrantelli and Santangelo v. Italy, no. 19874/92, 1996 წლის 7 აგვისტო – Legal summary
Kok v. the Netherlands (dec.), no. 43149/98, 2000 წლის 4 ივლისი – Legal summary33
Krasniki v. the Czech Republic*, no. 51277/99, 2006წლის 28 თებერვალი – Legal summary
Lucа v. Italy, no. 33354/96, 2001 წლის 27 თებერვალი – Legal summary34
Mika v. Sweden (dec.), no. 31243/06, 2009 წლის 27 იანვარი – Legal summary
Mirilashvili v. Russia, no. 6293/04, 2008 წლის 11 დეკემბერი – Legal summary
S.N. v. Sweden*, no. 77018/01, 2009 წლის 29 იანვარი – Legal summary
Sofri and Others v. Italy (dec.), no. 37235/97, 2003წლის 27 მაისი - Legal summary35
Solakov v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia”, no. 47023/99,2001 წლის 31 ოქტომბერი
- Legal summary
Thomas v. United Kingdom (dec.), no. 9354/02, 2005 წლის 10 მაისი - Legal summary
Vidgen v. the Netherlands, no. 29353/06, 2012 წლის 10 ივლისი
სხვა წყაროები:
მსჯავრდება ნაწილობრივ ირიბ ჩვენებებსა და ნაწილობრივ სხვა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით:
სასამართლომ დაუშვებლად ცნო
Haas v. Germany (dec.), no. 73047/01, 2005წლის 17 ნოემბერი – Legal summary
მსჯავრდება იმ მოწმეთა ჩვენებებზე დაყრდნობით, რომლებიც სასამართლო განხილვაზე არ გამოცხადებულან:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა/სასამართლომ არ დაადგინა დარღვევა
Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC]*, no. 26766/05, 2011 წლის 15 დეკემბერი – Legal summary
პირს მსჯავრი დაედო არასრულწოვნების ჩვენებებზე დაყრდნობით, რომლებიც სექსუალურ ძალადობას
დაექვემდებარნენ და რომლებთანაც დაპირისპირებისა და გამოკითხვის საშუალება ბრალდებულს არ მიეცა:
სასამართლომ დაუშვებლად ცნო

33 საინფორმაციო ბარათი No. 20, 2000 წლის ივლისი, მუხლი 6, მოწმის დაკითხვა, გვ 18
34 საინფორმაციო ბარათი No. 27, 2001 წლის თებერვალი, მუხლი 6, მოწმის დაკითხვა, გვ 18
35 საინფორმაციო ბარათი No. 53,2003 წლის მაისი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო, გვ 14
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Accardi and Others v. Italy (dec.), no. 30598/02, 2005 წლის 20 იანვარი – Legal summary36
ხელისუფლების ორგანოებმა არ დაასაბუთეს უარი, უზრუნველეყოთ იმ მოწმის სასამართლო სხდომაზე
დასწრება, რომლის ჩვენებასაც მსჯავრდება დაეფუძნა: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Rudnichenko v. Ukraine, no. 2775/07, 2013 წლის 11 ივლისი - Legal summary
იმ მოწმის მოსმენაზე უარი, რომელმაც მანამდე სასამართლოს გამოძახებით ჩვენება მისცა: სასამართლომ
დაუშვებლად ცნო
A.E.D.L.G. v. Spain (dec.), no. 40180/98, 1998წლის 15 დეკემბერი - Legal summaryꜝ
ბრალდების მოწმის გამოკითხვის შეუძლებლობა მისი გარდაცვალების ან დუმილის უფლების გამოყენების
მიზეზით: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Craxi v. Italyꜝ,no.34896/97,2002 წლის 5 დეკემბერი – Legal summary
სისხლის სამართალწარმოების პროცესში დაზარალებულის გამოკითხვის შეუძლებლობა: სასამართლომ
დაუშვებლად ცნო
S.E. v. Italy (dec.), no.36686/97, 1999წლის 12 იანვარი – Legal summaryꜝ
ბრალდების მოწმის გამოკითხვის შეუძლებლობა: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Sadak and Others v. Turkey (No. 1), nos .29900/96, 29901/96, 29902/96 და 29903/96, 2001 წლის 17
ივლისი – Legal summary
ბრალდებულს არ მიეცა შესაძლებლობა კითხვები დაესვა სავარაუდო სექსუალური ძალადობის
მსხვერპლითვის: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
P.S. v. Germany, no. 33900/96, 2001 წლის 20 თებერვალი – Legal summary
ირიბი მტკიცებულებების გამოყენება (გაერთიანებული სამეფოს სასამართლოებს და ECHR-ს შორის
სამართლებლივ ასპექტებზე კომუნიკაციის დასკვნა): სასამართლომ დარღვევა არ დაადგინა
Horncastle and Others v. United Kingdom,37 no. 4184/10, 2014წლის 16 დეკემბერი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
3.  მტკიცებულებები
10. პირდაპირი მტკიცებულეა  
19. მტკიცებულებების ერთობლიობა   

12. იმავე ინფორმაციის შემცველი ორი ან მეტი მტკიცებულების გამოყენების წესი
მოკლე შეჯამება
მე-6 მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად, სამართალწარმოების პროცესი მთლიანობაში, მტკიცებულებების
მოპოვების მეთოდების ჩათვლით, სამართლიანი უნდა იყოს. როდესაც სასამართლო განიხილავს,თუ
რამდენად დაცული იყო დაცვის მხარის უფლებები, იგი მხედველობაში იღებს მტკიცებულებების ხარისხს,
მათ შორის, ხომ არ აყენებს ეჭვქვეშ მტკიცებულებების სანდოობას ან სიზუსტეს ის გარემოებები, რომელთა
პირობებშიც მოხდა მტკიცებულების მოპოვება. თუ არსებობს იმის რისკი, რომ მტკიცებულება არ იყოს
სანდო, უფრო მეტი საჭიროება იქნება იმისა, რომ იგი სხვა მტკიცებულებით იყოს გამყარებული  იმისთვის,
რომ სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი იყოს დაცული.
36 საინფორმაციო ბარათი No. 71, 2005 წლის იანვარი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო - მოწმის დაკითხვა, გვ 17
37 გადაწყვეტილება არ იყო გამოტანილი ანგარიშის მომზადების პერიოდისთვის (20/12/2014)
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მხარდამჭერი მტკიცებულების, როგორც დამცავი მექანიზმის, ღირებულება აშკარაა ისეთ საქმეებზე,
როდესაც მაგალითად,  მსჯავრდების საფუძვლად გამოყენებული მტკიცებულების ნამდვილობა, ხარისხი, ან
ის, თუ რა გზით იქნა იგი მოპოვებული, ეჭვს ბადებს. სასამართლო აღიარებს დაცვის მხარის საჭიროებას,
ჰქონდეს მტკიცებულების ხარისხის, უტყუარობის და მათი წყაროს შემოწმების შესაძლებლობა.  
ძირითადი პრინციპები
მტკიცებულების დასაშვებობის საკითხი, პირველ რიგში, ეროვნული კანონმდებლობის რეგულირების
და, როგორც წესი, ეროვნული სასამართლოების შეფასების საგანია. სასამართლოს ამოცანაა იმის დადგენა,
თუ რამდენად სამართლიანი იყო მთლიანობაში სამართალწარმოების პროცესი, მათ შორის მტკიცებულების
მოპოვების მეთოდი (Ramanauskas v. Lithuania [GC],§ 52, Laska and Lika v. Albania, § 57).
ზემოხსენებულ კონტექსტში შეფასებულ უნდა იქნეს, თუ რამდენად იყო   დაცული   დაცვის უფლებები და
მტკიცებულებების ხარისხი, ასევე უნდა შეფასდეს, ხომ არ აყენებს ეჭვქვეშ მტკიცებულებების უტყუარობასა
და სიზუსტეს ის გარემოებები, რომლებშიც მტკიცებულებები იქნა მოპოვებული (Khan v. the United
Kingdom, § 37). აღსანიშნავია, რომ სამართლიანობის პრობლემა, სავალდებულოდ, არ წარმოიშობა
ისეთი მტკიცებულებასთან მიმართებით, რომელიც გამყარებელი არ არის სხვა მტკიცებულებით - როცა
მტკიცებულება მყარია და არ არსებობს რისკი მის სანდოობასთან დაკავშირებით, მისი  სხვა  მტკიცებულებით
გამყარების საჭიროება შედარებით ნაკლებია (Bykov v. Russia [GC], § 90 ;Jalloh v. Germany [GC], §
96). ამ თვალსაზრისით, სასამართლო ასევე ანიჭებს მნიშვნელობას, მტკიცებულებამ გადამწყვეტი ზეგავლენა
იქონია თუ არა სისხლის სამართლის საქმის შედეგზე  (Gäfgen v. Germany[GC]*).
იმისთვის, რომ ბრალდებულის საქმე სამართლიანად იყოს განხილული, დაცვის უფლებების შეზღუდვით
განპირობებული სირთულეები სათანადოდ უნდა იყოს კომპენსირებული სასამართლოს მიერ
განხორციელებული პროცედურებით (Dončev and Burgov v. “The Former Yugoslav Republic of
Macedonia” § 49).
თუ მოწმე საპატიო მიზეზით ვერ გამოცხადდა მხარეთა პაექრობაზე, ეროვნული სასამართლოს პრეროგატივაა
გადაწყვიტოს, გაითვალისწინოს თუ არა წინასასამართლო ეტაპზე მოწმის მიერ მიცემული ჩვენებები, თუკი
ეს ჩვენებები ასევე სხვა მტკიცებულებით არის გამყარებული (Mirilashvili v. Russia, § 217;Calabrт v.
Italy and Germany (dec.); Ferrantelli and Santangelo v. Italy, § 52).
როდესაც მსჯავრდება მხოლოდ ან უმეტესწილად ისეთი მოწმის მტკიცებულებებს ეფუძნება,
რომელიც პროცესზე არ გამოცხადდა, სასამართლო სამართალწარმოებას განსაკუთრებულ კონტროლს
დაუქვემდებარებს. ვინაიდან ასეთი მტკიცებულების დასაშვებად ცნობასთან სერიოზული რისკებია
დაკავშირებული, უაღრესად მნიშვნელოვანია სათანადო დამაბალანსებელი ფაქტორების, მათ შორის
ძლიერი პროცესუალური დამცავი მექანიზმების არსებობა. ასეთ შემთხვევებში შესწავლილი უნდა იყოს,
არსებობდა თუ არა საკმარისი დამაბალანსებელი ფაქტორები, მათ შორის მტკიცებულებების სანდოობის
შეფასების ეფექტური და სათანადო მექანიზმები. პირის მსჯავრდება ასეთ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით
დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, თუ ისინი საკმარისად სანდოა მათი მნიშვნელობის გათვალისწინებით (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom[GC]*, § 147).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom[GC]*, 26766/05, 2011 წლის 15 დეკემბერი – Legal
summary
Bykov v. Russia[GC], no. 4378/02, 2009წლის 10 მარტი
Calabrò v. Italy and Germany (dec.), 59895/00, 2002წლის 21 მარტი
Dončev and Burgov v. “The Former Yugoslav Republic of Macedonia”
Ferrantelli and Santangelo v. Italy, no. 19874/92, 1996 წლის 7 აგვისტო
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Gäfgen v. Germany[GC]*, no. 22978/05, 2010 წლის 1 ივნისი
Jalloh v. Germany [GC]*, no. 54810/00, 2006 წლის 11 ივლისი – Legal summary
Khan v. the United Kingdom,no. 35394/97, 2000 წლის 12 მაისი
Laska and Lika v. Albania, no.12315/04, 2010წლის 20 აპრილი
Mirilashvili v. Russia, no. 6293/04, 2008 წლის 11 დეკემბერი
Ramanauskas v. Lithuania [GC], no. 74420/01, 2008 წლის 5 თებერვალი
დაკავშირებული თემები
3. მტკიცებულებები  
16. მტკიცებულებების დასაშვებობა: მოწამლული ხის ნაყოფის დოქტრინა
17. მტკიცებულების ძალა (წონა)

13. მტკიცებულების შეფასების პრინციპები
მოკლე შეჯამება
მტკიცებულების შეფასებისას სასამართლო მოითხოვს სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების
დაცვას, კონვენციის მე-6 მუხლის თანახმად და ეროვნულ სასამართლოებს მტკიცებულებათა სათანადოდ
შესწავლის ვალდებულებას აკისრებს. სასამართლო უპირატესობას ზეპირ ჩვენებასა და ღია სასამართლო
სხდომას ანიჭებს; იგი ასევე შეჯიბრებითი პროცესით გათვალისწინებული უფლებების დაცვას ითხოვს.
სასამართლო ასევე ხაზს უსვამს მტკიცებულებების კონვენციით დაცული ფუნდამენტური უფლებების დაცვით
მოძიების აუცილებლობას.
ძირითადი პრინციპები
კონვენციის მე-6 მუხლი სამართლიანი სასამართლო განხილვის გარანტიებს განსაზღვრავს, მაგრამ არ
ადგენს მტკიცებულების დასაშვებად ცნობასთან დაკავშირებულ წესებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოცემული
საკითხი   ეროვნული კანონმდებლობის რეგულირების საგანია. შესაბამისად, სასამართლო არ არის
უფლებამოსილი გამორიცხოს, რომ უკანონო გზით მოპოვებული მტკიცებულებები, იყოს დასაშვები. მისი
ამოცანაა, მხოლოდ იმის დადგენა სამართალწარმოების პროცესი მთლიანობაში იყო თუ არა სამართლიანი
(Schenk v. Switzerland, §§ 45-46).
როდესაც სასამართლო ადგენს, მართლმსაჯულების პროცესი მთლიანობაში სამართლიანი იყო თუ არა,
გათვალისიწნებული უნდა იყოს, თუ რამდენად დაცული იყო დაცვის უფლებები. კერძოდ, შესწავლილი
უნდა იქნეს, მიეცა თუ არა მომჩივანს მტკიცებულებების ნამდვილობის შემოწმებისა და მისი გამოყენების
გაპროტესტების შესაძლებლობა. ასევე, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მტკიცებულებების ხარისხი და ხომ
არ აყენებს ეჭვქვეშ მტკიცებულებების სანდოობას და უტყუარობას ის გარემოებები, რომელთა პირობებშიც
მტკიცებულებები იქნა მოპოვებული. აღსანიშნავია, რომ სამართლიანობის პრობლემა, სავალდებულოდ, არ
წარმოიშობა ისეთი მტკიცებულებასთან მიმართებით, რომელიც გამყარებელი არ არის სხვა   მტკიცებულებთ
- როცა მტკიცებულება მყარია და არ არსებობს რისკი მის სანდოობასთან დაკავშირებით, მისი   სხვა  
მტკიცებულებით გამყარების საჭიროება შედარებით ნაკლებია.
მე-6 მუხლით გათვალისწინებული სამართლიანი სასამართლო განხილვის ზოგადი პრინციპი სისხლის
სამართალწარმოების ყველა შემთხვევაზე ვრცელდება ჩადენილი დანაშაულის ხასიათის მიუხედავად.
თუმცა, როდესაც სასამართლო ადგენს, თუ რამდენად სამართლიანი იყო სამართალწარმოების პროცესი,
მხედველობაში მიიღება კონკრეტული სახის დანაშაულის გამოძიებისა და დასჯისადმი საზოგადოებრივი
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ინტერესი და მისი შეპირწონება ხდება პირის ინდივიდუალურ ინტერესთან, რომ მის წინააღმდეგ
მტკიცებულებები კანონიერი გზით იყოს მოპოვებული. აღსანიშნავია, რომ საზოგადოებრივი ინტერესის
არსებობა არ ამართლებს ისეთ ზომებს, რომლებიც განმცხადებლის დაცვის უფლებების ძირითად არსს, მათ
შორის კონვენციის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე უარის
თქმის პროვილეგიას არღვევს (Jalloh v. Germany (GC)*, §§ 96 - 97).
მე-6 მუხლის ერთ-ერთი მიზანია სასამართლოს დავალდებულება სათანადოდ გამოიკვლიოს მხარეების
მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და არგუმენტები და მიუკერძოებლად შეაფასოს მათი მნიშვნელობა
(Van de Hurk v. the Netherlands, § 59).
როგორც წესი,ბრალდებულის წინააღმდეგ არსებული ყველა მტკიცებულება მისი თანდასწრებით უნდა იყოს
წარდგენილი, საჯარო სასამართლო განხილვაზე, შეჯიბრებითი პაექრობის პრინციპის დაცვით. დაშვებულია
გამონაკლისები, თუ ეს დაცვის უფლებებს არ არღვევს. როგორც წესი, ბრალდებულს იმ მოწმის გამოკითხვისა
და მისი ჩვენების გაქარწყლების შესაძლებლობა უნდა მიეცეს, რომელიც მის წინააღმდეგ აძლევს ჩვენებას.
ეს საშუალება მას მოწმის მიერ ჩვენების მიცემის ეტაპზე ან სასამართლო პროცესის შემდგომ შეიძლება
მიეცეს (Van Mechelen and Others v. The Netherlands, § 51; Lüdi v. Switzerland, § 49).
მიუხედავად ამისა, კონვენციის მე-6 მუხლი არ გამორიცხავს ირიბი ან დამატებითი მტკიცებულების
გამოყენებას (Haxhia v. Albania, § 142).
წინასასამართლო ეტაპზე მოპოვებული ჩვენების გამოყენება თავისთავად არ არის წინააღმდეგობაში მე6 მუხლის 1 და 3 (დ) პარაგრაფის მოთხოვნებთან  (მუხლი 6-3-დ, მუხლი 6-1), თუკი დაცვის უფლებები
სათანადოდ იყო დაცული (Isgró v. Italy, § 34).
მტკიცებულებების შეფასების პროცესში სასამართლო „გონივრულ ეჭვის მიღმა“ სტანდარტით
ხელმძღვანელობს (Ireland v. the United Kingdom, § 161). მიუხედავად ამისა, ამგვარი მტკიცება  შეიძლება
საკმარისად ნათელი და დასაბუთებული დასკვნებით ან ფაქტის თაობაზე გაუქარწყლებელი ვარაუდით იყოს
გამყარებული (Salman v. Turkey, §100).
ფარული აგენტების გამოყენება შეზღუდული უნდა იყოს და ნარკოტიკებით ვაჭრობასთან დაკავშირებული
საქმეების შემთხვევაშიც კი სათანადო დამცავი მექანიზმები უნდა მოქმედებდეს. მიუხედავად იმისა, რომ
ორგანიზებული დანაშაულის შემთხვევების ზრდასთან ერთად უდავოდ საჭიროა შესაბამისი ზომების
გატარება, მართლმსაჯულების სამართლიანი განხორციელების უფლება იმდენად მნიშვნელოვანი
უფლებაა, რომ არ შეიძლება იგი გარკვეული ზომების გატარების მიზანშეწონილობას შეეწიროს.
მე-6 მუხლით გარანტირებული სამართლიანობის ზოგადი მოთხოვნა ყველა სახის დანაშაულთან
მიმართებით მიმდინარე სამართალწარმოებაზე ვრცელდება, დაწყებული ყველაზე მარტივი საქმეებიდან
და დამთავრებული რთული და მძიმე საქმეებით. საზოგადოებრივი ინტერესი ვერ გაამართლებს ისეთი
მტკიცებულების გამოყენებას, რომელიც პოლიციის წამქეზებლობითაა მოპოვებული (Teixeira de Castro
v. Portugal, §36)
რაც შეეხება კონვენციის დარღვევის ხასიათის განსაზღვრას, უნდა დადგინდეს, მოახდინა თუ არა  მე-8 მუხლის
დარღვევით მოპოვებული ინფორმაციის მტკიცებულებად გამოყენებამ გავლენა სასამართლო პროცესის
სამართლიანობაზე და ჰქონდა თუ არა ადგილი მე-6 მუხლის დარღვევას, რაც საქმის ყველა გარემოების
გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს. კერძოდ, ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს განმცხადებლის
დაცვის უფლებები და შესწავლილი უნდა იყოს კონკრეტული მტკიცებულებების მნიშვნელობა და ხარისხი
(Gäfgen v. Germany [GC]*, § 165).
მიუხედავად ამისა, განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო სისხლის სამართალწარმოების პროცესში
მე-3 მუხლის მოთხოვნების დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულების გამოყენებისას. კონვენციით
გარანტირებული ერთ-ერთი ფუნდამენტური და აბსოლუტური  უფლების დარღვევით  მოპოვებული ასეთი
მტკიცებულება ყოველთვის სერიოზულ ეჭვებს ბადებს მართლმსაჯულების პროცესის სამართლიანობასთან
დაკავშირებით, მაშინაც კი, როდესაც ეს მტკიცებულება არ არის პირის მსჯავრდების ძირითადი საფუძველი
(Jalloh v. Germany(GC)*, §§ 99-105; Harutyunyan v. Armenia*, § 63).
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დაკავშირებული თემები
3.  მტკიცებულებები
10. პირდაპირი მტკიცებულება  
16. მტკიცებულების დასაშვებობა

14. მტკიცებულების რელევანტურობა
მოკლე შეჯამება
ეროვნული სასამართლოები უკეთეს პოზიციაში არიან შეაფასონ მოწმეების სანდოობა და მტკიცებულების
რელევანტურობა. კერძოდ, როგორც წესი, ეროვნული სასამართლოს პრეროგატივაა გადაწყვეტილების
მიღება იმის თაობაზე, თუ რამდენად საჭიროა ან მიზანშეწონილი მოწმის გამოკითხვა ან ექსპერტის დანიშვნა.
მიუხედავად ამისა, სასამართლო დაადგენს, თუ რამდენად სამართლიანი იყო სამართალწარმოების პროცესი  
მთლიანობაში.
ბრალდებამ მის ხელთ არსებული ყველა მამხილებელი ან გამამართლებელი მტკიცებულება უნდა
წარუდგინოს დაცვის მხარეს. მიუხედავად იმისა, რომ მტკიცებულებების გამჟღავნების ვალდებულება არ არის
აბსოლუტური ხასიათის, ყოველ ცალკეულ საქმესთან მიმართებით გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა
მხარეთა თანასწორობისა და პროცესის შეჯიბრებითობის  მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს.  
ძირითადი პრინციპები
ეროვნული სასამართლოებისთვის წარდგენილი მტკიცებულებების რელევანტურობა
ეროვნული სასამართლო უკეთეს პოზიციაშია შეაფასოს მოწმეების სანდოობა და მტკიცებულებების
რელევანტურობა. ასევე, ეროვნული სასამართლოს პრეროგატივაში შედის საქმესთან კავშირში არ მყოფი
მტკიცებულების ამორიცხვა (Vidal v. Belgium, § 32; Edwards v. the United Kingdom, § 34; Karpenko v.
Russia, § 80 და Patsuria v. Georgia*, § 86). მაგრამ სასამართლოს უფლებამოსლებაში შედის დაადგინოს,
თუ რამდენად სამართლიანი იყო მთლიანობაში სამართალწარმოების პროცესი, მტკიცებულების მოპოვების
მეთოდების ჩათვლით (Asch v. Austria, § 26).
“72.  რაც შეეხება ეროვნული სასამართლოების მიერ დაზარალებულის მოსმენის თაობაზე განმცხადებლის
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შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე უარის მიზეზებს, რაც იმაში მდგომარეობდა, რომ განმცხადებლის
ინტერესი დაეკითხა დაზარალებული გადაწონილი იქნა ოთხი მცირეწლოვანი ბავშვის ინტერესით კვლავ
არ განეცადათ მატრავმირებელი მოვლენები პროცესზე ჩვენების მიცემის დროს, სასამართლომ საქმის
მასალებში ვერ მოიძია რაიმე კონკრეტული მტკიცებულება, მაგალითად, ექსპერტის დასკვნა, რომელიც ამ
დასაბუთებას გაამყარებდა. სასამართლო პოზიტიურად აფასებს სქესობრივ დანაშაულთან დაკავშირებული
სისხლის სამართალწარმოების ისეთი გზით წარმართვას, რომ არასრულწლოვანი მოწმეების ინტერესები
იყოს დაცული, რაც მნიშვნელოვანია მე-6 მუხლის მიზნების გათვალისწინებით. მაგრამ განმცხადებლისთვის
უარის თქმის ამ არგუმენტით ახსნა არ არის დამაკმაყოფილებელი და გარკვეულწილად, სპეკულაციას
წარმოადგენს“ (Bocos-Cuesta v. the Netherlands, § 72)
ექსპერტის დანიშვნის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება, იქნება ეს მხარეების თანხმობით, თუ მის
გარეშე, მტკიცებულების დასაშვებობისა და რელევანტურობის შეფასების მიზნით, 6 § 1 მუხლის შესაბამისად,
როგორც წესი, ეროვნული სასამართლოს დისკრეციულ უფლებამოსილებაში შედის (Vilho Eskelinen and
Others v. Finland[GC]*, § 31; Schenk v. Switzerland, § 46 დაSara Lind Eggertsdóttir v. Iceland,
§ 44).
მოწმის გამოძახებაზე ან დაკითხვაზე უარის თქმის დაუსაბუთებლობა დაცვის უფლებების შეზღუდვას
შეიძლება გაუტოლდეს, რაც წინააღმდეგონაშია სამართლიანი სასამართლო განხილვის   გარანტიებთან
(Bocos-Cuesta v. the Netherlands, § 72; Wierzbicki v. Poland, § 45; and Vidal v. Belgium, § 34).
ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთ საქმეებთან მიმართებით, როდესაც ურთიერთგამომრიცხველი
მტკიცებულებები არსებობს და მხარეებს ერთსა და იმავე ფაქტებზე განსხვავებული ვესრიები გააჩნიათ
(Popov v. Russia, § 188).
მოპასუხის საჩივარი იმის თაობაზე, რომ მას არ მიეცა გარკვეული მოწმეების გამოკითხვის შესაძლებლობა,
იმ მიზეზების ზუსტი მითითებით უნდა იყოს დასაბუთებული, თუ რატომ იყო მნიშვნელოვანი ამ კონკრეტული
მოწმის მოსმენა, ამასთან, ამ მოწმის ჩვენება აუცილებელი უნდა იყოს სიმართლის დასადგენად და დაცვის
უფლებების რეალიზაციისთვის (Perna v. Italy[GC], §29; Bacanu and SC R S.A.v. Romania, § 75).
ნებისმიერ შემთხვევაში მე-6 მუხლი არ ანიჭებს ბრალდებულს შეუზღუდავ უფლებას მოითხოვოს მოწმის
სასამართლოში გამოძახება. ზოგადად, ეროვნული სასამართლოს პრეროგატივაა, გადაწყვეტილება მიიღოს
მოწმის დაბარებისა და მოსმენის საჭიროებისა და მიზანშეწონილობის თაობაზე (see, S.N. v. Sweden*, §
44; Accardi and Others v. Italy (dec.)).
დაცვისთვის მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების გამჟღავნება
მუხლი 6 § 1 მოთხოვნების შესაბამისად, ბრალდებამ დაცვას ბრალდებულის წინააღმდეგ ან მის სასარგებლოდ
არსებული ყველა მნიშვნელოვანი მტკიცებულება უნდა წარუდგინოს (Rowe and Davis v. the United Kingdom [GC], § 60).
მიხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ შესაბამისი მტკიცებულების გამჟღავნების ვალდებულება არ არის
აბსოლუტური უფლება. სისხლის სამართლის ნებისმიერ საქმეში შეიძლება კონკურენტული ინტერესები
არსებობდეს, მაგალითად ეროვნული უსაფრთხოება, მოწმის შურისძიებისგან დაცვის აუცილებლობა,
ან პოლიციის მიერ დანაშაულის გამოძიების მეთოდის შესახებ საიდუმლოების დაცვა. შესაბამისად, ეს
ინტერესები აწონილი უნდა იქნეს ბრალდებულის უფლებებთან მიმართებით(Doorson v. The Netherlands,
§ 70). ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება საჭირო გახდეს, რომ  გარკვეული მტკიცებულება არ გამჟღავნდეს
სხვა პირის ფუნდამენტური უფლებების ან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად.  
მუხლი 6 § 1-ით დაცვის უფლებების მხოლოდ ისეთი შეზღუდვაა დაშვებული, რაც აბსოლუტური
აუცილებლობით არის განპირობებული (Van Mechelen and Others v. The Netherlands, § 58). გარდა
ამისა, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ბრალდებულის უფლება საქმის სამართლიან განხილვაზე არ დაირღვეს,
ყველა სირთულე, რის წინაშეც დაცვა აღმოჩნდება მისი უფლებების შეზღუდვის გამო სათანადოდ უნდა იყოს
კომპენსირებული სასამართლო ხელისუფლების მიერ გატარებული ზომებით (Doorson v. The Netherlands,
§ 72, and Van Mechelen and Others v.The Netherlands, § 54).
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იმ შემთხვევებში, როდესაც მტკიცებულებები არ იქნა წარდგენილი დაცვისთვის სახელმწიფო ინტერესებიდან
გამომდინარე, სასამართლოს უფლებამოსილებაში არ შედის იმის დადგენა, იყო თუ არა მტკიცებულებების
გაუმჟღავნებლობა აბსოლიტური აუცილებლობით განპირობებული (Edwards v. United Kingdom, § 34).
სასამართლოს ფუნქციაა დაადგინოს, რომ ყოველ ცალკეულ საქმესთან მიმართებით გადაწყვეტილების
მიღების პროცედურა შეესაბამებოდა შეჯიბრებითი პროცესისა და მხარეთა თანასწორობის დაცვის
მოთხოვნას, და რომ არსებული დამცავი მექანიზმები ადეკვატური იყო იმისთვის, რომ ბრალდებულის
ინტერესები დაცული ყოფილიყო (Rowe and Davis v. the United Kingdom [GC], § 62 and  Al-Khawaja
and Tahery v. the United Kingdom[GC]*, § 147).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom[GC]*, no.26766/05, 2011წლის 15 დეკემბერი – Legal
summary
Asch v. Austria, no. 12398/86, 1991 წლის 26 აპრილი
Bacanu and SC R S.A. v. Romania, no. 4411/04, 2009 წლის 3 მარტი
Davydov and Others v. Ukraine *,no. 17674/02 2010 წლის 1 ივლისი
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მტკიცებულებების დაშვებაზე: სასამართლომ დარღვევა არ დაადგინა
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არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალურ ძალადობაში ბრალდების საქმეზე სასამრთლომ არ დააკმაყოფილა
შუამდგომლობა დაზარალებულების შეფასებასა და დაცვის მხარის მიერ მოწვეული ექსპერტის დაკითხვაზე:
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სააპელაციო სასამართლოს მიერ საკასაციო სასამართლოდან ხელახლა განსახილველად დაბრუნებულ
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დაკავშირებული თემები
2. მხარეთა თანასწორობა და პროცესის შეჯიბრებითობა  
3. მტკიცებულებები
13. მტკიცებულების შეფასების პრინციპები  
18. მტკიცებულებების ერთობლიობა  
26. მიზეზები, თუ რატომ მიიჩნია სასამართლომ გარკვეული მტკიცებულებები დასაშვებლად და უარყო სხვა
მტკიცებულებები  

15. მტკიცებულების ნამდვილობა (ავთენტურობა)
მოკლე შეჯამება
მუხლი 6-ის მოითხოვს, რომ საქმის ყველა გარემოებასთან, მათ შორის მტკიცებულების მოპოვების
მეთოდთან მიმართებით, სამართალწარმოება მთლიანობაში იყოს სამართლიანი.
სასამართლოს მოცემული მიდგომა რამოდენიმე ასპექტითაა განპირობებული. კერძოდ, სასამართლო
გამოიკვლევს:  
მტკიცებულებების ხარისხს, მათ შორის დაადგენს, ეჭვქვეშ ხომ არ აყენებს მტკიცებულებების სანდოობასა
და უტყუარობას გარემოებები, რომელთა პირობებშიც იყო მოპოვებული მტკიცებულება; და
მიეცა თუ არა განმცხადებელს ეფექტური შესაძლებლობა ეჭვქვეშ დაეყენებინა მტკიცებულებების
ნამდვილობა და გაეპროტესტებინა მათი გამოყენება ეროვნული სასამართალწარმოების ფარგლებში.
ზოგადი პრინციპები
მტკიცებულების დასაშვებად ცნობა უპირველეს ყოვლისა ეროვნული კანონმდებლობის რეგულირების
საგანია, და როგორც წესი ეროვნული სასამართლოს უფლებამოსილებაში შედის მის ხელთ არსებული
მტკიცებულების შეფასება. სასამართლო  ადგენს მხოლოდ იმას, რამდენად სამართლიანი იყო მთლიანობაში
სამართალწარმოება, მტკიცებულების მოპოვების მეთოდების ჩათვლით (Schenk v. Switzerland, §§ 45-46,
Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 52, Laska and Lika v. Albania, § 57).
სამართალწარმოების სამართლიანობის შეფასებისას, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მტკიცებულებების
ხარისხი და ის გარემოებები, რომლებშიც მტკიცებულებები იქნა მოპოვებული, აგრეთვე ის, თუ რამდენად
ეჭვქვეშ აყენებს ეს გარემოებები მტკიცებულებების სანდოობასა და უტყუარობას. ასევე, შესწავლილი
უნდა იყოს, თუ რამდენად დაცული იყო დაცვის უფლებები და განმცხადებელს მიეცა თუ არა ეფექტური
შესაძლებლობა შეემოწმებინა მტკიცებულებების ნამდვილობა და გაეპროტესტებინა მტკიცებულებების
გამოყენება ეროვნული სასამართალწარმოების გარგლებში (Bykov v. Russia [GC], § 90, Lisica v.
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Croatia, §§ 51-54, Jannatov v. Azerbaijan, § 74).
კონვენციის მიზნების გათვალისწინებით, რაც ეფექტური და პრაქტიკული უფლებების დაცვას გულისხმობს (Lisica v. Croatia, § 60), მტკიცებულებების ნამდვილობის თაობაზე დავის უფლება ეფექტური უნდა იყოს,
რაც თავის მხრივ ეროვნული სასამართლოს მიერ განმცხადებლის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებებისა და
მოსაზრებების სათანადო შესწავლას მოითხოვს (Jannatov v. Azerbaijan, § 82).
აღსანიშნავია, აღსანიშნავია, რომ სამართლიანობის პრობლემა, სავალდებულოდ, არ წარმოიშობა
ისეთი მტკიცებულებასთან მიმართებით, რომელიც გამყარებელი არ არის სხვა მტკიცებულებით - როცა
მტკიცებულება მყარია და არ არსებობს რისკი მის სანდოობასთან დაკავშირებით, მისი  სხვა  მტკიცებულებით
გამყარების საჭიროება შედარებით ნაკლებია (Bykov v. Russia [GC], § 90 ;Jalloh v. Germany [GC], §
96). ამ თვალსაზრისით, სასამართლო ასევე ანიჭებს მნიშვნელობას, მტკიცებულებამ გადამწყვეტი ზეგავლენა
იქონია თუ არა სისხლის სამართლის საქმის შედეგზე  (Gäfgen v. Germany[GC]*).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Bykov v. Russia [GC], no. 4378/02, 2009 წლის 10 მარტი – Legal summary
Gäfgen v. Germany[GC]*, no. 22978/05, 2010 წლის 1 ივნისი – Legal summary
Jalloh v. Germany [GC]*, no. 54810/00, 2006 წლის 11 ივლისი – Legal summary
Jannatov v. Azerbaijan, no. 32132/07, 2014 წლის 31 ივლისი
Laska and Lika v. Albania, no.12315/04, 2010 წლის 20 აპრილი – Legal summary
Lisica v. Croatia, no. 20100/06, 2010წლის 25 თებერვალი – Legal summary
Ramanauskas v. Lithuania [GC], no. 74420/01, 2008 წლის 5 თებერვალი - Legal summary
Schenk v. Switzerland, no. 10862/84, 1988 წლის 12 ივლისი
დაკავშირებული თემები
3. მტკიცებულებები  
16. მტკიცებულების დასაშვებობა, მოწამლული ხის ნაყოფის დოქტრინა  

16. მტკიცებულების დასაშვებობა, მოწამლული ხის ნაყოფის დოქტრინა
მოკლე შეჯამება
უკანონოდ მოპოვებული მტკიცებულებები, თავისთავად, არ წარმოადგენს სამართლიანი სასამართლო
განხილვის უფლების დარღვევას. მე-6 მუხლი მოითხოვს, რომ საქმის ყველა გარემოებასთან, მათ შორის
მტკიცებულებების მოპოვების მეთოდებთან მიმართებით, სისხლის სამართალწარმოება მთლიანობაში
სამართლიანი იყოს.
როდესაც მსჯავრის დადება ძირითადად ან უმეტესწილად უსამართლო გზით მიღებულ მტკიცებულებაზე
დაფუძნებით ხდება, მე-6 მუხლის ავტონომიური პრინციპების თვალსაზრისით, სასამართლო პროცესი
უსამართლოდ იქნება მიჩნეული. მიუხედავად ამისა, აღსანიშნავია, რომ ეროვნული სასამართლოს
გადაწყვეტილების დაფუძნება კონვენციის სხვა მუხლის დარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებებზე (მაგ. მე8 მუხლი) ავტომატურად არ ნიშნავს მე-6 მუხლით გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს უფლების
დარღვევას. იმავდროულად, მე-3 მუხლის დარღვევით (მაგ. წამებით) მოპოვებული მტკიცებულების
გამოყენება უმეტეს შემთხვევებში მე-6 მუხლის მოთხოვნების დარღვევას წარმოადგენს.  
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ზოგადი პრინციპები
მტკიცებულების დასაშვებად ცნობა უპირველეს ყოვლისა ეროვნული კანონმდებლობის რეგულირების
საგანია (Schenk v. Switzerland, §§ 45-46; Heglas v. the Czech Republic, § 84). სასამართლოს
უფლებამოსილებაში არ შედის დაადგინოს, რომელიმე კონკრეტული მტკიცებულება, მაგალითად,  ეროვნული
კანონმდებლობის დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება, შეიძლება იყოს თუ არა დასაშვებად ცნობილი.  
ცენტრალური საკითხი იმაში მდგომარეობს, რომ დადგინდეს იყო თუ არა სამართალწარმოების პროცესი, მათ
შორის მტკიცებულებათა მოპოვების მეთოდები სამართლიანი. ეს გულისხმობს სავარაუდო კანონდარღვევის
შესწავლას და იმის დადგენას, ჰქონდა თუ არა ადგილი კონვენციით გათვალისწინებული სხვა უფლების
დარღვევას და რა ხასიათის დარღვევაა ეს (Khan v. the United Kingdom, § 34; P.G. and J.H. v. the
United Kingdom, § 76; Allan v. the United Kingdom, § 42). შეფასების ჩატარების დროს შემდეგი
უნდა იყოს გათვალისწინებული: 1) დაცული იყო თუ არა მოპასუხის დაცვის უფლებები (კერძოდ, მიეცა თუ
არა განმცხადებელს მტკიცებულებების ნამდვილობის შემოწმებისა და მისი გამოყენების გაპროტესტების
შესაძლებლობა; და 2) მტკიცებულებების ხარისხი და გარემოებები, რომლებშიც მტკიცებულებები იქნა
მოპოვებული,აგრეთვე ის, თუ რამდენად ეჭვქვეშ აყენებს ეს გარემოებები მტკიცებულებების სანდოობასა
და უტყუარობას.  
აღსანიშნავია, რომ სამართლიანობის პრობლემა, სავალდებულოდ, არ წარმოიშობა ისეთი
მტკიცებულებასთან მიმართებით, რომელიც გამყარებელი არ არის სხვა მტკიცებულებით - როცა
მტკიცებულება მყარია და არ არსებობს რისკი მის სანდოობასთან დაკავშირებით, მისი  სხვა  მტკიცებულებით
გამყარების საჭიროება შედარებით ნაკლებია (Bykov v. Russia [GC], § 89; Jalloh v. Germany[GC]*,
§ 96).
მე-6 მუხლის დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება: სამართალწარმოების სამართლიანობის შეფასების
დროს გასათვალისწინებელია მტკიცებულებების ხარისხი. კერძოდ, მტკიცებულებების სანდოობა ეჭვის ქვეშ
დადგება, თუ ისინი დუმილისა და საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის პრივილეგიის
დარღვევით იქნა მოპოვებული (Lutsenko v. Ukraine, §§ 48-49).
მე-8 მუხლის დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება: გათვალისწინებული უნდა იყოს საქმის ყველა
გარემოება, განმცხადებლის დაცვის უფლებების პატივისცემა და კონკრეტული მტკიცებულებების ხარისხი
და მნიშვნელობა (Gäfgen v. Germany [GC]*, § 165).
მე-3 მუხლის დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება: სისხლის სამართალწარმოებაში ისეთი მტკიცებულების
გამოყენება ყოველთვის სერიოზულ ეჭვს ბადებს სამართალწარმოების სამართლიანობასთან დაკავშირებით,
მაშინაც კი, თუ ამ მტკიცებულებების დასაშვებად მიჩნევა არ იყო გადამწყვეტი მნიშვნელობის პირის
მსჯავრდებისთვის (Jalloh v. Germany[GC] §§ 99 და 105; Harutyunyan v. Armenia*, § 63).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Allan v. the United Kingdom, no. 48539/99, 2002წლის 5 მოემბერი – Legal summary
Bykov v. Russia [GC], no. 4378/02, 2009 წლის 10 მარტი – Legal summary
Gäfgen v. Germany[GC]*, no. 22978/05, 2010 წლის 1 ივნისი – Legal summary
Heglas v. the Czech Republic, no. 5935/02, 2007 წლის 1 მარტი – Legal summary
Jalloh v. Germany [GC]*, no. 54810/00, 2006 წლის 11 ივლისი – Legal summary
Lutsenko v. Ukraine, no. 30663/04, 2008 წლის 18 დეკემბერი – Legal summary
Schenk v. Switzerland, no. 10862/84, 1988 წლის 12 ივლისი
სხვა წყაროები:
სასამართლო განხილვისას ბრალდებულის ან მოწმისგან წამების გზით მოპოვებული ჩვენებების გამოყენება:
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სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Harutyunyan v. Armenia*, no. 36549/03, 2007წლის 28 ივნისი – Legal summary
უკანონო ფარული თვალთვალის ოპერაციის დროს წაქეზების გზით მოპოვებული მტკიცებულებების
გამოყენება: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Sepil v. Turkey, no. 17711/07, 12 November 2013წლის 12 ნოემბერი – Legal Summary
მესამე მხარეების წამების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებების განმცხადებლის საქმის განმეორებითი
განხილვის პროცესზე დაშვების რეალური რისკი: დეპორტაცია დარღვევად განიხილებოდა
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El Haski v. Belgium, no. 649/08, 2012წლის 25 სექტემბერი – Legal summary
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დაკავშირებულითემები
3. მტკიცებულებები
15. მტკიცებულების ნამდვილობა  

17. მტკიცებულების ძალა (წონა)
მოკლე შეჯამება
მე-6 მუხლი მოითხოვს, რომ ეროვნულმა სასამართლოებმა სრულად, დამოუკიდებელად და
სრულფასოვანად შეისწავლონ და შეაფასონ იმ მტკიცებულების დასაშვებობა და სანდოობა, რომელიც
განსაზღვრავს ბრალდებულის ბრალეულობის საკითხს. ეს ვალდებულება ასევე გულისხმობს, რომ
ეროვნულმა სასამართლოებმა უნდა დაასაბუთონ წარმოდგენილი მტკიცებულებების მიმართ დაყენებულ
შუამდგომლობებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები.  
ამ თვალსაზრისით მტკიცებულების წონა უნდა მიენიჭოს მოწმის მიერ სასამართლოში მიცემულ ჩვენებას და
მომეტებული სიფრთხილეა საჭირო იმ მტკიცებულებასთან მიმართებით, რომელიც მოპოვებულია მოწმისგან
რაიმე პირობით.
ზოგადი პრინციპები
რთულია საქმის განმხილველი მოსამართლის მიერ სხდომის დაწყებამდე იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად
წონადი იქნება მტკიცებულება, მისი სხდომაზე გამოკვლევისა და სასამართლოზე განხილულ მტკიცებულებათა
ერთობლიობის გათვალისწინების გარეშე. თუმცა,მას შემდეგ რაც ბრალდების მხარე დაასრულებს საქმის
წარმოდგენას, საქმის განმხილველ მოსამართლეს შეუძლია შეაფასოს გამოუკვლევი მტკიცებულების
მნიშვნელობა და წონა ბრალდებულის წინააღმდეგ არსებული სხვა მტკიცებულებების ფონზე (Al-Khawaja
and Tahery v. the United Kingdom[GC]*,§§ 133-134).
უდანაშაულობის პრეზუმფციის და ბრალდებულის უფლების გათვალისწინებით რომ ჰქონდეს საშუალება
გამოიკვლიოს მისი მამხილებელი ნებისმიერი მტკიცებულება, სისხლის სამართლის სასამართლომ
საქმე უნდა განიხილოს სრულად, დამოუკიდებელად და დეტალურად და მოახდინოს იმ მტკიცებულების
დასაშვებობისა და სანდოობის შეფასება, რომელიც განსაზღვრავს ბრალდებულის ბრალეულობის საკითხს,
იმისდა მიუხედავად, თუ როგორ იქნა შეფასებული იგივე მტკიცებულება სხვა ბრალდებულთა მიმართ საქმის
განხილვის პროცესში (Huseyn and Others v. Azerbaijan, § 212).
სასამართლო მიიჩნევს, რომ სამართლიანი და შეჯიბრებითი სასამართლოს პრინციპი გულისხმობს, რომ
სასამართლომ მეტი წონა უნდა მიანიჭოს მოწმის მიერ სასამართლო განხილვის დროს მიცემულ
ჩვენებას, ვიდრე ბრალდების მხარის მიერ წარმოდენილი მოწმის დაკითხვის ოქმს, რომელიც
წინასასამართლო გამოძიების დროს იქნა მოპოვებული, თუ სხვა სანდო მიზეზი არ არსებობს
საპირისპიროს დასადგენად. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო არ არის მოწოდებული დაადგინოს
ეროვნული სასამართლოების მიერ მოხდა თუ არა მტკიცებულებათა შეფასებისას არსებითი დარღვევა,
სასამართლო მაინც ვალდებულია განიხილოს შეიცავს თუ არა გადაწყვეტილება დასაბუთებას განხილული
მტკიცებულების მიმართ დაყენებულ საჩივრებზე (Huseyn and Others , § 211).
იმის შეფასება, თუ რომელი მოწმე არის მთავარი მოწმე, შესაძლოა გაკეთდეს იმ ანალიზის საფუძველზე თუ რა
მნიშვნელობა გააჩნია კონკრეტულ მტკიცებულებას წარდგენილი ბრალდების ფარგლებში, ან შესაბამისად,
გამამტყუნებელი განაჩენისათვის. (Birutis and others v. Lithuania, §§28-35). იმის შეფასებისას, თუ
რომელი მოწმე არის მთავარი მოწმე, სასამართლოს შეუძლია ზოგჯერ გამოიკვლიოს ბრალდებულის მიმართ
წარმოდგენილი სხვა მტკიცებულების ხარისხი და სანდოობა.
ზოგადი წესის მიხედვით, მტკიცებულებას, რომელიც მოპოვებულია იძულების შედეგად, არ შეიძლება
მიენიჭოს გადამწყვეტი ან წონადი მნიშვნელობა, გამამტყუნებელი განაჩენის დასაბუთების კონტექსტში
(Saunders v. the United Kingdom [GC], §§ 71-76). სასამართლოს მიერ წამების ფაქტის დადგენის
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შემთხვევაში, წამების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულება, ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ იქნება დასაშვები,
მაშინაც კი, თუ მას არ გააჩნია  ბრალის გადაწყვეტაში გადამწყვეტი ან წონადი მნიშვნელობა (Yusuf Gezer v. Turkey, §§ 40-45). თუმცა, ბრალდებულის ნების საწინააღმდეგოდ მოპოვებული მტკიცებულების
ამორიცხვა არ არის 6-ე მუხლის    სავალდებულო მოთხოვნა, თუკი იძულება მხოლოდ მცირედი დოზით
უკავშირდება იმ მამხილებელ მტკიცებულებას, რომელსაც ეფუძნება გამამტყუნებელი განაჩენი.
მტკიცებულება, რომელიც მიღებულია მოწმეებზე დაპირების სანაცვლოდ „განსაკუთრებული
სიფრთხილით“ უნდა იქნეს მიღებული მხედველობაში, რადგან კონვენციით გარანტირებული უფლებების
გამოყენება ამ დროს ვერ განხორციელდება იმ მოცულობით, რაც ჩვეულებრივ არის გათვალისწინებული
(Doorson v. the Netherlands, § 76). მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე გამონაკლის შემთხვევებშიაღმოჩნდა
სასამართლო მზად იმისათვის რომ, ეროვნული სასამართლოების მიერ გაკეთებული შეფასების საპირისპიროდ,
დაედგინა, რომ მტკიცებულება აბსოლუტურად ვერ აკმაყოფილებდა სანდოობის მოთხოვნას, იმ გარემოებათა
გათვალისწინებით, რომლის ფარგლებშიც მოხდა მისი მოპოვება (Lisica v. Croatia, §§47-62).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC]*, 26766/05, 2011 წლის 15 დეკემბერი – Legal
summary
Birutis and others v. Lithuania, no. 47698/99, 2002წლის 28 მარტი – Legal summary
Doorson v. the Netherlands, no. 20524/92, 1996 წლის 26 მარტი – Legal summary
Huseyn and Others v. Azerbaijan, no.35485/05, 2011წლის 26 ივლისი
Lisica v. Croatia, no. 20100/06, 2010 წლის 25 თებერვალი – Legal summary
Saunders v. the United Kingdom [GC], no. 19187/91, 1996 წლის 17 დეკემბერი - Legal summary
Yusuf Gezer v. Turkey, no. 21790/04, 2009 წლის 1 დეკემბერი - Legal summary
სხვა წყაროები:
გამამტყუნებელი განაჩენის ერთ-ერთ საფუძვლად გამოყენებული ანონიმური მოწმის ჩვენების გაზიარების
საკითხზე განხილვისა და მსჯელობის არარსებობა: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Krasniki v. the Czech Republic*, no. 51277/99, 2006წლის 28 თებერვალი – Legal summary
საქმის განხილვაზე დაშვებულ იქნა მტკიცებულებად ის მამხილებელი განცხადება, რომელიც მოწმემ
სასამართლო განხილვამდე უარყო: სასამართლომ განაცხადი დაუშვებლად ცნო
Camilleri v. Malta (dec.), no. 51760/99, 2000წლის 16 მარტი – Legal summary39
დაკავშირებული თემები
13. მტკიცებულების შეფასების პრინციპები  
14. მტკიცებულების რელევანტურობა  

18. საპირისპირო მტკიცებულებები
მოკლე შეჯამება
მტკიცებულების რელევანტურობის საკითხის დადგენა წარმოადგენს ეროვნული სასამართლოების
პრეროგატივას; მიუხედავად ამისა, როცა სახეზეა ურთიერთსაპირისპირო მტკიცებულებები, სასამართლო
ვალდებულია ნათელი მოჰფინოს აღნიშნულ საკითხს და მტკიცების ტვირთი გამოიყენოს იმ მხარის მიმართ,
39 საინფორმაციო ბარათი No. 16, 2000 წლის მარტი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო, გვ 27
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რომელსაც სურვილი აქვს დაასაბუთოს მისი პოზოცია. აღნიშნულის უგლვებელყოფა არღვევს დაცვის
უფლებას.  
სასამართლო პროცესზე ყველა მტკიცებულება ბრალდებულის თანდასწრებით უნდა იყოს წარდგენილი,
მხარეთა შორის  შეჯიბრებითი კამათის ხელშეწყობის მიზნით.
გარკვეული შეზღუდვები დასაშვებია მოწმეების გამოძახებისა და გამოკითხვის მიმართ, თუკი ძლიერი
საპროცესო გარანტიებით უზრუნველყოფილია არსებითი მტკიცებულების რელევანტურობის საკითხის
ეფექტური გამოკვლევის შესაძლებლობა.
ძირითადი პრინციპები
სასამართლო აღნიშნულ საკითხს ძირითადად განიხილავდა მოწმეთა ჯვარედინი დაკითხვის შეუძლებლობის
კონტექსტში, რაც ხელს უშლიდა ფაქტების დადგენას.  
“188. ნათელია, რომ სასამართლოს ფუნქცია არ არის აზრის გამოხატვა მტკიცებულების რელევანტურობის
შესახებ, ან ზოგადად ბრალდებულის ბრალეულობის საკითხზე ან მის უდანაშაულობაზე, თუმცა,
სასამართლოს ფუნქციაა
დაადგინოს, სასამართლო განხილვა მთლიანობაში, მტკიცებულებათა
გამოკვლევის შესაძლებლობის საკითხის გათვალისწინებით, იყო თუ არა სამართლიანი (Asch v. Austria
§ 26). იმის გათვალისწინებით, რომ განმცხადებელს მსჯავრი დაედო მის მიმართ ურთიერთსაპირისპირო
მტკიცებულებების საფუძველზე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ეროვნული სასამართლოს მიერ დაცვის მხარის
მოწმეთა დაკითხვაზე უარი, მათი ჩვენებების რელევანტურობის საკითხის განხილვის გარეშე, არღვევდა
დაცვის უფლებას. სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა, მუხ. 6 (იხ. Vidal v. Belgium, §
34).”(Popov v. Russia, § 188).
მოწმეთა ჯვარედინი დაკითხვის უფლება წარმოადგენს სამართლიანი სასამართლოს მნიშვნელოვან
კომპონენტს და მოითხოვს, რომ ბრალდებულს ჰქონდეს შესაძლებლობა, გამოიკვლიოს მოწმის ჩვენების
ან დაკითხვის ნებისმიერი ასპექტი დაპირისპირების ან გამოკვლევის დროს (Bricmont v. Belgium, N.
10857/84, 7 ივლისი 1989 , § 81.)
ვიდრე მოხდება პირის მსჯავრდება, მისი მამხილებელი ყველა მტკიცებულება, როგორც წესი, უნდა
განხილულ იქნეს მისი თანდასწრებით საჯარო სასამართლო სხდომაზე, მხარეთა შეჯიბრებითი
დაპირისპირების უზრუნველყოფით; ამ პრინციპიდან გამონაკლისი დასაშვებია, თუმცა, ამით არ
უნდაშეილახოს დაცვის უფლება, რომელიც, როგორც წესი, გულისხმობს რომბრალდებულს მიეცეს
გონივრული შესაძლებლობა დაუპირისპირდეს და დაკითხოს მისიმამხილებელი მოწმეები, იმ ეტაპზე
როდესაც მოწმე ამხელს ბრალდებულს ან მოგვიანებით, პროცესის შემდგომ ეტაპზე (Hümmer v. Germany, § 38; Lucà v. Italy,, § 39; Solakov v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia”, § 57).
მსჯავრდება, რომელიც მნიშნელოვნად ეყრდნობა ისეთი მთავარი მოწმის ჩვენებას, რომელიც არ
დაკითხულა სასამართლო პროცესზე, ავტომატურად არ გამოიწვევს მე-6 მუხლის §1-ის დარღვევას,
თუკი მნიშვნელოვანი საპროცესო გარანტიები იქნება უზრუნველყოფილი. ასეთები მოიცავს ეროვნულ
კანონმდებლობაში ნათელი წესების არსებობას, რომლებიც ზღუდავს მოსამართლის დისკრეციას
დასაშვებად ცნოს დაუსწრებელი მოწმის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულება, სხვა მტკიცებულების
არსებობა, რომელიც სარწმუნოს ხდის ჩვენებას, სხვა მოწმეთა ჩვენებებთან შეუთავსებლობის არარსებობა,
და მოსამართლის მიერ მსაჯულებისათვის ნათლად განმარტებული მითითებები ამორიცხული წერილობითი
ჩვენების შესახებ.   (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom[GC]*). რა კონკრეტული
საპროცესო გარანტიებიც არ უნდა არსებობდეს, ისინი უნდა ქმნიდეს მნიშვნელოვანი მტკიცებულების
სანდოობის გამოსაკვლევად ეფექტურ და გონივრულ შესაძლებლობას (Papadakis v The Former Yugoslav Republic of Macedonia).
მოწმის წარმოდგენისა და გამოკვლევის უფლება არ გულისხმობს შეუზღუდავ უფლებას, რომელიც ნებისმიერი
მოწმის დასწრებას უზრუნველყოფს ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერი ფორმით.  
შეზღუდვები გამოიყენება მაშინ, როდესაც დაზარალებულები და მოწმეები სარგებლობენ ჩვენების
ანონიმური წესით წარმოდგენის უფლებით, რითაც ხდება ბრალდებულის უფლების შეზღუდვა - ჯვარედინად
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დაკითხოს მოწმე. ზოგადად, მსგავსი მტკიცებულების დაშვება, არღვევს სამართლიანი სასამართლოს
პრინციპს,  ვინაიდან იგი ბრალდებულს აყენებს არათანაბარ პოზიციაში. თუმცა, გამონაკლის შემთხვევებში,
სამართლიანი სასამართლო ასევე მოითხოვს,  რომ დაცვის უზრუნველყოფის ინტერესი შეფასდეს ჩვენების
მიღების მიზნით გამოძახებული მოწმეებისა და დაზარალებულის ინტერესთან შეპირწონებით (Doorson
v. The Netherlands, § 70). ამ შემთხვევაში, სასამართლო ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს ზომები,  რათა
შესაბამისი ხარისხით მოახდინოს იმის კომპენსირება, რა პირობებშიც დაცვას მოუწია მუშაობა და მსჯავრდება
არასოდეს არ უნდა (სრულად ან მნიშვნელოვანწილად)   ეყრდნობოდეს მსგავს გარემოებებში მიღებულ
ჩვენებას (Van Mechelen and Others v. The Netherlands, §§ 54-63;  Doorson v. The Netherlands, §§
72-76; Kostovski v. the Netherlands, § 43).  
მაშინაც კი, როდესაც ანონიმური მოწმეები არ არიან მთავარი მოწმეები,  დაცვის მხარეს მაინც უნდა ჰქონდეს
შესაძლებლობა გამოიკვლიოს მათი სანდოობა: ა) წერილობითი სახით კითხვების წარდგენის გზით(Kostovski v. the Netherlands); ბ) ადვოკატის დასწრების უზრუნველყოფით დაკითხვაზე ბრალდებულისათვის
მოწმის ვინაობის გამჟღავნებაზე აკრძალვის დაწესების პირობით (Doorson v. The Netherlands); ან გ)
ბრალდებულის უფლების უზრუნველყოფით, რომ კითხვებით მიემართა მოწმეებისათვის დისტანციური
დაკითხვის დროს, მოწმის ხმისა და სახის დაფარვის პირობებში (Birutis and Others v. Lithuania).
როდესაც ბრალდებულს აქვს შესაძლებლობა დაუპირისპირდეს არაძირითად მოწმეს წინასწარი გამოძიების
ეტაპზე,  ადვოკატის დასწრება ასეთ შემთხვევაში არ წარმოადგენს დაცვის უფლების სავალდებულო ნაწილს
(Isgró v. Italy).
როგორც დაცვის უფლების განხორციელებისთვისაა მნიშვნელოვანი ბრალდების ძირითადი მოწმის
დაკითხვის შესაძლებლობა, ასევე მნიშვნელოვანია დაცვას ჰქონდეს წვდომა ნებისმიერ სხვა მნიშვნელოვან
ან წონად მტკიცებულებაზე, წერილობითი და ნივთიერი მტკიცებულებების ჩათვლით (Mirilashvili v. Russia, §§200-209).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom[GC]*, no.26766/05,2011წლის 15 დეკემბერი – Legal
summary
Birutis and Others v. Lithuania, nos. 47698/99 and 48115/99, 2002 წლის 28 მარტი
Bricmont v. Belgium, no. 10857/84, 1989  წლის 7 ივლისი
Doorson v. The Netherlands, no. 20524/92, 1996 წლის 26 მარტი
Hümmer v. Germany, no.26171/07, 2012 წლის 19 ივლისი
Isgró v. Italy, no. 11339/85, 1991 წლის 19 თებერვალი
Kostovski v. the Netherlands, no.11454/85, 1989წლის 20 ნოემბერი
Lucа v. Italy, no.33354/96, 2001 წლის 27 თებერვალი
Mirilashvili v. Russia, no. 6293/04, 2008 წლის 11 დეკემბერი
Papadakis v The Former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 50254/07, 2013 წლის 26 თებერვალი
Solakov v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia”, no. 47023/99, 2001 წლის 31 ოქტომბერი
Van Mechelen and Others v. The Netherlands, nos. 21363/93, 21364/93, 21427/93 და 2056/93, 1997
წლის 23 აპრილი
სხვა წყაროები:
სარჩელის თავდაპირველი დაკმაყოფილების მიუხედავად, მოსამართლემ არ მისცა დაცვის მხარეს მოწმეთა
წარმოდგენის შესაძლებლობა და მსჯავრდება ეფუძნებოდა ურთიერთსაპირისპირო მტკიცებულებებს:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Popov v. Russia, no. 13 2006 წლის ივლისი – Legal summary
დასაშვებად იქნა ცნობილი ბრალდების ერთადერთი მოწმის ჩვენება, რომლის ჯვარედინი დაკითხვაც
შეუძლებელი იყო პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის გამო: სასამართლომ არ დაადგინა დარღვევა
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Gani v. Spain, no. 61800/08, 2013 წლის 19 თებერვალი – Legal summary
დაცვას არ მიეცა შესაძლებლობა მოეხდინა ბრალდების მხარის ექსპერტი მოწმეების ჯვარედინი დაკითხვა
ან წარმოედგინა საკუთარი ექსპერტი მოწმეები:სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, nos. 11082/06 და 13772/05, 2013წლის 25 ივლისი – Legal
summary
ბრალდებულს არ მიეცა შესაძლებლობა მოეხდინა ბრალდების ძირითადი მოწმის ჯვარედინი დაკითხვა ან
გამოეკვლია მტკიცებულება: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
V.D. v. Romaniaꜝ, no. 7078/02, 2010 წლის 16 თებერვალი – Legal summary
ბრალდებულს არ მიეცა შესაძლებლობა მოეხდინა ბრალდების ძირითადი მოწმის ჯვარედინი დაკითხვა:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
A.M. v. Italy, no. 37019/97, 1999 წლის 14 დეკემბერი – Legal summary40
შეზღუდვა იქნა გამოყენებული გაუპატიურების შედეგად შესაძლო დაზარალებულის ჯვარედინი წესით
დაკითხვის უფლებაზე: სასამართლომ არ დაადგინა დარღვევა:
Oyston v. the United kingdom (dec.), no. 42011/98, 2002 წლის 22 იანვარი – Legal summary41
პროცესის არც ერთ ეტაპზე, ბრალდებულს არ მიეცა შესაძლებლობა მოეხდინა მოწმეთა გამოკვლევა:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Vaturi v. Franceꜝ, no. 75699/01, 2006 წლის 13 აპრილი – Legal summary
ბრალდებულს არ მიეცა შესაძლებლობა მოეხდინა სქესობრივი დანაშაულის მსხვერპლი არასრულწლოვნის
დაკითხვა: სასამართლომ არ დაადგინა დარღვევა
S.N. v. Sweden, no. 77018/01, 2009 წლის 29 იანვარი – Legal summary
ბრალდების მოწმის გამოკითხვის შეუძლებლობა, რომლის მიკვლევა საზღვარგარეთ შეუძლებელი იყო:
დაუშვებელია
Calabrò v. Italy and Germany (dec.), no. 59895/00, 2002 წლის 21 მარტი
ბრალდებულს არ მიეცა შესაძლებლობა მოეხდინა ბრალდების მოწმის დაკითხვა, რომელიც საზღვარგარეთ
იმყოფებოდა და ვერ მოხერხდა მისი მოძიებ: სასამართლომ არ დაადგინა დარღვევა
Sapunarescu v. Germany (dec.), no. 22007/03, 2006 წლის 1 სექტემბერი – Legal summary
ბრალდებულს არ მიეცა შესაძლებლობა პირადად მოეხდინა ბრალდების ძირითადი მოწმის ჩვენების
გამოკვლევა, ვინაიდან სახელმწიფო მოხელეებმა აუკრძალეს მას ჩვენების მიცემა სასამართლოზე:
სასამართლომ დაუშვებლად ცნო განაცხადი:
Sapunarescu v. Germany (dec.), N. 22007/03, 1 სექტემბერი 2006 – Legal summary
არასაკმარისი დასაბუთების გამო, როდესაც მსჯავრდებულის მიმართ გამოყენებულ იქნა 40 წლიანი
თავისუფლების აღკვეთა (ნაკლოვან მტკიცებულებაზე არაფერი იყო ნათქვამი) : სასამართლომ დაადგინა
დარღვევა
Ajdarić v. Croatia, no. 20883/09, 2011 წლის 13 დეკემბერი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
2. მხარეთა თანასწორობა და პროცესის შეჯიბრებითობა
3. მტკიცებულება
4. ზეპირი მტკიცებულების შეფასება
40 საინფორმაციო ბარათი No. 13,1999 წლის დეკემბერი, მოწმეების დაკითხვა, გვ 18
41 საინფორმაციო ბარათი No. 38, 2002 წლის იანვარი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო, გვ 12
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19. მტკიცებულებათა ერთობლიობა
მოკლე შეჯამება
დამატებითი მტკიცებულების წარდგენის ვალდებულება დამოკიდებულია მასალების ხარისხსა და
სანდოობაზე.   შესაბამისად, ისეთი მტკიცებულების გამოყენება, რომელიც არ არის გამყარებული სხვა
მტკიცებულებით, მაგრამ თავისთავად სანდო და ძლიერი მტკიცებულებაა, არ წარმოადგენს მე-6 მუხლის
დარღვევას.  
ძირითადი პრინციპები
129.იმის შეფასებისას, იყო თუ არა სამართალწარმოების პროცესი მთლიანობაში სამართლიანი, ყურადღება
უნდა მიექცეს დაცული იყო თუ არა დაცვის უფლებები. კერძოდ, შესწავლილი უნდა იყოს მიეცა თუ არა
განმცხადებელს მეორე მხარის მტკიცებულებების ნამდვილობის გასაჩივრებისა და მისი დაუშვებლად ცნობის
მოთხოვნის უფლება (იხილეთ, Gäfgen v. Germany*, § 164). გარდა ამისა, გათვალისწინებულ უნდა
იყოს მტკიცებულებების ხარისხი, ასევე შესწავლილ უნდა იქნეს ხომ არ აყენებს ეჭვქვეშ მტკიცებულებების
უტყუარობასა და სანდოობას ის გარემოებები, რომელთა პირობებშიც მტკიცებულებები იქნა მოპოვებული.
აღსანიშნავია, რომ ისეთი მტკიცებულებების სამართლიანობასა და უტყუარობასთან დაკავშირებით,
რომელთა მხარდამჭერი სხვა მტკიცებულებები ან მასალები არ არსებობს, ეჭვი არ იბადება - თუ ეს
მტკიცებულებები სანდოა და არ არსებობს ეჭვი მის უტყოარობასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ასეთი
მტკიცებულების სხვა მტკიცებულებით გამყარების საჭიროება შედარებით ნაკლებია (იხილეთ Khan v.
the United Kingdom, §§ 35-37, Allan v. the United Kingdom, § 43, and Bykov v. Russia [GC], §
90).”(Haxhia v. Albania).
იმ მოწმეების მიერ წინასასამართლო ეტაპზე მიცემული ჩვენებები, რომლებიც საქმის შეჯიბრებითი
განხილვისას არ გამოცხადებულან და, შესაბამისად, არ გამოკითხულან, შეიძლება გათვალისწინებულ
იქნეს, თუ ეს ჩვენებები სხვა მტკიცებულებებითაა გამყარებული (Mirilashvili v. Russia, § 217; C.R.R
Scheper v.The Netherlands(dec.); Calabrт v. Italy and Germany (dec.); Ferrantelli and Santangelo
v. Italy, § 52).
“რაც შეეხება „ერთადერთი ან გადამწყვეტი მტკიცებულების“ წესს, როგორც დიდმა პალატამ მიუთითა
თავის გადაწყვეტილებაში საქმეზე Al-Khawaja and Tahery, “გადამწყვეტი“ მოცემულ კონტექსტში
გულისხმობს უფრო მეტს ვიდრე „დამადასტურებელ“ მტკიცებულებას, ან ისეთ მტკიცებულებას, რომლის
გარეშეც პირის დამნაშავედ ცნობის შანსი მცირდება, ხოლო მისი გამართლების შანსი იზრდება. ეს ტერმინი
ვიწრო მნიშვნელობით უნდა იქნეს გაგებული, როგორც ისეთი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულება, რომელიც
საქმის შედეგზე გადამწყვეტ გავლენას იქონიებს. როდესაც მოწმის ჩვენება სხვა ჩვენებითაა გამყარებული,
იმის დადგენა, რომ ეს მტკიცებულება გადამწყვეტი ხასიათისაა, დამოკიდებული იქნება დამატებითი
მტკიცებულების სიძლიერეზე. რაც უფრო ძლიერი და სარწმუნოა დამატებითი მტკიცებულებები, მით უფრო
ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იმ მოწმის ჩვენება, რომელიც პროცესზე არ გამოცხადდა „გადამწყვეტი“
მნიშვნელობის იყოს (იხილეთ: Al-Khawaja and Tahery, cited above, § 131).” (Horncastle and Others
v. United Kingdom, § 134).42
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Calabrò v. Italy and Germany (dec.), no. 59895/00, 2002 წლის 21 მარტი
Ferrantelli and Santangelo v. Italy, no. 19874/92, 1996 წლის 7 აგვისტო – Legal summary
Horncastle and Others v. United Kingdom, no. 4184/10, 2014 წლის 16 დეკემბერი – Legal summary
სხვა წყაროები:
მსჯავრდება გაუპატიურების სამ ეპიზოდში, რაც თითქოსდა მეტწილად ეფუძნებოდა დაზარალებულის მიერ
პოლიციისთვის მიცემულ ჩვენებებს და დაცვას არ ჰქონდა მათი დაკითხვის შესაძლებლობა: სასამართლომ
42 საქმე არ იყო დასრულებული წინამდებარე ანგარიშის მომზადების მომენტისთვის (20/12/2014)
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დაუშვებლად ცნო
C.R.R Scheper v. The Netherlands (dec.), no. 39209/02, 2005 წლის 5 აპრილი – Legal Summary
მკვლელობის საქმეზე მტკიცებულებების შეფასება: სასამართლომ არ დაადგინა დარღვევა
Haxhia v. Albania, no. 29861/03, 2013 წლის 8 ოქტომბერი – Legal summary
სასამართლომ უარი უთხრა დაცვის მხარეს ოპერატიული ქმედებების ამსახველი მასალის გადაცემაზე და
დაცვის მხარის მიერ გამოკითხული მოწმეების ჩვენების დაშვებაზე: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Mirilashvili v. Russia, no. 6293/04, 2008 წლის 11 დეკემბერი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
3.  მტკიცებულებები
11. ირიბი ჩვენება  

20. ბრალდებულის მიმართ წაყენებული ბრალდების ფარგლები
მოკლე შეჯამება
სისხლის სამართლის პროცესის სამართლიანობის გარანტირების მიზნით ეროვნულმა კანონმდებლობამ
და სასამართლომ უნდა უზრუნველყონ  მოპასუხის მიმართ წაყენებული ბრალდების ფარგლების დადგენა.
ასეთი ფარგლები შეიძლება დადგინდეს სისხლის სამართლის თეორიის ზოგადი პრინციპების, რომლებიც
სახელმწიფოების მიერ არის აღიარებული და რომლებიც რელევანტურია   მე-6 და მე-7 მუხლებისთვის
(მაგალითად, nullum crimen, nulla poena sine lege და სისხლის სამართლის კანონმდებლობისათვის
უკუძალის მინიჭების აკრძალვა, ხანდაზმულობის ვადა)  და იმუნიტეტის მეშვეობით.
ძირითადი პრინციპები
სისხლისსამართლებრივი ბრალდების ცნებას ავტონიმიური მნიშვნელობა გააჩნია წევრი სახელმწიფოების
ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილი მნიშვნელობის მიუხედავად (Adolf v. Austria, § 30).
ბრალდების ცნება კონვენციის მნიშვნელობით უნდა იყოს გაგებული. მოცემული ცნება განიმარტება, როგორც
„პირისთვის შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს მიერ ოფიციალური შეტყობინების მიწოდება იმის თაობაზე,
რომ მას ბრალად ედება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა“. მოცემული დეფინიცია ეხმიანება
ტესტს„შეიცვალა თუ არა ეჭვმიტანილის მდგომარეობა არსებითად“ (იხილეთ: Deweer v. Belgium, §§ 42
and 46, and Eckle v. Germany, § 73).
კონვენციის მე-6 მუხლის სისხლისამართლებრივი ასპექტების გამოყენების   შეფასების კრიტერიუმები
განხილულია საქმეზე Engel and Others v. the Netherlands, §§ 82-83 (კლასიფიკაცია ეროვნული
კანონმდებლობის მიხედვით; დანაშაულის ხასიათი; სასჯელის სიმძიმე, რომელიც დანაშაულის ჩამდენ პირს
შეიძლება შეეფარდოს; ასევე იხილეთ: Bendenoun v. France, § 47, კუმულაციური მიდგომის თაობაზე,
რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს როდესაც ცალკეული კრიტერიუმების ანალიზი არ იძლევა ნათელი
დასკვნის გაკეთების საშუალებას სისხლის სამართლის ბრალდების არსებობის თაობაზე.
ბრალდების ფარგლები შეიძლება შეიზღუდოს:
იმუნიტეტით, რომლის ძალითაც პარლამენტის წევრებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა და ხელშეუხებელნი
არიან  მათ მიერ პოლიტკური ფუნქციების შესრულების პროცესში ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით,
რაც მათი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად. უდავოა, რომ ხელშეუხებლობა
ეხმარება პარლამენტს სრული დამოუკიდებლობის მიღწევაში პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის
სამართალწარმოების თავიდან აცილებისა და, შესაბამისად, ოპოზიციის უმრავლესობის მიერ ზეწოლისგან ან
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უფლებების ხელყოფისგან დაცვის გზით  (Kart v. Turkey [GC], § 90, ამონარიდი სამოქალაქო საქმეებიდან).
გარდა ამისა, პარლამენტის წევრის წინააღმდეგ საქმის აღძვრამ შეიძლება უარყოფითი ზემოქმედება
მოახდინოს იმ ორგანოზე, რომელსაც პირი წარმოადგენს და პარლამენტის მუშაობა შეაფერხოს. იმუნიტეტის
სისტემა, რომელიც ჩვეულებრივი კანონმდებლობიდან გამონაკლისს წარმოადგენს, ამდენად შეიძლება
ჩაითვალოს, რომ ლეგიტიმურ მიზანს ისახავს (იქვე., § 91).
საპარლამენტო იმუნიტეტის თავსებადობა კონვენციის მოთხოვნებთან ყოველთვის არ არის აბსოლუტური.
სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს საქმის კონკრეტული გარემოებები, სამართლიანი ბალანსი
პარლამენტის ხელშეუხებლობის დაცვის აუცილებლობასა და განმცხადებლის ინდივიდუალურ ინტერესს
შორის, გაუქმდეს იმუნიტეტი, რათა მან სასამართლოს წინაშე პასუხი გასცეს მის მიმართ წაყენებულ
სისხლის სამართლის ბრალდებაზე (ibid., §§ 92-93). რაც უფრო ნაკლებად ემსახურება დამცავი ზომა
პარლამენტის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფას, მით უფრო დამაჯერებელი უნდა იყოს მისი დასაბუთება
(იქვე., § 95).  ამგვარად, სასამართლომ დაადგინა, რომ პარლამენტის წევრის მიერ მის იმუნიტეტზე უარის
თქმის შეუძლებლობა არ არღვევს მის უფლებას მისი საქმე განხილულ იქნეს სასამართლოს მიერ, რადგანაც
იმუნიტეტი უბრალოდ დროებითი პროცედურული ბარიერი იყო სისხლის სამართალწარმოების პროცესში,
რომლის ხანგრძლივობა პირის პარლამენტის წევრად ყოფნის ვადით შემოიფარგლებოდა (იქვე., §§ 111113).
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის უკუძალით გამოყენების აკრძალვის პრინციპი
“სისხლის სამართლის კანონმდებლობის უკუძალით გამოყენების აკრძალვისა და სისხლის სამართლის
უფრო მსუბუქი კანონისთვის უკუძალის მინიჭების დასაშვებობის საკითხი მართლმსაჯულების სფეროში
არსებული მარადიული შეკითხვაა. ბოსნია-ჰერცოგოვინას მართლმსაჯულებისა და სისხლისსამართლებლივი
დევნის სისტემის ორგანიზების ხასიათის, განსაკუთრებით კი ბოსნია-ჰერცოგოვინას სასამართლოს ომის
დანაშაულის შემსწავლელი პალატის არსებობის გათვალისწინებით, სქმე Maktouf and Damjanovic
უფრო ფართო განხილვას იმსახურებს ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სამართლის ჭრილში,
საერთაშორისო სისხლის სამართლისა და ჰუმანიტარული სამართლის სფეროში თანამედროვე ტენდენციები
და წევრ სახელმწიფოებში არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით. მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი
მოცემულ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღება“ (მოსამართლე პინტო დე ალბუკერკის მოსაზრება, რომელსაც
მოსამართლე ვიკნიკი იზიარებს – Maktouf and Damjanović v. Bosnia and Herzegovina)
საქმეზე Maktouf and Damjanović v. Bosnia and Herzegovina სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი
ჰქონდა კონვენციის მე-7 მუხლის დარღვევას, და დაადასტურა, რომ კონვენციის travaux préparatoires
შესაბამისად, შეიძლება მიჩნეულ იყოს, რომ მუხლი 7 § 1 კანონის უკუძალით გამოყენების აკრძალვის
ზოგად პრინციპს შეიცავს, ხოლო მუხლი 7 § 2-ი პასუხისმგებლობის დამდგენი დანაწესის კონტექსტუალურ
განმარტებას შეიცავს.  შესაბამისად, ნათელი ხდება, რომ კონვენციის შემქმნელებს არ ჰქონდათ  განზრახვა,
დაეშვათ გამონაკლისი კანონის უკუძალით გამოყენების აკრძალვის პრინციპიდან. სასამართლოს განხილული
აქვს რამოდენიმე საქმე, რომლებთან მიმართებით მე-7 მუხლის ორივე პუნქტი ურთიერთდაკავშირებულია
და განმარტებულ უნდა იყოს ერთობლიობაში (იქვე §72; ასევე იხილეთ Tess v. Latvia(dec.), no.
34854/02,2002 წლის 12 დეკემბერი,  და Kononov v. Latvia, § 186).
დანაშაულსა და სასჯელზე უკუძალის გავრცელების აკრძალვის წესი ასევე ჟენევის კონვენციებში და მათ
დამატებით პროტოკოლებშია ასახული.  
პრინციპის nullum crimen, nulla poena sine lege გამოყენება:
პრინციპი, რომ სისხლის სამართლის კანონი არ უნდა იყოს განმარტებული უმეტესწილად მხოლოდ
ბრალდებულის ინტერესების საზიანოდ, ასე მაგალითად კანონის ანალოგიით გამოყენების გზით,
უმნიშვნელოვანესია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სასამართლო განხილვა სამართლიანი იყოს.  
“…მე-7 მუხლში ასახულ გარანტიას, რაც კანონის უზენაესობის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია, კონვენციით
გათვალისწინებული დაცვითი მექანიზმების სისტემაში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, რაც იმ ფაქტითაა
ხაზგასმული, რომ კონვენციის მე-15 მუხლის შესაბამისად, ამ გარანტიიდან გამონაკლისების დაშვება ომის
ან საგანაგებო მდგომარეობის დროს დაუშვებელია […] შესაბამისად, მუხლში ასახულია ზოგადი პრინციპი,
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რომლის შესაბამისადაც მხოლოდ კანონით შეიძლება განისაზღვროს დანაშაული და დადგინდეს სასჯელი
(nullum crimen, nulla poena sine lege - თუ არ არსებობს დანაშაული, არ არსებობს სასჯელი) (იხილეთ
Kokkinakis v. Greece, 1993 წლის 25 მაისი, § 52, სერია A no. 260-A). მაშინ, როცა მუხლი კრძალავს
იმ ქმედების დანაშაულად დაკვალიფიცირებას, რომელიც მისი ჩადენის მომენტისთვის არ ითვლებოდა
დანაშაულად, მუხლი ასევე ადგენს პრინციპს, რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობა არ უნდა იყოს
ინტერპრეტირებული მხოლოდ ბრალდებულის ინტერესების საზიანოდ, მაგალითად ანალოგიით (იხილეთ
Coëme and Others v. Belgium, nos. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 და 33210/96, § 145,
ECHR 2000-VII; Achour v. France [GC], no. 67335/01, § 41, ECHR 2006-IV;ასევე Kononov v. Latvia
[GC], no. 36376/04, § 185, ECHR 2010). 63. „კანონზე“ საუბრისას, მუხლი 7 გულისხმობს იმავე ცნებას,
რაც კონვენციის ტექსტის სხვა ნაწილებშია მოცემული, სადაც ეს ტერმინია ნახმარი, ანუ ტერმინს, რომელიც
მოიცავს საკანონმდებლო აქტებსა და პრეცენდენტულ სამართალს (იხილეთKruslin v. France, 24 April
1990, § 29, სერიაA no. 176 -A; დაCasado Coca v. Spain, 1994 წლის 24 თებერვალი, § 43, სერია A no.
285-A). მოცემულთანდაკავშირებით სასამართლო ყოველთვის ახდენს ტერმინი „კანონის“ ინტერპრეტაციას
მისი „არსებითი“ და არა „ფორმალური“ ხასიათის გათვალისწინებით. კანონში იგულისხმება როგორც
უფრო დაბალი რანგის მქონე საკანონმდებლო აქტები ვიდრე საპარლამენტო საკანონმდებლო აქტები, ასევე
დაუწერელი კანონი (იხილეთ: De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, 18 June 1971, § 93, Series
A no. 12). რომ შევაჯამოთ, „კანონი“ წარმოადგენს ძალაში მყოფ ნორმას, რომლის ინტერპრეტაციასაც
სასამართლო ახდენს (იხილეთ: Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, § 88, ECHR 2005-XI)”
(Vyerentsov v. Ukraine, §§ 62 – 63).
ხანდაზმულობის ვადა
ხანდაზმულობის ვადა გულისხმობს პერიოდს, რომლის განმავლობაშიც ბრალდებულს შეიძლება ბრალი
წაეყენოს. როდესაც ხანდაზმულობის ვადა ამოიწურება, გარკვეული სახის ბრალდება პირს ვეღარ წაეყენება,
ან თუ მას ასეთი ბრალდება მანამდე ჰქონდა წაყენებული, მას მსჯავრი ვერ დაედება.
ხანდაზმულობის ვადის დადგენა „წახალისებულია სისხლისსამართლის იმ სისტემაში, რომელიც
სპეციალურ   პოზიტიური პრევენციაზე არის დაფუძნებული (მაგ. დამნაშავის რესოციალიზაცია), და
რომელიც მიზნად ისახავს დამნაშავის მომზადებას იმისთვის, რომ მან კანონმორჩილი ცხოვრებით
იცხოვროს საზოგადოებაში, როდესაც სასჯელს მოიხდის და ციხიდან განთავისუფლდება. დამნაშავის
სისხლის სამართლებრივი წესით დევნა და დასჯა იმ დანაშაულისთვის, რომელიც მან დიდი ხნის წინ
ჩაიდინა, როდესაც სავარაუდო დამნაშავის პირადი გარემოებები შეიცვალა, კონტრპროდუქტიულია
დამნაშავის მიერ კანონმორჩილი წესით ცხოვრების ხელშეწყობის თვალსაზრისით” (Mocanu and
Others v. Romania - მოსამართლეპინტო დე ალბუკერკის მოსაზრება, რომელსაც იზიარებს მოსამართლე
ვიკნიკი).
მიუხედავად ამისა, კონვენციის მოთხოვნებთან სრულ შესაბამისობაშია ის, რომ   კაცობრიობის
წინააღმდეგ ჩადენილდანაშაულებზე ხანდაზმულობის ვადა არ ვრცელდება. საქმეზე, რომელიც
შეეხებოდა მოქალაქეების წინააღმდეგ ლეტალური ძალის ფართოდ გამოყენებას მთავრობის წინააღმდეგ
მიმართულ დემონსტრაციებზე, რომლებიც წინ უძღოდა ტოტალიტარული რეჟიმიდან დემოკრატიულ
რეჟიმზე გადასვლას, სასამართლომ მიიჩნია, რომ გამოძიება ეფექტურად არ ჩატარებულა, როდესაც
ხელისუფლების უმოქმედობის გამო დამნაშავე პირების მსჯავრდება შეუძლებელი გახდა ხანდაზმულობის
ვადის ამოწურვის შედეგად; შესაბამისად, ეროვნულმა ხელისუფლებამ მოცემულ შემთხვევაში არ
იმოქმედა კონვენციის მე-2 მუხლით მოთხოვნილი საჭირო გულმოდგინებით (Association 21 December
1989 and Others v. Romania).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Adolf v. Austria, no. 8269/78, 1982 წლის 26 მარტი
Deweer v. Belgium, no. 6903/75, 1980 წლის 27 თბერვალი
Eckle v. Germany, no. 8130/78, 1982 წლის 15 ივლისი
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Engel and Others v. the Netherlands, nos. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, 1976 წლის
8 ივნისი
Bendenoun v. France, no. 12547/86, 1994 წლის 24 თებერვალი
Tess v. Latvia(dec.), no. 34854/02, 2002 წლის 12 დეკემბერი
Kokkinakis v. Greece, no. 14307/88, 1993 წლის 25 მაისი - Legal Summary
სხვა წყაროები:
პარლამენტის წევრის მიერ იმუნიტეტის მოხსნის შეუძლებლობა,რათა მას სისხლის სამართალწარმოებასთან
დაკავშირებით თავისი უდანაშაულობა დაემტკიცებინა: ვრცელდება მუხლი 6 § 1; სასამართლომ დარღვევა
არ დაადგინა
Kart v. Turkey, no. 8917/05, 2009 წლის 3 დეკემბერი - Legal Summary
სისხლის სამართლის კანონის, უკუძალით გამოყენება რომელიც უფრო მკაცრ სასჯელს ითვალისწინებს
ომის დანაშაულისთვის, ვიდრე მანამდე არსებული კანონი ითვალისწინებდა: სასამართლომ დაადგინა
დარღვევა
Maktouf and Damjanović v. Bosnia and Herzegovina, nos. 2312/08 და 34179/08,2013 წლის 18
ივლისი - Legal Summary
მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩადენილი ომის დანაშაულისთვის 1993 წელს მიღებული კანონით მსჯავრდება:
სასამართლომ დარღვევა არ დაადგინა
Kononov v. Latvia, no. 36376/04, 2010 წლის 17 მაისი - Legal Summary
ადმინისტრაციული დაკავება დემონსტრაციის ჩატარებასთან დაკავშირებული პროცედურების დარღვევისთვის,
როდესაც ეროვნული კანონმდებლობით ასეთი პროცედურები არ იყო დადგენილი: სასამართლომ დაადგინა
დარღვევა
Vyerentsov v. Ukraine, no. 20372/11, 2013 წლის 11 აპრილი - Legal Summary
ახალი კანონი, რომელიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის უფრო ხანგრძლივ ხანდაზმულობის ვადას
ითვალისწინებდა, გავრცელდა საქმეებზე, რომელთა წარმოება ამ კანონის ძალაში შესვალმდე დაიწყო:
სასამართლომ დარღვევა არ დაადგინა
Coëme and Others v. Belgium, nos. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 და 33210/96, 2000
წლის 22 ივნისი - Legal Summary
ახალი კანონის მიღების შედეგად რეციდივიზმისთვის სასჯელის განისაზღვრა: სასამართლომ დარღვევა არ
დაადგინა
Achour v. France, no. 67335/01, 2006 წლის 29 მარტი - Legal Summary
1990 წელს რუმინეთის რეჟიმის წინააღმდეგ ორგანიზებულ დემონსტრაციაში მონაწილეთა გარდაცვალების,
დაკავებისა და არასათანადო მოპყრობის არაეფექტური გამოძიება: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Mocanu and Others v. Romania, nos.45886/07, 32431/08 და 10865/09, 2012 წლის 13 ნოემბერი Legal Summary
1989 წელს რუმინეთში სახელმწიფო მეთაურის ჩამოგდებასთან დაკავშირებული მოვლენებისას ახალგაზრდა
მამაკაცის გარდაცვალების არაეფექტური გამოძიება: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Association 21 December 1989 and Others v. Romania, 2011 წლის 24 მაისი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
22. დანაშაულის კვალიფიკაციის შეცვლა
29. დანაშაულის ჩადენის დროის მითითება  
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21. ფაქტის დადგენის წესი
მოკლე შეჯამება
სასამართლოს დანიშნულება არაა იმოქმედოს, როგორც მეოთხე ინსტანციის სასამართლომ, ეროვნული
სასამართლოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან, კერძოდ კი ფაქტების დადგენასთან მიმართებით.  
არსებობს ძლიერი პრეზუმფცია იმ ფაქტების მიმართ, რომლებიც ეროვნულმა სასამართლომ
დაადგინა.
მიუხედავად ამისა, აღსანიშნავია, რომ იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებსაც მოვლენების
ურთიერთსაწინააღმდეგო აღწერა ახასიათებთ, სასამართლომ შესაძლოა თავად გამოიკვლიოს
გარკვეული ფაქტები „გონივრული ეჭვს მიღმა“ სტანდარტის გამოყენებით.
ზოგადი პრინციპები
სუბსიდიურობის პრინციპის შესაბამისად მე-6 მუხლი არ აძლევს სასამართლოს უფლებას, იმოქმედოს
მეოთხე ინსტანციის სახით, კერძოდ კი თავიდან დაადგინოს საქმის გარემოებები ან ხელახლა
გამოიკვლიოს ეროვნული კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევიები (Bernard v. France, §§37-41).
მე-6 მუხლისშესაბამისად, სასამართლოს ფუნქციებში არ შედის ეროვნული სასამართლოების  სხვადასხვა
გადაწყვეტილებების შედარება, მაშინაც კი, როდესაც საქმეები მსგავსია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
სახეზეა აშკარა თვითნებობა (Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey [GC], §§59-96).
მე-6 მუხლი ეროვნული სასამართლოების მიერ დადგენილი ფაქტების მიმართ ძლიერ პრეზუმფციას შეიცავს,
გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეროვნული სამართალწარმოება მე-6 მუხლის მოთხოვნების გვერდის
ავლით ხორციელდება, მაგალითად, სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის პროვოცირებასთან
დაკავშირებული საქმეები (Ramanauskas v. Lithuania [GC], §§48-74), თუმცა მოცემული კატეგორიის
საქმეები უფრო გამონაკლისს წარმოადგენს, ვიდრე წესს.
სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალში, რომელიც კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ
ეფექტურ გამოძიებას შეეხებოდა, სასამართლომ ხაზი გაუსვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იგი ითვალისწინებს
თავისი როლის სუბსიდიურ ხასიათს და სიფრთხილით ეკიდება იმას, რომ არ შეასრულოს პირველი ინსტანციის
სასამართლოს ფუნქციები ფაქტების დადგენასთან მიმართებით (McKerr v. the United Kingdom (dec.)),
ზოგიერთ შემთხვევაში სასამართლო გვერდს ვერ უვლის გარკვეული დასკვენების გაკეთებას ფაქტებთან
მიმართებით მის ხელთ არსებულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. იმ საქმეებთან დაკავშირებით, სადაც
მოვლენების აღწერა წინააღმდეგობრივია, სასამართლო ფაქტების დადგენის დროს მსგავს სიძნელეებს
აწყდება. როგორც პირველი ინსტანციის სასამართლო. მტკიცებულებების შეფასების პროცესში სასამართლო
„გონივრულ ეჭვს მიღმა“ სტანდარტს იყენებს.
აღსანიშნავია, რომ სასამართლოს მიზანი არასოდეს არ ყოფილა ეროვნული სამართლებრივი სისტემის,
რომელიც ამ სტანდარტს ცნობს, მიდგომის გადმოღება. სასამართლო აკეთებს დასკვნებს, რომლიც
მისი აზრით, გამყარებულია არსებული მტკიცებულებების თავისუფალი შეფასებით, ისეთი
დასკვნების ჩათვლით, რომლებიც გამომდინარეობს ფაქტობრივი გარემოებებიდან და მხარეების მიერ
წარდგენილი მოსაზრებებიდან. სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის შესაბამისად, მტკიცება შეიძლება
გამომდინარეობდეს საკმარისად ნათელი და დასაბუთებული დასკვნების ან ფაქტის თაობაზე მსგავსი
გაუქარწყლებელი ვარაუდების ერთობლიობის გათვალისწინებით (El Masri v. “the former Yugoslav
Republic of Macedonia” [GC]*, §151, Hassan v. The United Kingdom[GC],§§ 47-48).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Bernard v. France, no. 22885/93, 1998 წლის 23 აპრილი – Legal summary
El Masri v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia” [GC]*, no. 39630/09, 2012 წლის 13
დეკემბერი - Legal summary
Hassan v. The United Kingdom[GC], no. 29750/09, 2014 წლის 16 სექტემბერი – Legal summary
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McKerr v. the United Kingdom (dec.), no. 28883/95, 2000 წლის 4 აპრილი
Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey [GC], no. 13279/05, 2011 წლის 20 ოქტომბერი – Legal
summary
Ramanauskas v. Lithuania [GC], no. 74420/01, 2008 წლის 5 თებერვალი- Legal summary
დაკავშირებული თემები
25. „გონივრულ ეჭვს მიღმა“ სტანდარტი  
36. მტკიცების ტვირთი  

22. დანაშაულის კვალიფიკაციის შეცვლა
მოკლე შეჯამება
მოპასუხისთვის წარდგენილი ბრალის გადაკვალიფიცირება უნდა განხორციელდეს ისე, რომ მას მიეცეს
საკმარისი დრო და საშუალებები იმისთვის, რომ რეაგირება მოახდინოს ამაზე და საკუთარი თავი დაიცვას
ახალი ინფორმაციის ან ბრალდების გათვალისწინებით. ეს ვალდებულება ვრცელდება ფორმალურ
ცვლილებაზე და ასევე ბრალის ნაგულისხმევ დამძიმებაზე.
ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში დარღვევა შეიძლება უფრო მაღალი ინსტანციის
სასამართლოს მიერ იყოს გამოსწორებული.  
ძირითადი პრინციპები
ბრალდებული დროულად და სრულად უნდა იყოს ინფორმირებული მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებაში
ნებისმიერი ცვლილების და მისი განმაპირობებელი მიზეზების თაობაზე და მას საკმარისი დრო და
შესაძლებლობა უნდა მიეცეს იმისთვის, რომ საკუთარი დაცვა მოამზადოს ახალი ინფორმაციის ან ბრალდების
გათვალისწინებით (Mattoccia v. Italy, § 61; Bäckström and Andersson v. Sweden(dec.)).
ინფორმაცია წაყენებული ბრალის თაობაზე, მათ შორის, იმ სამართლებლივი კვალიფიკაციის თაობაზე,
რაც შეიძლება სასამართლომ გაიზიაროს აღნიშნულ საქმეში, ბრალდებულს ან სასამართლო განხილვის
დაწყებამდ უნდა მიეწოდოს საბრალდებო დასკვნის სახით, ან ყველაზე გვიან, სასამართლო განხილვის
მსვლელობისას უნდა მიეწოდოს ბრალის ფორმალური ან თანმდევი დამძიმების თაობაზე შეტყობინების
სახით. უბრალოდ მითითება აბსტრაქტულ შესაძლებლობაზე, რომ სასამართლომ შეიძლება ბრალდებისგან
განსხვავებული დასკვნა გამოიტანოს დანაშაულის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, აშკარად არ არის
საკმარისი (I.H. and Others v. Austria, § 34).
სამართალწარმოების პროცესში ფაქტების გადაკვალიფიცირების შემთხვევაში, ბრალდებულს საკუთარი
დაცვის უფლების ეფექტური და პრატქიკული რეალიზაციის საშუალება და საკმარისი ვადა უნდა მიეცეს
(Pelissier and Sassi v. France[GC], § 62; Block v. Hungary, § 24).
“137.  მთლიანობაში სისხლის სამართალწარმოების სამართლიანობის შეფასებისას, სასამართლო
ეთანხმება, რომ დანაშაულის გადაკვალიფიცირება არ არღვევს დაცვის მხარის უფლებებს, თუკი საქმის
ზემდგომ ინსტანციაში გადასინჯვის პროცესში ბრალდებულს საკმარისი საშუალება მიეცა დაეცვა თავი
(იხილეთ: Dallos v. Hungary,;Sipavičius v. Lithuania, § 30).” (Haxhia v. Albania § 137)
იგულისხმება, რომ ბრალდებულისთვის დანაშაულის გადაკვალიფიცირება წინასწარ განჭვრეტადი იყო,
თუ გადაკვალიფიცირება შეეხება ელემენტს, რომელიც კონკრეტული ბრალდებისთვის დამახასიათებელი
განუყოფელი ელემენტი იყო (De Salvador Torres v. Spain, § 33; Sadak and Others v. Turkey (no. 1),
§§ 52 და 56; Juha Nuuttinen v. Finland, § 32).
ბრალის თაობაზე შეტყობინების თვალსაზრისით არსებული ხარვეზები შეიძლება გამოსწორდეს, თუკი
ბრალდებულს აქვს საშუალება დაიცვას თავი ახლადფორმულირებული ბრალდების საწინააღმდეგოდ და ამ
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საფუძველზე მისი მსჯავრდების ნებისმიერი სამართლებლივი და ფაქტობრივი ასპექტი გაასაჩივროს (Dallos
v. Hungary, §§ 49-52; Sipavičius v. Lithuania, §§ 30-33; Zhupnik v. Ukraine, §§ 39-43; I.H. and
Others v. Austria, §§ 36-38; Juha Nuuttinen v. Finland, § 33).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Block v. Hungary, no. 56282/09, 2011 წლის 25 იანვარი - Legal summary
De Salvador Torres v. Spain, no. 21525/93, 1996 წლის 24 ოქტომბერი – Legal summary
Haxhia v. Albania, no. 29861/03, 2003 წლის 8 ოქტომბერი – Legal summary
I.H. and Others v. Austria, no. 42780/98, 2006წლის 20 აპრილი – Legal summary
Juha Nuuttinen v. Finland, no. 45830/99, 2007 წლის 24 აპრილი – Legal summary
Mattoccia v. Italy, no. 23969/94, 2000 წლის 25 ივლისი – Legal summary
Sipavičius v. Lithuania, no. 49093/99, 2002წლის 21 თებერვალი – Legal summary
Zhupnik v. Ukraine, no. 20792/05, 2010 წლის 9 დეკემბერი – Legal summary
სხვა წყაროები:
სააპელაციო სასამართლომ გადააკვალიფიცირაბრალი ისე, რომ დაცვის მხარეს არ მიეცა საკმარისი
შესაძლებლობა თავისი არგუმენტების წარდგენისთვის: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Pelissier and Sassi v. France, no. 25444/94, 1999 წლის 25 მარტი – Legal summary
ბრალის გადაკვალიფიცირება ისე, რომ დაცვის მხარეს არ მიეცა საკმარისი შესაძლებლობა თავისი
არგუმენტების წარდგენისთვის: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Sadak and Others v. Turkey(no. 1), nos. 29900/96, 29901/96, 29902/96 და 29903/96, 2001 წლის 17
ივლისი – Legal summary
სააპელაციო სასამართლოს მიერ დანაშაულის გადაკვალიფიცირება: სასამართლომ დარღვევა არ
დაადგინა
Dallos v. Hungary, no. 29082/95, 2001წლის 1 მარტი – Legal summary
სააპელაციო სასამართლოს მიერ ბრალდების დანაშაულში თანამონაწილეობად
განაჩენის გამოტანის ეტაპზე: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა

გადაკვალიფიცირება

Mattei v. Franceꜝ, no. 34043/02, 2006 წლის 19 დეკემბერი – Legal summary
მოპასუხის მსჯავრდება გაუპატიურებისთვის მაშინ, როდესაც საქმე სასამართლოს განსახილველად გადაეცა
გაუპატიურების მცდელობის ბრალდებით: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Miraux v. Franceꜝ, no. 73529/01, 2006 წლის 26 სექტემბერი – Legal summary
ბრალის გადაკვალიფიცირება, როდესაც მხარეები დასკვნითი სიტყვით გამოდიოდნენ სააპელაციო
სასამართლოს წინაშე: სასამართლომ დაუშვებლად ცნო
Bäckström and Andersson v. Sweden (dec.), no. 67930/01, 2006წლის 5 სექტემბერი – Legal
summary
განმცხადებლისთვის მისჯილი ვადის გაზრდა სააპელაციო სასამართლოს მიერ მისი ან მისი ადვოკატის
დასწრების გარეშე: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Csikós v. Hungary, no. 37251/04, 2006 წლის 5 დეკემბერი – Legal summary
განმცხადებლის მსჯავრდება ისე, რომ იგი არ იყო ინფორმრიებული ფაქტების გადაკვალიფიცირების
თაობაზე და მას არ მიეცა დაცვის უფლება: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Varela Geis v. Spainꜝ,no.61005/09, 2013 წლის 5 მარტი – Legal summary
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დაკავშირებული თემები
10. პირდაპირი მტკიცებულება

23. მტკიცებულებების სანდოობა და უტყუარობა
მოკლე შეჯამება
მსჯავრდება, რომელიც ძირითადად ან უმეტესწილად მე-6 მუხლით გათვალისწინებული გარანტიების
დარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებებს ეყრდნობა, სამართალწარმოების პროცესის უსამართლოდ
მიჩნევის საფუძველს იძლევა.  
კონვენციის სხვა მუხლების დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულებების გამოყენება ავტომატურად არ
ნიშნავს კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევას (Khan §§ 34-40, Bykov §§ 94-105), გარდა იმ შემთხვევებისა,
როდესაც კონვენციის მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ წამებას ჰქონდა ადგილი მტკიცებულებების
მოპოვების დროს  (Jalloh(GC)*,§§ 103-123).
მტკიცებულებების სანდოობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით კი, მოწმის ჩვენებებთან დაკავშირებით,
სასამართლო მტკიცებულების უშუალოდ გამოკვლევის პრინციპს აწესებს (Bocos – Cuesta v. The
Netherlands).
ძირითადი პრინციპები
ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულებები პრინციპში არ
ეწინააღმდეგება სამართლიანობის მოთხოვნას.   როდესაც სასამართლოს გადაწყვეტილება უკანონო
მტკიცებულებებს ეყრდნობა, სასამართლომ უნდა დაადგინოს უკანონობა (ეროვნული კანონმდებლობის
კონტექსტში) ხომ არ ქმნის უსამართლობის საფუძველს (კონვენციის ავტონომიური მნიშვნელობით)
და ჰქონდა თუ არა განმცხადებელს ამ საკითხის ეროვნულ დონეზე გასაჩივრების უფლება (Schenk v.
Switzerland, §§ 47-51, Heglas v. the Czech Republic, §§ 89-93).
სასამართლო არ ამოწმებს ფაქტებრივი გარემოებების შეფასებას მაშინაც კი, თუ ეს ფაქტი არასანდო
მტკიცებულებაზე დაყრდნობით დადგინდა, და იგი ამ საკითხს ეროვნული სასამართლოს დისკრეციულ
უფლებამოსილებაში ტოვებს „მეოთხე ინსტანციის“ დოქტრინის შესაბამისად. თუ სერიოზული ეჭვები
არსებობს მტკიცებულებების ხარისხთან დაკავშირებით, სასამართლომ შესაძლოა მტკიცებულებების
მოპოვებასა და შესწავლასთან დაკავშირებით არსებული პროცედურული გარანტიები შეისწავლოს, რაც არ
გულისხმობს მტკიცებულებების გადაფასების ვალდებულებას (Cornelis v. the Netherlands).
სასამართლო მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შეაფასებს თავად მტკიცებულებებს, როდესაც ნათელი
ხდება, რომ იგი არ არის სანდო იმ საეჭვო გარემოებების გამო, რომლებშიც მტკიცებულებები იქნა
მოპოვებული (Laska and Lika v. Albania, §§63-72).
კიდევ ერთი კატეგორია საქმეების, როდესაც სასამართლომ შესაძლოა უფრო დეტალურად შეისწავლოს
მტკიცებულებები, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაულის პროვოცირება „მახის დაგების“ გზით, რასთან
დაკავშირებითაც სასამართლომ დაადგინა, რომ ასეთი გზით მოპოვებული მტკიცებულებები გამორიცხული
უნდა იყოს  (Khudobin v. Russia*, §§ 133-135) იმ მტკიცებულებებიდან, რომლებიც გათვალისწინებული
იქნება საქმის შედეგის დასადგენად.  
“71.  ამასთან დაკავშირებით სასამართლო აღნიშნავს, რომ განმცხადებელს არ მიეცა იმაზე დაკვირვების
საშუალება, თუ როგორ გამოკითხა პოლიციამ ბავშვები, მაგალითად, გამოკითხვაზე სხვა ოთახიდან
თვალყურის დევნების საშუალება. მას ასევე არ ჰქონდა მათთვის კითხვების დასმის საშუალება. გარდა ამისა,
რადგანაც ბავშვების მიერ პოლიციის წინაშე გაკეთებული განცხადებების ჩანაწერი არ იწარმოებოდა, არც
განმცხადებელს და არც პირველი ინსტანციის სასამართლოს არ ჰქონდა მათ ქცევაზე დაკვირვების საშუალება
და საკუთარი დასკვნების გაკეთება ამ ჩვენებების სანდოობასთან დაკავშირებით (იხილეთ Accardi and
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Others v. Italy (dec.), no. 30598/02, ECHR 2005-...). მართალია პირველი ინსტანციის სასამართლომ
ფრთხილად შეისწავლა ბავშვების ჩვენებები და განმცხადებელს შეკამათების საკმარისი შესაძლებლობა მისცა,
მაგრამ ეს ვერ ჩაითვლება მოწმის მიერ ზეპირი ჩვენებების მიცემის პროცესზე დაკვირვების შესაძლებლობის
სრულფასოვან ჩანაცვლებად“ (Bocos Cuesta v. The Netherlands,§ 71).
შსაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Cornelis v. the Netherlands (dec.), no. 994/03, 25 მაისი 2004 – Legal summary43
Heglas v. the Czech Republic, no. 5935/02, 1მაისი 2007 – Legal summary
Schenk v. Switzerland, no. 10862/84, 12 ივლისი 1988
სხვა წყაროები:
მსჯავრდება დამნაშავის ამოცნობის უსამართლოდ ჩატარებულ პროცედურაზე დაყრდნობით: სასამართლომ
დაადგინა დარღვევა (მოპასუხე სახელმწიფომ მოითხოვა საქმის ეროვნულ დონეზე ხელახალი განხილვისთვის
დაბრუნება ან გადასინჯვა)
Laska and Lika v. Albania, no.12315/04, 2010 წლის 20 აპრილი – Legal summary
ფარული აგენტი, რომელმაც არ მოახდინა დანაშაულის პროვოცირება, მაგრამ მისი ჩარევის გარეშე იგი არ
მოხდებოდა: სასამართლომ დაუშვებლად ცნო
Calabrò v. Italy and Germany (dec.), 59895/00, 2002 წლის 21 მარტი
პოლიციის ხელშეწყობით ჩადენილი დანაშაულისთვის მსჯავრდება: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Khudobin v. Russia*, 59696/00, 2006 წლის 26 ოქტომბერი – Legal summary
პირველი ინსტანციის სასამართლოების მიერ განმცხადებლის შუამდგომლობაზე გამოეკითხათ დაზარალებული
უარის თქმის მიზეზების არასაკმარისად დასაბუთება, მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულის ჩვენებებს
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა პირის მსჯავრდებისთვის: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Bocos-Cuesta v. the Netherlands, 2005 წლის 10 ნოემბერი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
3. მტკიცებულებები
7. აღიარება როგორც მტკიცებულება / 8. ნაწილობრივი აღიარებითი ჩვენების მტკიცებულებად გამოყენების
წესი  
10. პირდაპირი მტკიცებულება
16. მტკიცებულების დასაშვებობა  

24. დანაშაულის კვალიფიკაციის შეფასება
მოკლე შეჯამება და ძირითადი პრინციპები
დანაშაულის კვალიფიკაციის შეფასება სამართალწარმოების მიმდინარეობის პროცესში თანამდებობის
პირის მიერ ისე, რომ სასამართლოს ჯერ არ დაუდგენია პირის ბრალეულობა, უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე
და შესაბამისად, მე-6 მუხლით გათვალისწინებული სამართლიანი სასამართლო განხილვისგარანტიაზე
პირდაპირ ახდენს გავლენას და სასამართლოს მიერ ფაქტების შეფასების თაობაზე წინასწარდასკვნას
წარმოადგენს.    
დანაშაულის კვალიფიკაციაში რაიმე ცვლილებები (დანაშაულის სამართლებლივ, არსებით ან მორალურ
ასპექტებთან დაკავშირებული ფაქტების დახასიათების ცვლილება) ბრალდებულისთვის საკუთარი დაცვის
43 საინფორმაციო ბარათი No. 64, 2004 წლის მაისი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო, გვ 18
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ხაზის ცვლილების შესაძლებლობის მიცემის გარეშე, სამართლიანი სასამართლოს გარანტიის დარღვევას
წარმოადგენს (Adrian Constantin v. Romania).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
ბოლო ინსტანციის სასამართლოს მიერ დანაშაულის გადაკვალიფიცირება (დანაშაულის მორალური
კომპონენტის ნაწილში) ისე, რომ განმცხადებელს არ მიეცა მისი დაცვის ხაზის შესაბამისად შეცვლის
საშუალება: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Adrian Constantin v. Romania, no. 21175/03, 2011 წლის 12 აპრილი – Legal summary
გენერალური პროკურორის მიერ პირისთვის ფორმალური ბრალდების წაყნებამდე განცხადების გაკეთება,
რომლის შესაბამისადაც, სავარაუდო დანაშაულის არსებითი ელემენტი დადგენილია: სასამართლომ
დაადგინა დარღვევა
Fatullayev v. Azerbaijan, no. 40984/07, 2010 წლის 22 აპრილი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
22. დანაშაულის კვალიფიკაციის შეცვლა  

25. სტანდარტი “გონივრულ ეჭვს მიღმა”
(გამამტყუნებელი და გამამართლებელი განაჩენის შემთხვევაში)
მოკლე შეჯამება
პირის ბრალეულობის დასამტკიცებლად, ბრალდების მხარე, როგორც წესი, „გონივრულ ეჭვს მიღმა“
სტანდარტს იყენებს.
მტკიცების განხვავებული სტანდარტი გამოიყენება პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის
დაწყებისა და პირის დამნაშვაედ ცნობისათვის.
ბრალდებულის უდანაშაულობაში ეჭვის შეტანა მას შემდეგ,  რაც მის მიმართ გამოტანილი გამამართლებელი
განაჩენი ძალაში შევა (ყოველგვარი ეჭვი მის სასარგებლოდ გადაწყდება), კონვენციის 6 § 2 მუხლის
შესაბამისად დაუშვებლადაა მიჩნეული.
ზოგადი პრინციპები
ეროვნული სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების
ძირითად მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს, კერძოდ, ბრალდებამ „გონივრულ ეჭვს მიღმა“ სტანდარტით
უნდა დაასაბუთოს ბრალეულობა და ასევე უნდა აკმაყოფილებდეს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის
ძირითად პრინციპს - in dubio pro reo (პირი არ შეიძლება დამნაშავედ იყოს ცნობილი სასამართლოს მიერ,
თუ მის ბრალეულობაში ეჭვის შეტანაა შესაძლებელი)(Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, § 77,
Lavents v. Latvia, § 125 and Melich and Beck v. the Czech Republic, § 49).
ბრალდებამ უნდა დაამტკიცოს დანაშაული „გონივრულ ეჭვს მიღმა“ სტანდარტით, მათ შორის უნდა
უზრუნველყოს არასანდო და უკანონო გზით მოპოვებული მტკიცებულების გამოყენებისგან დაცვის სტანდარტის
შესრულება, ხოლო მოპასუხე უფლებამოსილია წარმოადგინოს მტკიცებულებები და გამოიძახოს მოწმეები,
თუ იგი ამას მოისურვებს (O’Halloran and Francis v. the United Kingdom[GC],§ 60). ეროვნული
სასამართლო ვერ დაასკვნის, რომ პირი დამნაშავეა მხოლოდ იმიტომ, რომ იგი დუმილის უფლებას
გამოიყენებს (John Murray v. the United Kingdom* [GC],§ 51).
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ის ფაქტი, რომ განმცხადებელი გამართლებული იქნა, არ ნიშნავს, რომ მის წინააღმდეგ
სისხლისსამართლებრივი დევნა უკანონო იყო. მტკიცებულებების სხვადასხვა სტანდარტი ვრცელდება
იმ პირთან მიმართებით, რომელსაც მსჯავრი უნდა დაედოს და რომლის მიმართ სისხლისსამართლებრივი
დევნაა დასაწყები (გონივრული ეჭვი, რომ პირმა დანაშაული ჩაიდინა). შესაბამისად, შეიძლება არსებობდეს
საქმეები, როცა გონივრული ეჭვს, რომ პირმა ჩაიდინა დანაშაული, სასამართლო განხილვისას არ
მოჰყვება შედეგად გონივრულ ეჭვს მიღმა მსჯავრდება (Lavrechov v. the Czech Republic*,§50).
გამამართლებელი განაჩენის ძალაში შესვლის შემდეგ - თუნდაც გამართლება განპირობებული იყოს
ეჭვის ბრალდებულის სასრგებლოდ გადაწყვეტით, მუხლი 6 § 2 ის შესაბამისად, ბრალდებულის
უდანაშაულობაში ეჭვის შეტანა, მათ შორის განაჩენის  დასაბუთებაში გამოთქმული ეჭვის გახმოვანება,
აღარ არის დასაშვები (Sekanina v. Austria, § 30 Rushiti v. Austria, § 31). იგივე ვრცელდება
კონფისკაციის ორდერის გაცემაზე ისეთ დანაშაულთან დაკავშირებით, რომელშიც პირი გამართლებული
იყო (Geerings v. the Netherlands, § 47).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Asan Rushiti v. Austria, no. 28389/95, 2000 წლის 21 მარტი – Legal summary
Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, no. 10590/83, 1988 წლის 6 დეკემბერი
John Murray v. the United Kingdom* [GC], no. 18731/91, 1996 წლის 8 თებერვალი – Legal
summary
Lavents v. Latvia, no. 58442/00, 2002 წლის 28 ნოემბერი – Legal summary
Lavrechov v. the Czech Republic*, no. 57404/08, 2013 წლის 20 ივნისი– Legal summary
Melich and Beck v. the Czech Republic, no. 35450/04, 2008 წლის 24 ივლისი– Legal summary
O’Halloran and Francis v. the United Kingdom[GC], nos. 15809/02 და 25624/02, 2007 წლის 29
ივნისი – Legal summary
სხვა წყაროები:
კონფისკაციის ორდერის გაცემა ისეთ დანაშაულთან დაკავშირებით, რომელშიც ბრალდებული
გამართლებული იყო: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა  
Geerings v. the Netherlands,no.30810/03, 2007 წლის 1 მარტი – Legal summary
განმცხადებელს, რომელიც გამართლებულ იქნა, სასამართლოს გადაწყვეტილებით   უარი ეთქვა
კომპენსაციაზე  წინასწარი პატიმრობისთვის: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Sekanina v. Austria, no. 13126/87, 1993 წლის 25 აგვისტო – Legal summary
დაკავშირებული თემები
36. მტკიცების ტვირთი

26. მიზეზები, რომელთა გამო სასამართლო გარკვეულ მტკიცებულებებს დასაშვებად
ან დაუშვებლად მიიჩნევს
მოკლე შეჯამება
მტკიცებულებების დასაშვებობის საკითხი ძირითადად ეროვნული კანონმდებლობის რეგულირების საგანია.
კერძოდ, მუხლი 6 § 3(დ) ეროვნული სასამართლოების უფლებამოსილებაში ტოვებს იმის შეფასებას, არის
თუ არა მიზანშეწონილი მოწმის დაბარება.  
მიუხედავად ამისა, ეროვნულ სასამართლოებს მოწმის დაბარებასა და გამოკითხვაზე უარის თქმის

370
დასაბუთების ვალდებულება ეკისრებათ. ასეთი ვალდებულების მიზანია იმის უზრუნველყოფა, რომ დაცვის
უფლებები არ შეიზღუდოს ისეთი მოცულობით, რომ განმცხადებლის სამართლიანი სასამართლო განხილვის
უფლება დაირღვეს.  
ძირითადი პრინციპები
მტკიცებულებების დასაშვებობა ძირითადად ეროვნული კანონმდებლობის რეგულირების საგანია. ზოგადად,
ეროვნული სასამართლოს ფუნქციებში შედის მის წინაშე არსებული მტკიცებულებების გამოკვლევა და იმ
მტკიცებულებების რელევანტურობის შეფასება, რომლის წარდგენაც დაცვას უნდა (Barberа, Messeguй and
Jabardo v. Spain, § 68). მაგრამ, სასამართლოს ფუნქციებში შედის იმის დადგენა, სამართალწარმოების
პროცესი მთლიანობაში სამართლიანი იყო კონვენციის 6 § 1 მუხლის მნიშვნელობით თუ არა (Delta v.
France, § 35 and Vidal v. Belgium, § 33).
მტკიცებულებების მოპოვების კონტექსტში სასამართლო განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს
მხარეთა თანასწორობის პრინციპის დაცვას, რომელიც გულისხმობს, რომ განმცხადებელს „გონივრული
შესაძლებლობა უნდა მიეცეს წარადგინოს თავისი მოსაზრებები ისეთ პირობებში, რომლებიც არ აყენებენ
მას არაუპირატეს მდგომარეობაში მის ოპონენტთან შედარებით“ (Bulut v. Austria, § 47). შესაბამისად,
შეიძლება არსებობდეს გამონაკლისი გარემოებები, რომელთა გამო სასამართლომ შეიძლება დაასკვნას,
რომ მოწმის დაბარებაზე უარის თქმა მე-6 მუხლის დარღვევას წარმოადგენს. (Bricmont v. Belgium, § 89
and Destrehem v. France, § 41).
როდესაც მოპასუხის თხოვნა მოწმის გამოკითხვის თაობაზე საკმარისად დასაბუთებულია, საქმე შეეხება
ბრალდების არსებით ასპექტებს და ჩვენებას შეუძლია დაცვის პოზიციის გამყარება, ან ჩვენების საფუძველზე
ბრალდებულის გამართლებაც კი არის შესაძლებელი. ეროვნულმა სასამართლომ საფუძვლიანი მიზეზები
უნდა დაასახელოს იმის დასასაბუთებლად, თუ რატომ არ დააკმაყოფილა მოპასუხის თხოვნა (Polyakov v.
Russia, §§ 34-35 and Gregačević c. Croatia, § 68).
მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს ფუნქციებში არ შედის თავისი აზრის გამოხატვა მტკიცებულებების
რელევანტურობასთან დაკავშირებით, სასამართლოს მიერ მოწმის დაკითხვაზე უარის თქმის
დაუსაბუთებლობა შეიძლება განიხილებოდეს როგორც დაცვის უფლებების შეზღუდვა, რაც არ შეესაბამება
სამართლიანი სასამართლოს გარანტიას (Popov v. Russia, § 188; Bocos-Cuesta v. the Netherlands,
§ 72; Wierzbicki v. Poland, § 45 დაVidal v. Belgium, § 34). მსგავსად ზემოხსენებულისა, ანონიმური
მოწმის ჩვენების დასაშვებად ცნობის მიზეზების შეუფასებლობა, როდესაც ამგვარი ჩვენება მსჯავრდების
საფუძველს წარმოადგენს,   (Krasniki v. the Czech Republic*) ან დაცვის მოწმის გამოძახებაზე უარის
თქმა, როდესაც ამ უკანასკნელს ნათელი უნდა მოეფინა იმ ბუნდოვანი გარემოებებისთვის, რაც მსჯავრდების
საფუძველს წარმოადგენდა (Kasparov and others v. Russia), სასამართლოს მიერ შეიძლება მიჩნეული
იყოს როგორც სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების დარღვევა.  
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, no. 10590/83, 1988 წლის 6 დეკემბერი
Bocos-Cuesta v. the Netherlands, no.54789/00, 2005 წლის 10 ნოემბერი
Breukhoven v. the Czech Republic, no. 44438/06,  2011 წლის 21 ივლისი
Bricmont v. Belgium, no. 10857/84, 1989 წლის 7 ივლისი    
Bulut v. Austria, no. 17358/90, 1996 წლის 22 თებერვალი
Delta v. France, no. 44760/98, 2004 წლის 9 ნოემბერი
Destrehem v. France, no. 56651/00, 2004 წლის 18 მაისი
Gregačević c. Croatia, no. 58331/09, 2012 წლის 19 ივლისი
Kasparov and others v. Russia, no. 21613/07, 2013 წლის 3 ოქტომბერი
Polyakov v. Russia, no.77018/01, 2014 წლის 29 იანვარი
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Popov v. Russia, no. 26853/04, 2006 წლის 13 ივლისი
Vidal v. Belgium, no. 12351/86, 1992 წლის 22 აპრილი
Wierzbicki v. Poland, no. 24541/94, 2002 წლის 18 ივნისი
სხვა წყაროები
ანონიმური მოწმის ჩვენებების დასაშვებად მიჩნევის მიზეზების განუმარტაობა, როდესაც ამ ჩვენებამ
გადამწყვეტი როლი შეასრულა პირისთვის მსჯავრის დადებაში: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Krasniki v. the Czech Republic*, no. 51277/99, 2006 წლის 28 თებერვალი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
3.  მტკიცებულებები
14. მტკიცებულების რელევანტურობა

27. ბრალის წაყენების ფორმა
28. დანაშაულის ჩადენის ხერხის მითითება
29. დანაშაულის ჩადენის დროის მითითება
30. დანაშაულის ჩადენის მიზნის მითითება
31. დანაშაულის ჩადენის მოტივის მითითება
32. დანაშაულის შედეგის მითითება   
მოკლე შეჯამება
დანაშაულის არსებითი გარემოებების მითითება მჭიდროდაა დაკავშირებული მოპასუხისთვის სავარაუდო
დანაშაულის ასპექტების თაობაზე სრული ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულებასთან. სისხლის
სამართალწარმოების ეტაპზე მომხდარი ნებისმიერი ცვლილების თაობაზე მოპასუხეს დროულად უნდა
ეცნობოს, რათა მან თავისი დაცვა შესაბამისად ააგოს.  
ეროვნული სასამართლოს მიერ დანაშაულის ყველა შემადგენელი ელემენტის ინტერპრეტაციის გარეშე
დატოვება მუხლი 6 § 1-ის დარღვევას წარმოადგენს (Boldea v. Romania, § 32).
ძირითადი პრინციპები
ბრალდებულს დროულად უნდა მიეწოდოს დეტალური ინფორმაცია წაყენებული ბრალდების მიზეზებისა
(ფაქტობრივი გრემოებები, რომელთა არსებობაც ივარაუდება ბრალდებულის მიმართ და   რომლებიც
ბრალდების საფუძველს წარმოადგენენ) და მისი ხასიათის თაობაზე (ამ არსებითი გარემოებების იურიდიული
კვალიფიკაცია).  
მიუხედავად იმის, რომ მოცემული დებულებით გათვალისწინებული დეტალური ინფორმაციის მოცულობა
კონკრეტული საქმის გარემოებებზეა დამოკიდებული, ბრალდებულს ნებისმიერ შემთხვევაში საკმარისი
ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს იმისთვის, რომ მან სრულად გააცნობიეროს მის მიმართ წაყენებული ბრალდება
და  საკუთარი თავის ეფექტური დაცვისთვის მომზადება შეძლოს.
შესაბამისად, წაყენებული ბრალის ბუნდოვანი ხასიათი და მასში მრავალრიცხოვანი ცვლილებები მე-6
მუხლის შესაბამისად პრობლემას წარმოადგენს.  
გარდა ამისა, სასამართლოს მიერ დანაშაულის ჩადენის გარემოებების თაობაზე (დრო, ადგილი და სხვა)
ზუსტი ინფორმაციის მიუწოდებლობა და ბრალდებულისთვის მის წინააღმდეგ არსებული ბრალდების
უკუგდების შესაძლებლობის შეზღუდვა იმ არგუმენტზე დაყრდნობით, რომ ბრალდება ადეკვატურია,
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შეიძლება, მხარეთა თანასწორობის პრინციპის დარღვევასა და სასამართლო პროცესის ხარვეზებზე
მიუთითებდეს.
“63.  სასამართლომ მანამდე დაადგინა, რომ მხარეთა თანასწორობისა და სამართლიანი სასამართლო
განხილვის პრინციპი ისეთ გარემოებებში, როდესაც განმცხადებლის მსჯავრდება ძირითადად იმ
ვარაუდს ეყრდნობა, რომ იგი კონკრეტულ დროს კონკრეტულ ადგილას იმყოფებოდა, გულისხმობს, რომ
განმცხადებელს გონივრული შესაძლებლობა უნდა მიეცეს ეფექტურად გაასაჩივროს მის წინააღმდეგ
დაშვებული ვარაუდებები (იხილეთ Popov v. Russia, no. 26853/04, § 183, 2006 წლის 13 ივლისი, და
Polyakov v. Russia, no. 77018/01, §§ 34-37,2009 წლის 29 იანვარი).” (Kasparov and Others v.
Russia, § 63).
მსჯავრის დეტალური განმარტება ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია non bis in idem პრინციპიდან
გამომდინარე, რომელიც მე-7 პროტოკოლის მე-4 მუხლითაა გარანტირებული, და რომლის შესაბამისადაც
იკრძალება პირის ხელმეორედ ბრალდება ან გასამართლება დანაშაულში, რომელიც იმავე ფაქტებიდან
გამომდინარეობდა ან „არსებითად“ იგივე იყო (Sergey Zolotukhin v. Russia (GC)*, §§ 70-122).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Sergey Zolotukhin v. Russia[GC]*, no. 14939/03, 2009წლის 10 თებერვალი – Legal summary
სხვა წყაროები:
გაუპატიურებაში წარდგენილი ბრალის ბუნდოვანება (სამართალწარმოების პროცესში დანაშაულის ჩადენის
დროის, დანაშაულის ადგილის ან მიზეზის ცვლილება ისე, რომ განმცხადებელს არ მიეცა საკუთარი დაცვის
შესაბამისად რეორგანიზების შესაძლებლობა): სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Mattoccia v. Italy, no. 23969/94, 2000 წლის 25 ივლისი – Legal summary (p.46)
დაცვის მოწმის გამოძახებაზე უარის თქმა, რომელსაც ბუნდოვან გარემოებებთან დაკავშირებით (დანაშაულის
დროსა და ადგილთან დაკავშირებით) განმარტებები უნდა მიეცა, რაც გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყო
პირის მსჯავრდებისთვის: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Kasparov and Others v. Russia, no. 21613/07, 2013 წლის 3 ოქტომბერი– Legal summary
სასამართლოს მიერ ადმინისტრაციული ჯარიმის დაკისრების პროცესში დანაშაულის არსებითი ელემენტების
განმარტების გარეშე დატოვება და მოპასუხის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებებისა და არგუმენტების
გაუთვალისწინებლობა: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Boldea v. Romania, no. 19997/02, 2007 წლის 15 თებერვალი – Legal summary
ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მისთვის საოლქო სასამართლოს მიერ კანონის მთელი რიგი
სერიოზული დარღვევების თაობაზე, მათ შორის, იმ გარემოების თაობაზე არგუმენტების რეაგირების გარეშე
დატოვება, რომ ბრალდებულს ალიბი გააჩნდა დანაშაულის ჩადენის სავარაუდო დროსთან დაკავშირებით:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Gradinar v. Moldova, no. 7170/02, 2008 წლის 8 აპრილი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
1. განაჩენების კანონიერება, დასაბუთება და  სამართლიანობა (ზოგადი მიდგომები)  

33. ალიბის დამადასტურებელ მტკიცებულებებთან დაკავშირებული საკითხები
მოკლე შეჯამება
დაცვის მხარის უფლება, გამოიძახოს მოწმე ზოგჯერ უფრო ფართოდ არის განმარტებული, როგორც
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დაცვის უფლება, მოიპოვოს და წარადგინოს სხვა გამამართლებელი მტკიცებულებები, ისეთი, როგორიცაა
:დოკუმენტები, ექსპერტის დასკვნები და სხვა. ასეთ მტკიცებულებებს ასევე მიეკუთვნება ალიბის
დამადასტურებელი მტკიცებულება.  
მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს ფუნქციებში არ შედის თავისი მოსაზრების გამოხატვა
მტკიცებულებების რელევანტურობაზე, მტკიცებულების დაშვებაზე ან მოწმის გამოძახებაზე უარის
დაუსაბუთებლობა შეიძლება განიხილებოდეს როგორც დაცვის უფლების შეზღუდვა, რაც წინააღმდეგობაშია
სამართლიანი სასამართლო განხილვის გარანტიებთან.  
ალიბის დამადასტურებელი მტკიცებულებების განხილვაზე უარის თქმა შეიძლება მუხლი  6 § 1-ის დარღვევად
იყოს მიჩნეული (Gradinar v. Moldova, § 112).
ზოგადი პრინციპები
ეროვნული სასამართლოების პრეროგატივაა მტკიცებულებების გამოკვლევა და იმ მტკიცებულებების
მნიშვნელობის შეფასება, რომლის წარმოდგენაც მოპასუხეს სურს. კერძოდ, მუხლი 6 § 3(დ) ეროვნული
სასამართლოების უფლებამოსილებაში ტოვებს იმის შეფასებას, არის თუ არა მიზანშეწონილი მოწმის
დაბარება. იგი არ მოითხოვს ბრალდებულის მიერ დასახელებული ყველა მოწმის დაკითხვას; მისი ძირითადი
მიზანია მხარეთა თანასწორობის უზრუნველყოფა (Perna v. Italy [GC], § 29; Solakov v. the Former
Yugoslav Republic of Macedonia, § 57).
შესაბამისად, მოპასუხის არგუმენტი იმის თაობაზე, რომ მას არ მიეცა გარკვეული მოწმეების გამოკითხვის
შესაძლებლობა, ვერ იქნება საკმარისი. მან დამატებითი განმარტებები უნდა დაურთოს თავის განაცხადს იმის
თაობაზე, თუ რატომ იყო მნიშვნელოვანი გარკვეული მოწმის მოსმენა და რომ მათ მიერ უზრუნველყოფილი
მტკიცებულებები მნიშვნელოვანი იყო სიმართლის დადგენისა და დაცვის უფლებების დაცვისთვის (Perna, §
29; Bacanu and SC R S.A. v. Romaniaꜝ, § 75).
როდესაც მოპასუხის თხოვნა მოწმის გამოკითხვის თაობაზე საკმარისად დასაბუთებულია, საქმე შეეხება
ბრალდების არსებით ასპექტებს და ჩვენებას შეუძლია დაცვის პოზიციის გამყარება ან  ჩვენების საფუძველზე
ბრალდებულის გამართლებაც კი არის შესაძლებელი, ეროვნულმა სასამართლომ საფუძვლიანი მიზეზები
უნდა დაასახელოს იმის დასასაბუთებლად, თუ რატომ არ დააკმაყოფილა მოპასუხის თხოვნა. (Topic v.
Croatia, § 42; Polyakov v. Russia, §§ 34-35).
მე-6 მუხლი არ ანიჭებს ბრალდებულს შეუზღუდავ უფლებას მოითხოვოს მოწმის სასამართლოში გამოძახება.
ზოგადად, ეროვნული სასამართლოს პრეროგატივაშია გადაწყვეტილება მიიღოს მოწმის დაბარებისა და
მოსმენის საჭიროებისა და მიზანშეწონილობის თაობაზე (S.N. v. Sweden, § 44; Accardi and Others v.
Italy  (dec.)).
შეიძლება არსებობდეს გამონაკლისი ვითარება, რის გამოც სასამართლომ შეიძლება დაასკვნას, რომ
მოწმის დაუკითხაობა მე-6 მუხლის დარღვევას წარმოადგენს (Dorokhov v. Russia, § 65; Popov v. Russia,
§ 188; Bricmont v. Belgium, § 89 დაDestrehem v. France, § 41). კერძოდ, სასამართლო შეიძლება არ
დაეთანხმოს ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილებას მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობის თაობაზე,
როდესაც: ა) ეს გადაწყვეტილება არ არის საკმარისად მოტივირებული; ბ) უდანაშაულობის დამადასტურებელი
მტკიცებულება შეიძლება სერიოზულად  ეწინააღმდეგებოდეს ბრალდების საქმის ვერსიას; და გ) ბრალდების
საქმის მტკიცებულებების საფუძველი სუსტია (V.D. v. Romania, §§107-116).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Accardi and Others v. Italy(dec.), no. 30598/02, 2005 წლის 20 იანვარი
Bacanu and SC R S.A. v. Romaniaꜝ, no.4411/04, 2009 წლის 3 მარტი
Bricmont v. Belgium, no. 10857/84, 1989  წლის 7 ივლისი   
Destrehem v. France, no. 56651/00, 2004 წლის 18 მაისი
Dorokhov v. Russia, no.66802/01, 2008 წლის 14 თებერვალი – Legal summary
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Perna v. Italy [GC], no. 48898/99, 2003 წლის 6 მაისი – Legal summary
Polyakov v. Russia, no.77018/01, 2014 წლის 29 იანვარი – Legal summary
Popov v. Russia, no. 26853/04, 2006 წლის 13 ივლისი – Legal summary
S.N. v. Sweden, no.77018/01, 2009 წლის 29 იანვარი – Legal summary
Solakov v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 47023/99, 2001 წლის 31 ოქტომბერი
- Legal summary
Topic v. Croatia, no. 51355/10, 2013 წლის 10 ოქტომბერი
V.D. v. Romania, no. 7078/02, 2010 წლის 16 თებერვალი – Legal summary
სხვა წყაროები:
ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მისთვის საოლქო სასამართლოს მიერ კანონის მთელი რიგი
სერიოზული დარღვევების თაობაზე, მათ შორის იმ გარემოების თაობაზე არგუმენტების რეაგირების გარეშე
დატოვება, რომ ბრალდებულს ალიბი გააჩნდა დანაშაულის ჩადენის სავარაუდო დროსთან დაკავშირებით:
სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Gradinar v. Moldova, no. 2008 წლის 8 აპრილი – Legal summary
სასამართლოს მიერ დაცვის მოწმის მოსმენაზე უარის თქმა მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე დაცვის
შუამდგომლობა დაკმაყოფილებული იყო: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Popov v. Russia, no. 26853/04, 2006 წლის 13 ივლისი – Legal Summary
დაკავშირებული თემები
3.  მტკიცებულებები
10. პირდაპირი მტკიცებულება

34. საპროცესო შეთანხმება
მოკლე შეჯამება და ძირითადი პრინციპები
საპროცესო გარიგების შესაძლებლობა ევროპული სისხლის სამართლის სისტემების საერთო მახასიათებელია,
რაც ბრალდებულს მის მიმართ წაყენებული  ბრალის შემსუბუქების და სასჯელის შემცირების საშუალებას
აძლევს, თუ იგი აღიარებს თავის დანაშაულს, nolo contendere შუამდგომლობას წარადგენს სასამართლო
პროცესამდე, ან იგი გამოძიებასთან ითანამშრომლებს.  
საპროცესო შეთანხმება თავისთავად არ ეწინააღმდეგება სამართლიანი სასამართლოს გარანტიას, მაგრამ თუ
ამ პროცესის შედეგად საქმის სასამართლოს მიერ შესწავლა გამარტივებული წესით ხდება და შესაბამისად,
ბრალდებული თავის გარკვეულ პროცედურულ უფლებებზე უარს ამბობს, უნდა არსებობდეს მინიმალური
გარანტიები იმისთვის, რომ ამ უფლებებზე უარის თქმა სათანადოდ იყოს დაბალანსებული.
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Babar Ahmad and Others v United Kingdom (dec.), no. 24027/07, 2010 წლის 6 ივლისი – Legal
summary
Dimitrova and Others v. Bulgaria, no. 44862/04, 2011 წლის 27 იანვარი – Legal summary
სხვა წყაროები:
საპროცესო შეთანხმების შემდეგ პირის მსჯავრდება საქმის არსებითი განხილვის გრეშე: სასამართლომ
დარღვევა არ დაადგინა
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Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia, no. 9043/05, 2014 წლის 29 აპრილი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
7. აღიარება როგორც მტკიცებულება / 8.ნაწილობრივ აღიარებითი ჩვენების მტკიცებულების სახით
გამოყენება  

35. ისეთი მტკიცებულების გამოყენების წესი, რომელსაც მხარეები არ ხდიან
სადავოდ
მოკლე შეჯამება და ძირითადი პრინციპები
მხარეებს შორის შეთანხმება სასამართლო სხდომაზე დოკუმენტური მტკიცებულებების ზეპირი გამოკვლევის
გამოტოვებაზე  არ ათავისუფლებს მოსამართლეს მუხლი 6 § 1-ით დაკისრებული ვალდებულებისგან.  
“სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის შესაბამისად, კონვენციით გარანტირებულ უფლებაზე
უარის თქმა, თუ ეს კანონმდებლობითაა დაშვებული, სრულიად ნათლად და არაორაზროვნად უნდა იყოს
დადგენილი (იხილეთ გოლოზას საქმეზე გადაწყვეტილება, სერია A no. 89, გვ 14, პარაგ. 28). მიუხედავად
იმისა, რომ “por reproducida” პროცედურის გამოყენება ადასტურებს, რომ დაცვის მხარე დაეთანხმა,
რომ ფაილის შინაარსის საჯაროდ წაკითხვის საჭიროება არ არსებობდა, ეს არ იძლევა იმის დასკვნის
საშუალებას, რომ დაცვა უარს ამბობდა ამ ფაილის შინაარსის გასაჩივრებაზე მაშინაც კი, როცა ბრალდება
ამ მასალებს ეყრდნობოდა, განსაკუთრებით კი გარკვეული მოწმეების ჩვენებებს; ის საფუძველი, რომელზე
დაყრდნობითაც დაცვამ გაასაჩივრა საქმე უზენაეს სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლოში,
ამას ადასტურებს (იხილეთ ზემოთმოყვანილი პარაგრაფები 30 და 32 above).” (Barberà, Messegué and
Jabardo v. Spain, § 82).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, 1988 წლის 6 დეკემბერი
დაკავშირებული თემები
3.  მტკიცებულებები

36. მტკიცების ტვირთი
მოკლე შეჯამება
სასამართლო პროცესის მსვლელობისას უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპი გულისხმობს, რომ
სისხლის სამართლის ნებისმიერ ბრალდებასთან დაკავშირებით მტკიცების ტვირთი ბრალდებას ეკისრება,
და რომ ყოველგვარი ეჭვი ბრალდებულის სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს.  
მიუხედავად ამისა, კანონის პრეზუმფცია ან ბრალდებულის წინააღმდეგ მეტყველი ფაქტები, ასევე
მტკიცებულებათა ტვირთის მეორე მხარეზე დაკისრების წესები შეიძლება არ წარმოადგენდეს მუხლი 6 §2ის დარღვევას, თუ ეს გონივრულ ფარგლებში ხდება.
გარდა ამისა, მტკიცების ტვირთის ადმინისტრირება სწორად უნდა მოხდეს, მაგალითად ბრალდებულის
დუმილის უფლების მსჯავრდების ძირითად საფუძვლად გამოყენება უდანაშაულობის პრეზუმფციასთან
შეუსაბამოა.  
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ზოგადი პრინციპები
მხარეთა თანასწორობის პრინციპი გულისხმობს, რომ კერძო ინტერესებთან დაკავშირებული დავების
დროს ორივე მხარეს უნდა მიეცეს საქმის თაობაზე თავისი მოსაზრებების და მტკიცებულებების წარდგენის
გონივრული შესაძლებლობა, იმ პირობით, რომ მხარე ოპონენტთან შედარებით არახელსაყრელ
მდგომარეობაში არ უნდა იყოს ჩაყენებული (Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands, § 33).
სისხლის სამართლის საქმეების შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი ბრალდებას ეკისრება და რაიმე
ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, საქმე ბრალდებულის სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს (Barberа, Messeguй
and Jabardo v. Spain, § 77; Lavents v. Latvia, § 125 და Melich and Beck v. the Czech Republic, §
49). ამგვარად, უდანაშაულობის პრეზუმფცია დარღვეულად იქნება მიჩნეული, როდესაც მტკიცების ტვირთი
ბრალდების ნაცვლად განსასჯელს დაეკისრება (John Murray v. the United Kingdom* [GC],§ 54;Telfner
v. Austria, § 15).
მუხლი 6 § 2 არ კრძალავს ფაქტის ან კანონის პრეზუმფციას, არამედ იგი სახელმწიფოებისგან მოითხოვს, რომ
მათ გონივრული ფარგლები დააწესონ ამასთან დაკავშირებით, რათა სათანადოდ იყოს გათვალისწინებული
ის, თუ რა დევს სასწორზე და სათანადოდ იყოს გარანტირებული დაცვის უფლებები. სხვა სიტყვებით რომ
ვთქვათ, გამოყენებული საშუალებები თანაბარზომიერი უნდა იყოს იმ ლეგიტიმური მიზნისა, რომლის
მიღწევაცაა დასახული (Salabiaku v. France, § 28; Janosevic v. Sweden, § 101).
მტკიცების ტვირთი არ შეიძლება შებრუნებული იყოს კომპენსაციასთან დაკავშირებული
სამართალწარმოების შემთხვევაში, სამართალწარმოების შეწყვეტის თაობაზე საბოლოო
გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ (Capeau v. Belgium, § 25). სისხლის სამართლის
პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლება არ გულისხმობს, რომ პირი განთავისუფლებულია იმავე ფაქტებთან
დაკავშირებით კომპენსაციის გადახდის სამოქალაქო პასუხისმგებლობისგან და ასეთ შემთხვევაში
მტკიცებულებების ტვირთთან დაკავშირებული მოთხოვნები ნაკლებად მკაცრი იქნება (Ringvold v. Norway,
§38; Lundkvist v. Sweden (dec.)).
ეროვნული სასამართლო არ არის უფლებამოსილი დაასკვნას, რომ ბრალდებული დამნაშავეა მხოლოდ იმაზე
დაყრდნობით, რომ მან დუმილის უფლებით ისარგებლა. მხოლოდ იმ შემთხვევებში, თუ ბრალდებულის
წინააღმდეგ არსებული მტკიცებულებების განმარტებაა საჭირო და ბრალდებული, რომელსაც შეუძლია
ამის გაკეთება, უარს აცხადებს ახსნა-გნმარტების მიცემაზე, „საღი აზრი გვკარნახობს, რომ შესაძლებელია
გაკეთდეს დასკვნა, რომ არ არსებობს ახსნა და, შესაბამისად, ბრალდებული დამნაშავეა“ (John Murray
*,§ 51).
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, no. 10590/83, 1988 წლის 6 დეკემბერი
Capeau v. Belgium, no. 42914/98, 2005 წლის 13 იანვარი
Janosevic v. Sweden, no. 34619/97, 2002 წლის 23 ივლისი – Legal summary
Lavents v. Latvia, no. 58442/00, 2002 წლის 28 ნოემბერი – Legal summary
Lundkvist v. Sweden (dec.), no. 48518/99, 2003 წლის 13 ნოემბერი
Melich and Beck v. the Czech Republic, no. 35450/04, 2008 წლის 24 ივლისი – Legal summary
Ringvold v. Norway, no. 34964/97, 2003 წლის 11 თებერვალი  
Salabiaku v. France, no. 10519/83, 7 October 1988 წლის 7 ოქტომბერი
Telfner v. Austria, no. 33501/96, 2001 წლის 20 მარტი – Legal summary
სხვა წყაროები:
სამოქალაქო სამართალწარმოებაში იმ წესის გავრცელება, რომლის შესაბამისადაც მხარე არ შეიძლება
დაკითხულ იქნეს მოწმის სახით საკუთარ საქმესთან დაკავშირებით: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
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Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands, no. 14448/88, 1993 წლის 27 ოქტომბერი – Legal summary
დასკვნების გაკეთება განმცხადებლის დუმილზე დაყრდნობით, როდესაც მის წინააღმდეგ არსებულ
მტკიცებულებებთან დაკავშირებით განმარტება არ იყო საჭირო: სასამართლო დარღვევა არ დაადგინა
John Murray v. the United Kingdom[GC],no. 18731/91, 1996 წლის 8 თებერვალი – Legal summary
განსასჯელზე მტკიცების ტვირთის ნაწილის დაკისრება ნარკოტრეფიკის დანაშაულის საქმეზე კონფისკაციის
ორდერის მოცულობის გაანგარიშების მიზნით: სასამრთლომ დარღვევა არ დაადგინა
Grayson and Barnham v. the United Kingdom, nos. 19955/05 and 15085/06, 2008 წლის 23
სექტემბერი– Legal summary
ავტომობილის დარეგისტრირებული მფლობელის ვალდებულება მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელიც
მძღოლის იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა ავტოსაგზაო დანაშაულთან დაკავშირებულ საქმეზე:
სასამართლომ დარღვევა არ დაადგინა
O’Halloran and Francis v. the United Kingdom [GC]*, nos. 15809/02 და 25624/02, 2007 წლის 29
ივნისი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
9. დუმილის უფლება  
25. „გონივრულ ეჭვის მიღმა“ სტანდარტი  

37. სასჯელის დასაბუთება
მოკლე შეჯამება
დასაბუთებული და საჯარო გადაწყვეტილება საქმის ორივე მხარეს საშუალებას აძლევს დააკვირდეს
მართლმსაჯულების პროცესს და თვითნებური გადაწყვეტილების მიღების პრევენცია მოახდინოს, რაც ასევე
ხელს უწყობს მართლმსაჯულების გამჭვირვალე ადმინისტრირებას.  
მიუხედავად იმისა, რომ სასჯელის განსაზღვრა მე-6 მუხლის ფარგლებს სცდება, იმ გარემოების
გათვალისწინებით, რომ ეს ეროვნული სასამართლოების სრული პრეროგატივაა, სამართლიანი
სასამართლოს გარანტია მოითხოვს, რომ სასჯელთან, განსაკუთრებით გარკვეული კატეგორიის სასჯელები
ისეთივე სტანდარტით იყოს დასაბუთებული, რაც სასამართლოს სხვა გადაწყვეტილებების შემთხვევაში არის
მოთხოვნილი.  
ძირითადი პრინციპები
სასჯელის დასაბუთებისას იგივე სტანდარტი გამოიყენება. სასჯელის შეფარდებასთან დაკავშირებული
პროცედურებზე ვრცელდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული
გარანტიები  (Findlay v. United Kingdom, § 69).
სასჯელის შეფარდების (სასჯელის სახის და ზომის შერჩევა)   შემოწმება არ წარმოადგენს სასამართლოს
ფუნქციას, გარდა გამონაკლისი შემთხვევისა, მაგალითად, როგორიცაა არასრულწლოვნისთვის სამუდამო
პატიმრობის მისჯა (Singh v. United Kingdom).
განუსაზღვრელი ვადის სასჯელი არ წარმოადგენს კონვენციის დარღვევას, თუ საკმარისი კავშირი არსებობს
თავდაპირველ მსჯავრსა და პირის პატიმრობაში ყოფნის გაგრძელებას შორის და არსებობს ამ პირის
გარკვეული ვადის შემდეგ განთავისუფლების შესაძლებლობა  (Vinter and others v. United Kingdom*).
თვითნებობა შეიძლება წარმოადგენდეს კონვენციის მე-5 მუხლის დარღვევას, თუ სასჯელის განსაზღვრასთან
დაკავშირებული ნორმები არ იძლევიან დამნაშავის ან დანაშაულის ინდივიდუალური გარემოებების
გათვალისწინების საშუალებას. ამ პრობლემის განეიტრალება შესაძლებელია, როდესაც სასამართლოები
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ისეთი გზით ახორციელებენ შესაბამისი კანონმდებლობის განმარტებას, რომ ეს მხოლოდ გამონაკლის
გარემოებებში იყოს შესაძლებელი  (Partington v. United Kingdom(dec.)).
დისკრიმინაციული სასჯელი ასევე პრობლემას წარმოადგენს ერთობლიობაში კონვენციის მე-14 და მე-5
მუხლებთან მიმართებით (Nelson v. United Kingdom (dec.)) იგივე ვრცელდება განთავისუფლებასთან
დაკავშირებით მიღებულ დისკრიმინაციულ გადაწყვეტილებებზე (Grice v. United Kingdom(dec.)).
მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ ზემოხსენებულ საქმეებზე არ დაადგინა დარღვევა საქმის კონკრეტულ
ფაქტებთან დაკავშირებით, მან ამ პრინციპზე მაინც  გაამახვილა ყურადღება.  
აღმასრულებელი ხელისუფლების ჩარევა სასჯელის განსაზღვრაში (მაგ. ტარიფის მოცულობის განსაზღვრაში)
შეიძლება წარმოადგენდეს მე-6 მუხლის დარღვევას (Stafford v. United Kingdom[GC], § 87).
საკანონმდებლო ნორმების არასწორად მისადაგება გარკვეულ დანაშაულთან დაკავშირებული სასჯელის
განსაზღვრის დროს შეიძლება მე-7 მუხლის დარღვევას წარმოადგენდეს  (E.K. v. Turkey, §§ 54-56)
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
E.K. v. Turkey, 2002 წლის 7 თებერვალი – Legal summary
სხვა წყაროები:
სამართლიანი სასამართლო განხილვის სტანდარტის გავრცელება სამართალწარმოებაზე, რომელიც
დანაშაულის აღიარების შემდეგ სასჯელის ზომის დადგენას შეეხებოდა
Findlay v. United Kingdom, no. 22107/93, 1997წლის 25 თებერვალი – Legal summary
დაკავებული ახალგაზრდა პირისთვის სასამართლოს წინაშე მისი დაკავების ან ხელახალი დაკავების
კანონიერებაზე დავის შესაძლებლობის მიუცემლობა: სასამართლომ დაადგინა მუხლი 5 § 4-ის დარღვევა
Singh v. United Kingdom, no. 23389/94, 1996 წლის 21 თებერვალი – Legal summary
სამუდამო პატიმრობა სასიკვდილო დაავადების ან მძიმე ინვალიდობის შემთხვევაში განთავისუფლების
პირობით: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Vinter and others v. United Kingdom* [GC], nos. 66069/09, 130/10 და 3896/10, 2013 წლის 9 ივლისი
– Legal summary
გარკვეული სახის დანაშაულისთვის კანონმდებლობით სამუდამო პატიმრობის დადგენა სასამართლოს მიერ
სასჯელის დასაბუთებით: სასამრთლომ დაუშვებელად ცნო
Partington v.United Kingdom (dec.), no. 58853/00, 2003 წლის 26 ივნისი
შოტლანდიაში არასრულწლოვანი დამნაშავის მიერ სასჯელის შემსუბუქებით სარგებლობის შეუძლებლობა:
სასამართლომ დაუშვებელად ცნო
Nelson v. United Kingdom (dec.), no. 11077/84, 1986 წლის 13 ოქტომბერი
შიდსი არ იქნა გათვალისწინებული როგორც პირის განთავისუფლების საფუძველი: სასამართლომ
დაუშვებელად ცნო
Grice v. United Kingdom (dec.), no. 22564/93, 1994 წლის 14 აპრილი
განმცხადებლის პატიმრობაში დატოვების კანონიერება არ იქნა განხილული განთავისუფლების
უფლებამოსილების მქონე ორგანოს მიერ ან პროცედურით, რომელიც შესაბამის სამართლებლივ
გარანტიებს ითვალისწინებს: სასამართლომ დაადგინა დარღვევა
Stafford v. United Kingdom [GC], no. 46295/99, 2002 წლის 28 მაისი – Legal summary
სასჯელთა შეკრებითობის პრინციპი: სასამართლომ დაუშვებელად ცნო
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Aydin v. Turkey (dec.), no. 41954/98, 2000 წლის 14 სექტემბერი– Legal summary44
Weeks v. United Kingdom, no. 9787/82, 1987 წლის 2 მარტი
სამუდამო პატიმრობა ხანდაზმული და დაავადბეული პატიმრისთვის: სასამართლომ დაუშვებლად ცნო
Sawoniuk v. United Kingdom (dec.), no. 63716/00, 2001წლის 29 მაისი– Legal summary45
დაკავშირებული თემები
1. განაჩენის კანონიერება, დასაბუთებულობა და სამართლიანობა (ზოგადი მიდგომები)  

38. სხვა საკითხები, რომლებიც განაჩენში უნდა იყოს ასახული
მოკლე შეჯამება და ძირითადი პრინციპები
განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში იმის მითითებამ ექვემდებარება თუ არა იგი ზემდგომ ინსტანციაში
გასაჩივრებას და რა ფორმით, შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს კანონის მიერ დადგენილი სასამართლოს
იურისდიქციის პატივისცემაზე, თუ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს მიერ შემდგომი რეკლასიფიკაციის
შედეგად მოსამართლეთა შემადგენლობა არ შეიცვალა
შესაბამისი პრეცედენტული სამართალი
განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში იმის მითითება, რომ იგი გასაჩივრებას ექვემდებარება და საკასაციო
საჩივრის განხილვის მიზნით მოსამართლეთა შემადგენლობა არ შეიცვალა: სასამრთლომ დაადგინა
დარღვევა
Jenita Mocanu v. Romania, no. 11770/08, 2013 წლის 17 დეკემბერი – Legal summary
დაკავშირებული თემები
1. განაჩენის კანონიერება, დასაბუთებულობა და სამართლიანობა (ზოგადი მიდგომები)  

39. საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა
მოკლე შეჯამება
საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის პრივილეგია განსასჯელის დაცვის უაღრესად
მნიშვნელოვანი გარანტიაა, რათა ბრალდებული არ აღმოჩნდეს იძულებული საკუთარი თავის მამხილებელი
ჩვენება მისცეს. მოცემული პრინციპი უდანაშაულობის პრეზუმფციას ამყარებს, რომლითაც დანაშაულის
დამადასტურებელი მტკიცების ტვირთი ბრალდებას ეკისრება  John Murray v. UK [GC], § 49) და მოითხოვს,
რომ ნებისმიერი ეჭვი ბრალდებულის სასარგებლოდ გადაწყდეს. “ბრალდებამ თავისი პოზიცია ისე უნდა
დაასაბუთოს, რომ არ გამოიყენოს ბრალდებულისგან იძულების გზით მოპოვებული მტკიცებულებები“  
(Saunders v United Kingdom, 17 Dec. 1996, § 68). შესაბამისად, მოცემული პრინციპი ზღუდავს
ბრალდების მიერ ბრალდებულის ნების წინააღმდეგ იძულებით მოპოვებული მტკიცებულებების გამოყენების
შესაძლებლობას.  
საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩენების მიცემაზე უარის თქმის პრივილეგია გულისხმობს, რომ მოპასუხე
არ უნდა იყოს იძულებული თვითმამხილებელი ჩვენება მისცეს (ანუ უნდა ჰქონდეს დუმილის უფლება) და
44 საინფორმაციო ბარათი No. 22, 2000 წლის სექტემბერი, მუხლი 6, გავრცელების სფერო, გვ 20
45 საინფორმაციო ბარათი No. 30, 2001 წლის მაისი, მუხლი 6, სამართლიანი სასამართლო, გვ 11
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დანაშაული აღიაროს.46
ზოგადი პრინციპები
“თუმცა ეს ცალსახად არ არის მითითებული კონვენციის მე-6 მუხლში, დუმილის უფლება, ისევე როგორც
უფლება, არ მისცე ჩვენება საკუთარი თავის წინააღმდეგ, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტს
წარმოადგენს, რომელიც მე-6 მუხლით გათვალისწინებული სამართლიანი პროცედურების
უმნიშვნელოვანეს ასპექტს წარმოადგენს, რომელიც უზრუნველყოფს ბრალდებულის დაცვას
ხელისუფლების მიერ არასათანადო ზეწოლისგან, მართლმსაჯულების ხარვეზებისგან და მე-6 მუხლის
მოთხოვნებთან შესაბამისობას.” (John Murray v. UK[GC], § 45).
აღსანიშნავია, რომ მოცემული უფლება არ ვრცელდება მხოლოდ დანაშაულის აღიარებასთან დაკავშირებულ
ან თვითმამხილებელ განცხადებებზე. მოცემული უფლება ვრცელდება ნებისმიერ განცხადებაზე, რომელიც
შესაძლებელია შემდგომში სისხლის სამართალწარმოების პროცესში ბრალდების პოზიციის გასამყარებლად
იყოს გამოყენებული (Aleksandr Zaichenko v. Russia, §§ 52-60).
არსებობს სამი კატეგორიის სიტუაცია, რომლებიც ბრალდებულის ნების წინააღმდეგ მის მიერ საკუთარი
თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიეცმაზე უარის თქმის პრივილეგიის დარღვევას წარმოადგენს:  
კანონით დაწესებული ჩვენების მიცემის ვალდებულება, რისი დარღვევისთვისაც სანქციებია დაწესებული
(Saunders), მათ შორის მტკიცების ტვირთის გადანაწილების ვალდებულება  
ფიზიკური (Jalloh v. Germany(GC)*,§§ 103-123) ან ფსიქოლოგიური (Gäfgen v. Germany [GC]*,
§§169-188) იძულება
იძულება მოტყუების გზით, ფარული საგამოძიებო მეთოდების გამოყენებით (Allan v. United Kingdom, §§
45-53)
სამი ძირითადი კრიტერიუმი გამოიყენება იმის დასადგენად, დასაშვებია თუ არა მე-6 მუხლით ბრალდებულის
იძულება ან მის ნებაზე ზემოქმედება: (Jalloh v. Germany (GC)*, § 117):
- მტკიცებულებების მისაღებად გამოყენებული იძულების ხასიათი და ხარისხი;
- საზოგადოებრივი ინტერესის დონე მოცემული დანაშაულის გამოძიებისა და დასჯისადმი;
- შესაბამისი დამცავი მექანიზმების (გარანტიების) არსებობა პროცედურასთან მიმართებით და ის, თუ რა
მიზნებით იქნება გამოყენებული ასეთი გზით მოპოვებული ჩვენებები.
ზოგადად, იძულების წესით მიღებულ ჩვენებებს არ უნდა მიენიჭოს გადამწყვეტი წონა გამამტყუნებელი
განაჩენის გამოტანის დროს (Saunders v. the United Kingdom [GC], §§ 71-76). დამატებითი არა
არსებითი მტკიცებულებების დაშვება გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს მტკიცებულებები არასათანადო
მოპყრობის შედეგადაა მიღებული, ყოველთვის არ მიიჩნევა მე-6 მუხლის დარღვევად მაშინაც კი, თუ ეს
მტკიცებულებები უკანონო გზით იყო მიღებული (Khan v. the United Kingdom, §§ 35-37).
წამების შედეგად მიღებული მტკიცებულებები არ იქნება დასაშვები არანაირ გარემოებებში, მიუხედავად
იმისა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თუ არა სასამართლო პროცესის შედეგზე გავლენის თვალსაზრისით
(Yusuf Gezer v. Turkey, §§ 40-45).
აღსანიშნავია, რომ ბრალდებულის ნების წინააღმდეგ მიღებული მტკიცებულებების უარყოფის ვალდებულება
ყოველთვის არ წარმოიშობა და იმ შემთხვევებში, როდესაც იძულებას და იმ მტკიცებულებას შორის,
რომელზე დაყრდნობითაც პირის მსჯავრდება მოხდა, კავშირი სუსტია (Gäfgen v. Germany [GC]*).
თუ მსჯავრდება თანაგანსასჯელის ჩვენებაზე დაყრდნობით ხდება, რომელიც დუმილის უფლების დარღვევით
იქნა მოპოვებული, ამ სხვა მოპასუხის მიმართ სამართალწარმოების პროცესი შეიძლება არ იყოს მიჩნეული
46 საერთაშორისო კონვენცია სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების თაობაზე, 1966, მუხლი 14(3)(ზ); OSCE
საკანონმდებლო ჟურნალი საერთაშორისო სამართლიანი სასამართლოს უფლებებზე, გვ 90 (http://www.osce.org/odihr/
94214?download=true#page=90 )

381
მე-6 მუხლის სამართლიანი სასამართლოს მოთხოვნასთან შესაბამისობაში.  
მოწმეს შეიძლება დაეკისროს სამოქალაქო-სამართლებლივი ვალდებულება ჩვენება მისცეს მართლმსაჯულების ადმინისტრირების ხელშეწყობის მიზნით (Serves v. France, §§ 43-47), თუმცა, როგორც წესი,
ხელისუფლება არ უნდა მოელოდოს ბრალდებულის მხრიდან თანამშრომლობას (Funke v. France,
§44; Shannon v. the United Kingdom, §§ 32-41), გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მსუბუქ დანაშაულზეა
საუბარი (O’Halloran and Francis v. the United Kingdom[GC]).
გარკვეული სახის მსუბუქი დანაშაულის შემთხვევაში საჯარო ინტერესმა შეიძლება გადაწონოს მტკიცების
ტვირთის პრინციპი და შესაძლოა, ამ ტვირთის გადანაწილება სრულიად შეიცვალოს (O’Halloran and
Francis v. United Kingdom); აღსანიშნავია, რომ ყველა შემთხვევაში ეს ასე ვერ მიიჩნევა და გარკვეულ
შემთხვევებში გაუმართლებლად იქნება ჩათვლილი  (Telfner v. Austria, §§ 15-20).
ჩვენების მიცემის იძულება (მსუბუქ დანაშაულთან დაკავშირებით) შეიძლება დაშვებული იყოს, თუ იმ
სამართლებლივი ნორმის განჭვრეტადობის მოთხოვნა, რომელიც ჩვენებების მიცემას ავალდებულებს,
დაცულია (O’Halloran and Francis v. United Kingdom).
როდესაც განსასჯელის მიერ ჩადენილი ქმედებები დაკვალიფიცირებული როგორც რამდენიმე დანაშაული,
დასაშვებია მტკიცების ტვირთის შებრუნება დამატებით (მეორეხარისხოვან)   დანაშაულთან მიმართებით
(მაგრამ პრეზუმფცია ვერ იქნება უცილობელი), მას შემდეგ, როცა ძირითადი დანაშაულის ჩადენა დადგენილი
იქნება ბრალდების მიერ გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით (Salabiaku v. France).
არ არის არსებითი განსხვავება დაცვის დონეს შორის იმ შემთხვევებში, როდესაც იძულება კანონიდან
გამომდინარეობს თუ პრაქტიკიდან, როდესაც გამოძიების იძულებითი მეთოდების გამოყენება ხდება  
(O’Halloran and Francis v. United Kingdom, § 54).
როდესაც ხელისუფლების ქმედებები ვერ იქნება კვალიფიცირებული როგორც წამება, ზეწოლა შეიძლება
არ განიხილებოდეს როგორც საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის პრივილეგიის
დარღვევა, თუ სამართალდამცავ სტრუქტურებს გამამართლებელი მიზეზები აქვთ და არ არის სახეზე კანონის
განზრახ დარღვევა  (Jalloh v. Germany(GC)*,§§ 103-123, Bogumil v. Portuga,l §§43-50).
ფიზიკური იძულება მასალების ან „რეალური“ მტკიცებულებების მიღების მიზნით (თუ იგი არსებობს
დამოუკიდებლად ბრალდებულის ნებისა - მაგ. სუნთქვა, შარდი, თმა და სხვა) დასაშვებია, მაგრამ ასეთი
იძულება დაუშვებელია აღიარების ან დოკუმენტური მტკიცებულებების მოპოვების მიზნით, ასევე ნივთიერი
მტკიცებულებების მიღების მიზნით ბრალდებულის ფიზიკურ ანატომიაში იძულებითი ჩარევის გზით (Jalloh
v. Germany(GC)*,§§ 103-123).
ნივთიერი მტკიცებულებების (მაგ. ნარკოტიკების) ამოღება ეჭვმიტანილის ნების წინააღმდეგ უფრო
სამედიცინო მიზნებშია დასაშვები, ვიდრე სამართალდამცავ მიზნებში  (Bogumil v. Portugal).
მოწმის წამებით (წამების მუქარით) მიღებულ მტკიცებულებაზე მსჯავრდების დაფუძნება შეიძლება განხილულ
იქნეს ბრალდებული მიმართ კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევად (Osmanagaoglu v. Turkey, Lutsenko
v. Ukraine §§ 44-53).
ფარული თვალთვალის ან ვიდეოჩანაწერების გზით მტკიცებულებების მიღება არ წარმოადგენს მე-6 მუხლის
დარღვევას, თუ იგი მნიშვნელოვან/გადამწყვეტ როლს არ ასრულებს პირის მსჯავრდებაში (Khan v. the
United Kingdom, §§ 35-37).
ნაწილობრივ არასწორად ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებები შეიძლება დასაშვები
იყოს მე-6 მუხლით, თუნდაც ის გადამწყვეტ როლს ასრულებდეს პირის მსჯავრდებაში. მნიშვნელოვანი
ელემენტია ამ მტკიცებულების შინაარსის ან გამოყენების გაპროტესტების უფლება (Lee Davies v. Belgiumꜝ,
§§ 40-54).
სახელმწიფოს წარმომადგენლების ნაცვლად, „კერძო“ პირის მიერ მოტყუების გზით მოპოვებული
მტკიცებულება შეიძლება გარკვეულ გარემოებებში იწვევდეს მე-6 მუხლით დადგენილი სამართლიანი
სასამართლოს პრინციპის დარღვევას სამართალწარმოების პროცესის საერთო მიმდინარეობის
გათვალისწინებით (Shannon v. United Kingdom, (dec)).
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Lüdi v. Switzerland, no. 12433/86, 1992 წლის 15 ივნისი
Lundkvist v. Sweden (dec.), no. 48518/99, 2003 წლის 13 ნოემბერი
Lutsenko v. Ukraine, no.30663/04, 2008 წლის 18 დეკემბერი
M
Magnusson v. Sweden (dec.), no. 53972/00, 2003 წლის 16 დეკემბერი
Marini v. Albania, no. 3738/02, 2007 წლის 18 დეკემბერი
Mattei v. France, no. 34043/02, 2006 წლის 19 დეკემბერი
Mattoccia v. Italy, no. 23969/94, 2000 წლის 25 ივლისი

391
Matyjek v. Poland, no. 38184/03, 2007 წლის 24 აპრილი
McKerr v. the United Kingdom (dec.), no. 28883/95, 2000 წლის 4 აპრილი
Melich and Beck v. the Czech Republic, no. 35450/04, 2008 წლის 24 ივლისი
Mercümek v. Turkey (dec.), no. 36591/97, 2000 წლის 5 დეკემბერი
Mika v. Sweden (dec.), no. 31243/06, 2009 წლის 27 იანვარი
Miliniene v. Lithuania, no. 74355/01, 2008 წლის 24 ივნისი
Miraux v. France, no. 73529/01, 2006 წლის 26 სექტემბერი
Mirilashvili v. Russia, no. 6293/04, 2008 წლის 11 დეკემბერი
Jenita Mocanu v. Romania, no. 11770/08, 2013 წლის 17 დეკემბერი
John Murray v. the United Kingdom[GC], no. 18731/91, 1996 წლის 8 თებერვალი
N
Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia, no. 9043/05, 2014 წლის 29 აპრილი
Navone and Others v. Monaco, no. 62880/11, 2013 წლის 24 ოქტომბერი
Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey [GC], no. 13279/05, 20 ოქტომბერი
Nelson v. United Kingdom (dec.), no. 11077/84, 1986 წლის 13 ოქტომბერი
O
O. v. Norway, no. 29327/98, 2003 წლის 11 თებერვალი
O’Halloran and Francis v. the United Kingdom [GC]*, 15809/02 და 25624/02, 2007 წლის 29
ივნისი
Osmanagaoglu v. Turkey,no. 12769/02, 2009 წლის 21 ივლისი
Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom, no. 8139/09, 2012 წლის 17 იანვარი, ქართული
თარგმანი
Oyston v. the United Kingdom (dec.), no. 42011/98, 2002 წლის 22 იანვარი
P
P.G. and J.H. v. the United Kingdom, no. 44787/98, 2001 წლის 25 სექტემბერი
P.S. v. Germany, no. 33900/96, 2001 წლის 20 თებერვალი
Papadakis v The Former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 50254/07, 2013 წლის 26 თებერვალი
Georgios Papageorgiou v. Greece, no. 59506/99, 2003 წლის 9 მაისი
Papon v. France (dec.), no. 54210/00, 2001 წლის 15 ნოემბერი
Parris v. Cyprus (dec.), no. 56354/00, 2002 წლის 4 ივლისი
Partington v.United Kingdom (dec.), no. 58853/00, 2003 წლის 26 ივნისი
Patsuria v. Georgia, no. 30779/04, 2007 წლის 6 ნოემბერი, ქართული თარგმანი

392
Peck v. The United Kingdom, no. 44647/98, 2003 წლის 28 იანვარი
Pelissier and Sassi v. France, no. 25444/94, 1999 წლის 25 მარტი
Pello v. Estonia, no.11423/03, წლის 12 აპრილი
Perić v. Croatia, no. 34499/06, 2008 წლის 27 მარტი
Perna v. Italy [GC], no. 48898/99, 2003 წლის 6 მაისი
Perry v. the United Kingdom (dec.), no. 63737/00, 2002 წლის 26 სექტემბერი, ქართული თარგმანი
Pishchalnikov v. Russia, no. 7025/04, 2009 წლის 24 სექტემბერი
Platakou v. Greece, no. 38460/97, 2001 წლის 11 იანვარი
Polyakov v. Russia, no.77018/01, 2014 წლის 29 იანვარი
Poncelet v. Belgium, no. 44418/07, 2010 წლის 30 მარტი
Popov v. Russia, no. 26853/04, 2006 წლის 13 ივლისი
Pronina v. Ukraine, no. 63566/00, 2006 წლის 18 ივლისი
Puig Panella v. Spain, no. 1483/02, 2006 წლის 25 აპრილი
Q
Quadrelli v. Italy, no. 28168/95, 2000 წლის 11 იანვარი
Quinn v. Ireland, no. 36887/97, 2000 წლის 21 დეკემბერი
R
Ramanauskas v. Lithuania [GC], no. 74420/01, 2008 წლის 5 თებერვალი
Riha v. France (dec.), no. 71443/01, 2004 წლის 24 ივნისი
Ringvold v. Norway, no. 34964/97, 2003 წლის 11 თებერვალი
Vladimir Romanov v. Russia, no.41461/02, 2008 წლის 24 ივლისი
Rowe and Davis v. the United Kingdom [GC], no. 28901/95, 2000 წლის 16 თებერვალი
Rudnichenko v. Ukraine, no. 2775/07, 2013 წლის 11 ივლისი
Ruiz Torija v Spain,no. 18390/91, 1994 წლის 9 დეკემბერი
Rushiti v. Austria, no. 28389/95, 2000 წლის 21 მარტი
S
S. v. Germany (dec.), no. 8945/80, 1983წლის 13 დეკემბერი
S.C. IMH Suceava s.r.l. v. Romania, no.24935/04, 2013წლის 29 ოქტომბერი
S.E. v. Italy (dec.), no.36686/97, 1999 წლის 12 იანვარი
S.N. v. Sweden, no.77018/01, 2009 წლის 29 იანვარი, ქართული თარგმანი
Sadak and Others v. Turkey(No. 1), 29900/96, 29901/96, 29902/96 და 29903/96, 2001 წლის 17
ივლისი

393
Salabiaku v. France, no.10519/83, 1988 წლის 7 ოქტომბერი
Salduz v. Turkey[GC], no. 36391/02, 2008 წლის 27 ნოემბერი, ქართული თარგმანი
Salman v. Turkey, no. 21986/93, 2000 წლის 27 ივნისი
Salov v. Ukraine, no. 65518/01, 2005 წლის 6 სექტემბერი, ქართული თარგმანი
Sapunarescu v. Germany (dec.), no. 22007/03, 2006 წლის 1 სექტემბერი
Saunders v. the United Kingdom [GC], no. 19187/91, 1996 წლის 17 დეკემბერი
Sawoniuk v. United Kingdom (dec.), no. 63716/00, 2001 წლის 29 მაისი
Schenk v. Switzerland, no. 10862/84, 1988 წლის 12 ივლისი
Schlumpf v. Switzerland, no. 29002/06, 2009 წლის 8 იანვარი
Sekanina v. Austria, no. 13126/87, 1993 წლის 25 აგვისტო
Sepil v. Turkey, no. 17711/07, 2013 წლის 12 ნოემბერი
Serves v. France, no. 20225/92, 1997 წლის 20 ოქტომბერი
Shabelnik v. Ukraine,no.16404/03, 2009 წლის 19 თებერვალი
Shannon v. the United Kingdom, no. 6563/03, 2005 წლის 4 ოქტომბერი
Damir Sibgatullin v. Russia,no.1413/05, 2014 წლის 28 მაისი
Singh v. United Kingdom, no. 23389/94, 1996 წლის 21 თებერვალი
Sipavičius v. Lithuania, no. 49093/99, 2002წლის 21 თებერვალი
Sofri and Others v. Italy (dec.), no. 37235/97, 2003 წლის 27 მაისი
Solakov v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia”, no. 47023/99, 2001 წლის 31 ოქტომბერი
Stafford v. United Kingdom [GC], no. 46295/99, 2002 წლის 28 მაისი
Stojkovic v. France and Belgium, no. 25303/08, 2011 წლის 27 ოქტომბერი
Suominen v. Finland, no. 37801/97, 2003 წლის 1 ივლისი
Szypusz v. The United Kingdom, no. 8400/07, 2010 წლის 21 სექტემბერი
T
T. v the United Kingdom, 24724/94, 1999 წლის 16 დეკემბერი
Tarău v. Romania, no.3584/02, 2009 წლის 24 თებერვალი
Tatishvili v. Russia, no. 1509/02, 2007 წლის 22 თებერვალი, ქართული თარგმანი
Taxquet v. Belgium [GC], no. 926/05, 2010 წლის 16 ნოემბერი, ქართული თარგმანი
Teixeira de Castro v. Portugal, no. 25829/94, 1998წლის 9 ივნისი
Telfner v. Austria, no.33501/96, 2001 წლის 20 მარტი
Thomas v. United Kingdom (dec.), no. 9354/02, 2005 წლის 10 მაისი
Topic v. Croatia, no. 51355/10, 2013 წლის 10 ოქტომბერი
Trofimov v. Russia, no.1111/02, 2008 წლის 4 დეკემბერი

394
Turquin v. France (dec.), no. 43467/98, 2002 წლის 24 იანვარი, ქართული თარგმანი
U
Ubach Mortes v. Andorra (dec.), no.46253/99, 2000 წლის 4 მაისი
V
V.D. v. Romania, no. 7078/02, 2010 წლის 16 თებერვალი
Van de Hurk v. the Netherlands, no. 16034/90, 1994 წლის 19 აპრილი
Van Mechelen and Others v. The Netherlands, nos. 21363/93, 21364/93, 21427/93 და 2056/93, 1997
წლის 23 აპრილი
Van Vondel v. The Netherlands (dec.), no. 38258/03, 2006 წლის 23 მარტი
Varela Geis v. Spain,no.61005/09, 2013 წლის 5 მარტი
Vassilios Stavropoulos v. Greece, no. 35522/04, 2007 წლის 27 სექტემბერი
Vaturi v. France, no. 75699/01, 2006 წლის 13 აპრილი
Verdam v. The Netherlands (dec.), no. 35253/97, 1999წლის 31 აგვისტო
Vidal v. Belgium, no.12351/86 , 1992 წლის 22 აპრილი
Vidgen v. the Netherlands, no. 29353/06, 2012 წლის 10 ივლისი
Vilborg Yrsa Sigurðardóttir v. Iceland, no. 32451/96, 2000წლის 30 მაისი
Vinter and others v. United Kingdom [GC], nos. 66069/09, 130/10 და3896/10, 2013 წლის 9 ივლისი,
ქართული თარგმანი
Visser v.The Netherlands, no. 26668/95, 2002 წლის 14 თებერვალი, ქართული თარგმანი
W
W.S. v. Poland, no.21508/02, 2007 წლის 19 ივნისი
Wagner and j.m.w.l. v. Luxembourg, no. 76240/01, 2007 წლის 28 ივნისი
Weeks v. United Kingdom, no. 9787/82, 1987 წლის 2 მარტი
Wierzbicki v. Poland, no. 24541/94, 2002 წლის 8 ივნისი
Worwa v. Poland, no. 26624/95, 2003 წლის 27 ნოემბერი
XYZ
X and Y v. the Federal Republic of Germany(dec.), no. 8744/79, 1983 წლის 2 მარტი
X v. the Netherlands, no. 8239/78, 1978 წლის 4 დეკემბერი
Yaremenko v. Ukraine, no. 32092/02, 2008 წლის 12 ივნისი
Aleksandr Zaichenko v. Russia, no. 39660/02, 2010 წლის 18 თებერვალი

395
Zhelezov v. Russia (dec.), no. 48040/99, 2002 წლის 23 აპრილი
Sergey Zolotukhin v. Russia [GC], no. 14939/03, 2009 წლის 10 თებერვალი, ქართული თარგმანი
Zhupnik v. Ukraine, no. 20792/05, 2010 წლის 9 დეკემბერი

396

