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თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეს
ბატონ მიხეილ ჩინჩალაძეს

სასამართლოს მეგობრის (Amicus curiae) მოსაზრება

ბატონო მიხეილ,

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სწავლობს გიორგი შარაბიძის (პ/ნ: 01019059542) 
საქმეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 27 თებერვალის განაჩენით გიორგი შარაბიძე 
დამნაშავედ იქნა ცნობილი სისხლის სამართლის კოდექსის 260–ე მუხლის მე–3 ნაწილის  „ა“ 
ქვეპუნქტით და სასჯელად განუსაზღვრა 6 (ექვსი) წლით თავისუფლების აღკვეთა. 2018 წლის 19 
მარტს აღნიშნული განაჩენი დაცვის მხარემ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა.

აღნიშნულ საქმეში გამოიკვეთა საკითხები, რომელთა გაანალიზება ხელს შეუწყობს საქართველოს 
კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების რეალიზაციას. მოცემული საქმე შეეხება 
ნარკოტიკულ დანაშაულს. ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ადეკვატურ ბრძოლასთან 
ერთად სახელმწიფოს აკისრია ვალდებულება, საფუძვლიანად შეისწავლოს საქმის გარემოებები და 
განაჩენის გამოტანისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილი 
სტანდარტით. საზოგადოების ეჭვები ნარკოტიკული დანაშაულის დაბრალების მანკიერ 
პრაქტიკაზე, განსაკუთრებული ყურადღების  საგნად აქცევს თითოეული ბრალდების საქმეს, 
სადაც ბრალდებული სწორედ აკრძალული ნივთიერებების ე.წ. „ჩადებაზე“ აპელირებს. 
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არასწორი პრაქტიკის აღმოფხვრა და კონსტიტუციური სტანდარტით მართლმსაჯულების 
აღსრულება, როგორც სახალხო დამცველის ერთ–ერთი პრიორიტეტი, განაპირობებს 
მიზანშეწონილობას, რომ მოგმართოთ სასამართლო მეგობრის მოსაზრებით.

წინამდებარე მოსაზრება მიზნად არ ისახავს საქმის რომელიმე მონაწილის მხარდაჭერას, არამედ 
მიმართულია სასამართლოს დახმარებისკენ განსახილველი საქმის სათანადოდ შეფასებაში.

სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართვის უფლებამოსილება

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ ორგანული კანონის თანახმად, „საქართველოს 
სახალხო დამცველი უფლებამოსილია, [...] ცალკეულ შემთხვევებში შეასრულოს სასამართლოს 
მეგობრის (Amicus Curiae) ფუნქცია საერთო სასამართლოებსა და საქართველოს საკონსტუტიციო 
სასამართლოში“.1

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად, „დაინტერესებულ პირს, რომელიც არ არის 
მხარე განსახილველ სისხლის სამართლის საქმეში, უფლება აქვს, საქმის არსებით განხილვამდე 
არანაკლებ 5 დღით ადრე სასამართლოს წარუდგინოს საკუთარი წერილობითი მოსაზრება ამ 
საქმესთან დაკავშირებით“.2

1. ფაქტობრივი გარემოებები

გამამტყუნებელი განაჩენი ეყრდნობა გიორგი შარაბიძის დამკავებელი ორი გამომძიებლების - 
მერაბ მაისურაძისა და კახაბერ პაპინაშვილის ჩვენებებს, მათ მიერ შედგენილ დაკავებისა და 
პირადი ჩხრეკის ოქმებს და პირადი ჩხრეკისას ამოღებულ ნარკოტიკულ საშუალებაზე 
ჩატარებული ქიმიური ექსპერტიზის N500/სქ-573/ქრ დასკვნას. ჩამოთვლილი მტკიცებულებების 
თანახმად გიორგი შარაბიძეს თან ჰქონდა ნარკოტიკული საშუალება.

სხვა მტკიცებულებები, რომელიც დაცვის მხარემ წარმოადგინა, არის ბრალდებულის და სხვა ორი 
პირის ჩვენება. ამ მტკიცებულებებით ნარკოტიკის ქონა გიორგი შარაბიძის მიერ ან გამოირიცხება, 
ან დგას ეჭვის ქვეშ, რამდენადაც გარემოებები, რომლებიც ამ მტკიცებულებებით ფიქსირდება, არ 
ემთხვევა და არ ავსებს ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებს.  

2. სამართლებრივი შეფასება

წინამდებარე სასამართლო მეგობრის მოსაზრებაში მსჯელობის საგანია საქართველოს 
კონსტიტუციით დადგენილი მტკიცებულებათა შეფასების სტანდარტი, რომელსაც უნდა 
დაეყრდნოს გამამტყუნებელი განაჩენი. სახალხო დამცველი მას აფასებს თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის შესწავლისა და ანალიზის საფუძველზე.

1 „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ ორგანული კანონი, 21-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტი.
2 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 55-ე მუხლის, პირველი პუნქტი.
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ორივე მიმართულებით (ბრალდებისა და დაცვის მხარის) არსებული მტკიცებულებები, თავიანთი 
ხასიათიდან გამომდინარე, არ გამორიცხავს მიკერძოების ან/და სუბიექტურობის ელემენტებს და 
საჭიროა მათი შეფასება: თავად დამკავებელი პოლიციელების ჩვენებები რომ ადასტურებს 
დანაშაულის ჩადენას – ნარკოტიკის არსებობას დაკავებულის მფლობელობაში, ბუნებრივად 
წარმოშობს მათი ჩვენების მიკერძოების მოლოდინს. რამდენადაც, ფაქტის უარყოფა საკუთარი 
თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას ნიშნავს. მეორე მხრივ, ბრალდებულის და მისი მეზობლების 
მიერ მიცემული ჩვენებები, რომლებიც მის მიერ ნარკოტიკის ფლობას ან გამორიცხავს ან აყენებს 
ეჭვის ქვეშ, ასევე წარმოშობს მიკერძოების მოლოდინს. სწორედ ამ ორი ურთიერთსაპირისპირო 
მიმართულების და ამასთანავე, მიკერძოების ელემენტების მქონე მტკიცებულებების არსებობისას 
უტყუარობის ხარისხი ვერ იქნება მიღწეული, თუ არ არსებობს ნეიტრალური მტკიცებულება.

ნეიტრალურია ისეთი მტკიცებულება, რომელიც გამორიცხავს მიკერძოების ან სუბიექტურობის 
ყოველგვარ ელემენტს და ობიექტურად ადასტურებს ან უარყოფს ფაქტის არსებობას. 

წარმოდგენილი სამართლებრივი მსჯელობა ეფუძნება ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს მიერ დადგენილ პრაქტიკას და ასევე, საერთო სასამართლოს ბოლო პერიოდის 
პრაქტიკის ცალკეულ გადაწყვეტილებებს. უფრო დეტალური მსჯელობა საერთაშორისო და შიდა 
საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ მოცემულია შემდგომ პარაგრაფებში.  

2.1. მოწმეთა ჩვენებები

მოცემულ საქმეში ბრალდების მხარისა და დაცვის მხარის მოწმეთა ჩვენებები არ ემთხვევა 
ერთმანეთს დაკავების გარემოებებთან და თავად ნარკოტიკის აღმოჩენის ადგილთან 
დაკავშირებულ ფაქტობრივ გარემოებებთან  დაკავშირებით: დაცვის მხარე მიუთითებს, რომ 
დაკავებისას გიორგი შარაბიძეს დაახლოებით 4 ადამიანი ახლდა თან. ბრალდების მხარის 
ჩვენებებით კი იგი მხოლოდ ორმა ადამიანმა დააკავა. 

დაცვის მხარის ჩვენებით ჩხრეკა დაკავების ადგილას არ მომხდარა და არც ნარკოტიკული 
საშუალება ამოუღიათ. ბრალდების მხარის მტკიცებით მისი დაკავება, ჩხრეკა და ნარკოტიკის 
აღმოჩენა მოხდა ადგილზე.

დაცვის მხარის მტკიცებით, მას ნარკოტიკული ნივთიერება არ ჰქონია და მხოლოდ პოლიციაში 
მიყვანის შემდეგ პოლიციამ იგი მისი ჟილეტის ჯიბიდან ამოიღო, რომელიც სავარაუდოდ თავად 
სამართალდამცავებმა „ჩაუდეს“. ექსპერტიზის დასკვნით, ნარკოტიკის შეფუთვაზე გიორგი 
შარაბიძის გენეტიკური თანამონაწილეობა არ ფიქსირდება. ბრალდების მხარის მტკიცებით კი 
მისი ჟილეტის ჯიბიდან ამოღებული ნარკოტიკი მას ეკუთვნოდა. 

ჩვენებებს შორის აღნიშნული წინააღმდეგობა არ არის აღმოფხვრილი ნეიტრალური 
მტკიცებულებებით, რომელიც შესაძლოა ყოფილიყო:

 გამომძიებლების მიერ დაკავებისა და პირადი ჩხრეკის ვიდეო ჩაწერა;
 მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები (განაჩენიდან 

არ ჩანს, არსებობდა თუ არა ობიექტური მიზეზი, რის გამოც ვერ მოიპოვეს პოლიციელებმა 
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მსგავსი ჩანაწერები (მაგ. ტერიტორიაზე ვიდეო სათვალთვალო კამერების არარსებობის 
გამო);

 თავად ნარკოტიკული საშუალების შეძენის გარემოებები;

საგულისხმოა, რომ პოლიციელთა ჩვენებების სანდოობას ასევე აკნინებს ოპერატიულად 
მოპოვებული ინფორმაციის გადამოწმების შეუძლებლობა სასამართლო განხილვის ეტაპზე. 
სასამართლოს არ გააჩნია სამართლებრივი შესაძლებლობა, გაარკვიოს ოპერატიული ინფორმაციის 
კონკრეტული წყარო, მისი დამაჯერებლობა. აღნიშნული შესაძლებლობის არარსებობა უნდა 
დაბალანსდეს სხვა ნეიტრალური მტკიცებულებებით. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო საკმარის მტკიცებულებად არ მიიჩნევს მხოლოდ 
ორი პოლიციელის განმარტებას და სახელმწიფოს ავალდებულებს სადავო ინფორმაციის 
გადამოწმებას გარკვეული დასკვნების გასაკეთებლად.3 სასამართლო განმარტავს, რომ 
სახელმწიფომ უნდა მოიძიოს ნეიტრალური მტკიცებულებები, რადგან პოლიციის ოფიცერთა 
ჩვენებები შეიძლება თავდაცვითი ხასიათის იყოს და ეყრდნობოდეს სუბიექტურ გარემოებებს.4

სწორედ საქართველოს წინააღმდეგ არსებულ დავაში ევროპულმა სასამართლომ პოლიციელების 
ჩვენებათა სანდოობაზე იმსჯელა და განაცხადა, რომ მათი უპირობო სანდოობა არ შეუწყობს ხელს 
პირის უფლებების დაცვას. კერძოდ, ევროპულმა სასამართლომ მიუთითა, რომ შიდა 
სასამართლოსთვის მისაღები გახდა პოლიციელთა ჩვენებების სანდოობა საკმარისი 
დამაჯერებელი განმარტებების გარეშე იმ ფაქტის მიუხედავად, რომ მათი ჩვენებები, შესაძლოა, 
ყოფილიყო სუბიექტური და მიზნად ისახავდა მათი მხრიდან მომჩივნის მიმართ სავარაუდო 
არასათანადო მოპყრობის გამო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან თავის არიდებას.5 
იგივე მსჯელობა პოლიციელთა შესაძლო სუბიექტურობაზე სასამართლომ სხვა საქმეშიც 
განავითარა საქართველოს წინააღმდეგ დავის განხილვისას6. უფრო მეტიც, მიუთითა, რომ შიდა 
სასამართლოების გადაწყვეტილებები ძირითადად ეფუძნება ინციდენტში მონაწილე 
პოლიციელთა ჩვენებებს. 

წინამდებარე საქმეში სხვა ნეიტრალური წყაროს არსებობა აუცილებელია მტკიცებულებათა 
უტყუარობის ხარისხის მისაღწევად. 

2.2. ვიდეოჩანაწერები

ვიდეოგადაღების არარსებობის პირობებში, საგამოძიებო ორგანოებისადმი ლეგიტიმური ეჭვის 
ალბათობაზე მართებულად საუბრობს თბილისის საქალაქო სასამართლოც ბოლო პერიოდის ერთ-
ერთი საქმის განაჩენში. დასაბუთებული განაჩენის მიზნებისთვის, სასამართლომ ყურადღება 
უნდა მიაქციოს იმ გარემოებას, რომ წინასწარი ინფორმაცია დანაშაულის ფაქტის შესახებ 

3ვირაბიანი (Virabyan) სომხეთის წინააღმდეგ, 40094/05, 2012.
4ბარაბანშიკოვი (Barabanshchikov) რუსეთის წინააღმდეგ, 36220/02, 2009; ოჩელკოვი (Ochelkov) რუსეთის წინააღმდეგ, 
17828/05, 2013.
5 მიქიაშვილი (Mikiashvili) საქართველოს წინააღმდეგ, 18996/06, 2012, პ82.
6 დვალიშვილი (Dvalishvili) საქართველოს წინააღმდეგ, 19634/07, 2012, პ50.



პოლიციას მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებს მოახდინოს მობილიზება, სრულყოფილად 
მოემზადოს საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედებების ჩასატარებლად და ვიდეო ჩაწერის 
უზრუნველსაყოფად.7 აქვე აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველი ჯერ კიდევ 2015 წლის 
საპარლამენტო ანგარიშში საუბრობდა როგორც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების, ისე 
დეტექტივ-გამომძიებლების ვიდეოკამერებით აღჭურვის აუცილებლობაზე.8 

განაჩენის თანახმად, გიორგი შარაბიძის მიერ დანაშაულის ჩადენის სავარაუდო ფაქტი, 
ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე, წინასწარ იყო ცნობილი პოლიციელებისთვის. გარდა 
ამისა, თავად ბრალდების ვერსიით, დაკავების პროცესი მიმდინარეობდა მშვიდ გარემოში და 
დაკავებული წინააღმდეგობას არ უწევდა მათ. შესაბამისად, უცნობია რა უშლიდა ხელს პოლიციას 
ამ კონკრეტული ღონისძიების ვიდეოგადაღებაში და დამატებითი ნეიტრალური 
მტკიცებულებების მოპოვებაში.

ერთ–ერთ სხვა განაჩენში, მოსამართლემ მიუთითა, რომ „პენიტენციური სისტემის 
თანამშრომლების ჩვენებები არ შეიძლება გაზიარებული და უტყუარად მიჩნეულ იქნეს 
ყოველგვარი ნეიტრალური მტკიცებულების გარეშე“, რის თაობაზეც მართებულად აღნიშნა, რომ 
„თანაბარი მტკიცებითი ძალის მქონე ორ ერთგვაროვან მტკიცებულებებს შორის არსებითი 
ურთიერთ წინააღმდეგობისას საჭიროა წარმოდგენილ იქნეს სხვა მტკიცებულება“.9 აღნიშნული 
ნეიტრალური მტკიცებულების წარმოდგენის ვალდებულება, ანუ მტკიცების ტვირთი, სრულად 
აკისრია სახელმწიფოს. შესაბამისად, მოსამართლემ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია იმ 
გარემოებას, რომ ბრალდებამ არ წარმოადგინა ვიდეოჩანაწერები, რომელიც პენიტენციური 
დაწესებულების ჩვენებების ნამდვილობას დაადასტურებდა და რომლის წარმოდგენის 
ვალდებულებაც სახელმწიფოს გააჩნდა. 

3. დასკვნა

წინამდებარე განაჩენში არსებული მტკიცებულებების ხარისხის შესწავლა ზემდგომი ინსტანციის 
სასამართლოს მიერ ხელს შეუწყობს სასამართლო პრაქტიკის გაუმჯობესებას ადამიანის 
უფლებათა დაცვისა და მართლმსაჯულების აღსრულების მიზნით. 

სასამართლო მეგობრის მოსაზრების წარმოდგენის ძირითადი მოტივაციაც, შესაბამისად, არის 
სააპელაციო სასამართლოს მხარდაჭერა მტკიცებულებათა უტყუარობის სტანდარტის შეფასებაში 
და სასამართლო პრაქტიკის უნიფიცირებაში. 

სასამართლოს მიერ განვითარებული სათანადო მსჯელობა წინამდებარე საქმეზე მიღებულ 
გადაწყვეტილებაში ხელს შეუწყობს პოლიციის მიერ ნეიტრალური მტკიცებულებების მოპოვების 
პრაქტიკის დამკვიდრებას, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად შეამცირებს თვითნებობის რისკებს 
სახელმწიფოს მხრიდან ინდივიდის წინააღმდეგ. 

7 თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 20 სექტემბრის განაჩენი N1/1623-17, ბრალდებულ დ.ხ.-ს მიმართ. 
იხილეთ დანართი. 
8სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში. გვ.215, გვ.218. ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე:< 
http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3891.pdf > ნანახია [03.05.2018]
9თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 10 ნოემბრის განაჩენი N1/3447–15, ბრალებულ გ.ო.-ს მიმართ. იხ. 
დანართი. 

http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3891.pdf
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აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას ვიხელმძღვანელე „საქართველოს სახალხო დამცველის 
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21–ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტითა და საქართველოს 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 55–ე მუხლით.

გაცნობებთ, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 55-ე მუხლის მე-5 
ნაწილის შესაბამისად, გამოვთქვამთ მზადყოფნას საქმის არსებით განხილვაზე ზეპირი 
განმარტების მისაცემად.

დანართი: 34 (ოცდათოთხმეტი) ფურცელი.

პატივისცემით, 

ნინო ლომჯარია

სახალხო დამცველი

.




