
1

ქებურიას საქმე

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე - დავით წერეთელიდავით წერეთელი

2021 წლის 16 თებერვალს თბილისის საქა-
ლაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიის მოსამართლე - დავით წერეთელმა, 
საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, მო-
სარჩელის სასარგებლოდ სრულად დააკისრა 
მოთხოვნილი მორალური და მატერიალური ზია-
ნის ანაზღაურება.

საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოსა-
რჩელის ინტერესებს საქართველოს დემოკრატი-
ული ინიციატივა (GDI) იცავდა.

რას ითხოვდა მოსარჩელე?რას ითხოვდა მოსარჩელე?

2017 წლის 7 ივნისს ქალაქ თბილისში, მოსა-
რჩელე ნარკოტიკული დანაშაულის ჩადენის ფაქ-
ტზე დააკავეს, პროკურატურა მას სისხლის სამა-
რთლის კოდექსის 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის 
„ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განსაკუთრე-
ბით მძიმე დანაშაულის (ნარკოტიკული საშუალე-
ბების განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონოდ 
შეძენა/შენახვა) ჩადენას ედავებოდა. 2017 წლის 
9 ივნისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
განჩინების საფუძველზე, მოსარჩელეს აღკვეთის 
ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა, რო-
მელიც 4 დღეში თბილისის სააპელაციო სასამა-
რთლომ 20 000 ლარიანი გირაოთი შეცვალა. 

მოსარჩელის მიმართ სისხლისსამართლებრივი 
დევნა 2017 წლის 15 დეკემბერს  შეწყდა პროკუ-
რორის დადგენილების საფუძველზე, რომელშიც 
ნათქვამი იყო, რომ მოსარჩელის ქმედებაში ბრა-
ლდების სახით წარდგენილი დანაშაულის ნიშნები 
არ არსებობდა.პროკურატურის ამ დადგენილებას 
წინ უსწრებდა იმდროინდელი მაღალი პოლიტი-
კური თანამდებობის მქონე პირების, მათ შორის, 
მინისტრების განცხადებები.

მოსარჩელე ითხოვდა მისთვის მიყენებული მა-
ტერიალური (26 815 ლარი) და მორალური 
ზიანის (10 000 ლარი), (ჯამში 36 815 ლარი) 
ანაზღაურებას. მისი აზრით,  უკანონო სისხლის 
სამართლებრივი დევნის, რომლის ფარგლებშიც  
წინასწარ პატიმრობაში 4 დღე გაატარა და  მისი 
საქმის მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტე-
რესის გამო განიცადა ძლიერი ფსიქოლოგიური 
და მორალური ტანჯვა.  

რა მტკიცებულებებზე გაამახვილა   რა მტკიცებულებებზე გაამახვილა   

სასამართლომ ყურადღება?სასამართლომ ყურადღება?

 › მოსარჩელის წინააღმდეგ სისხლის სამა-
რთლებრივი დევნის დაწყებისა და შეწყვეტის 
შესახებ მიღებული დადგენილებები;

 › მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავ-
რცელებული ინფორმაცია;

 › მოსარჩელის მიერ წარდგენილო ფინანსური 
დოკუმენტები; 

 › მხარეთა ახსნა-განამრტებები;

რა განმარტა სასამართლომ?რა განმარტა სასამართლომ?

საქართველოს კონსტიტუციით ყველასათვის გა-ყველასათვის გა-
რანტირებულია რანტირებულია სახელმწიფო, ავტონომიური რეს-
პუბლიკის ან ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოსაგან ან მოსამსახურისაგან უკანონოდ 
მიყენებული ზიანის სასამართლო წესით სრული ზიანის სასამართლო წესით სრული 
ანაზღაურება. ანაზღაურება. 

საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული 
ზარალის სრული ანაზღაურების ვალდებულებასრული ანაზღაურების ვალდებულება 
გულისხმობს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში 
პირისათვის რეალურად მიყენებული ზარალის პირისათვის რეალურად მიყენებული ზარალის 
სრული მოცულობით ანაზღაურებას.სრული მოცულობით ანაზღაურებას.

რეაბილიტირებული პირისათვის რეაბილიტირებული პირისათვის უკანონო მსჯა-
ვრდების, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 
უკანონოდ მიცემის, აღკვეთის ღონისძიების სა-
ხით პატიმრობის უკანონოდ გამოყენების, ადმი-
ნისტრაციული პატიმრობის, დისციპლინური პატი-
მრობის ან გამასწორებელი სამუშაოების სახით 
ადმინისტრაციული სახდელის არასწორად დაკის-
რების შედეგად მიყენებულ ზიანს აანაზღაურებს აანაზღაურებს 
სახელმწიფო, გამოძიების, პროკურატურის ორგა-სახელმწიფო, გამოძიების, პროკურატურის ორგა-
ნოებისა და სასამართლოს თანამდებობის პირთა ნოებისა და სასამართლოს თანამდებობის პირთა 
ბრალის მიუხედავად.ბრალის მიუხედავად.

ხოლო თუ გამოიკვეთა ამ პირთა (იგულისხმება 
გამოძიების, პროკურატურის ორგანოებისა და 
სასამართლოს თანამდებობის პირები) განზრახვა 
ან უხეში გაუფრთხილებლობა, ისინი (გამოძიების, 
პროკურატურის ორგანოებისა და სასამართლოს 
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თანამდებობის პირები) სახელმწიფოსთან ერთად, 
სოლიდარულად იქნებიან პასუხისმგებელნი.

როდის მიიჩნევა პირი     როდის მიიჩნევა პირი     
რეაბილიტირებულად?რეაბილიტირებულად?

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
პრეცედენტული გადაწყვეტილების მიხედვით, 
გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის საქ-
მის შეწყვეტის შესახებ იმთავითვე წარმოადგენს 
„რეაბილიტაციის“,„რეაბილიტაციის“, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 
„უფლებების აღდგენის“ „საფუძველს“„უფლებების აღდგენის“ „საფუძველს“ და ზიანის 
ანაზღუარების მოთხოვნის წარდგენამდე პირის 
რეაბილიტირებულად რეაბილიტირებულად ცნობის შესახებ ცალკე სა-
მართლებრივი პროცედურის წარმოება არ არის 
აუცილებელი1.

საერთაშორისო პრეცედენტული გადაწყვეტი-
ლებების შესაბამისად, ასევე საქართველოში 
მოქმედი კანონმდებლობითა და საერთო სა-
სამართლოების მიერ დადგენილი პრაქტიკით, 
მნიშვნელობა არ აქვს, პირის მიმართ დადგება 
გამამართლებელი შედეგი, თუ დევნა შეწყდება 
დანაშაულის ნიშნების არ არსებობის ან ხანდაზმუ-
ლობის ვადის გასვლის შედეგად, ნებისმიერ შემ-
თხვევაში პირს უფლება აქვს იდავოს მიყენებული 
ზიანის (როგორც მატერიალურ ასევე მორალურ 
ნაწილში) ანაზღაურების მოთხოვნით.

რა დაადგინა სასამართლომ?რა დაადგინა სასამართლომ?

4 დღიანი უკანონო პატიმრობის, ფსიქოლოგიური 
და ემოციური სტრესის გამო, რომელიც მოსარჩე-
ლის წინააღმდეგ უკანონოდ წარმოებული სის-
ხლის სამართლებრივი პროცესების რეზონანსუ-
ლობამ, კერძოდ მაღალი პოლიტიკური თანამდე-
ბობის პირების მიერ გაკეთებულმა განცხადებებმა 
გამოიწვია, თბილისის საქალაქო სასამართლომ  
საერთაშორისო და ადგილობრივი სასამართლო 
პრაქტიკის, ასევე საქართველოს მოქმედი კანო-
ნმდებლობის გათვალისწინებით, გაიზიარა მო-
სარჩელის მოთხოვნა და საქართველოს გენე-

1  დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ადამიანის უფელბათა 
ევროპული სასამართლოს 2009 წლის 24 თებრვლის გადა 
წყვეტილება საქმეზე „ჯღარკავა საქართველოს წინა  აღმდეგ“ 
საჩივარი N 7932/03. ელექტრონულად ხელმისაწვდომია - 
https://bit.ly/2OSAOiw

რალურ პროკურატურას სრულად დააკისრა მის მის 
სასარგებლოდ ჯამში 36 815 ლარის ოდენობით სასარგებლოდ ჯამში 36 815 ლარის ოდენობით 
ზიანისზიანის ანაზღაურება, საიდანაც:

 › მორალური ზიანი შეადგენდა 10 000 ლარს, მორალური ზიანი შეადგენდა 10 000 ლარს, 
რაც განპირობებული იყო მის წინააღმდეგ 
წარმოებული საქმის რეზონანსულობით, მათ 
შორის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის 
პირების მიერ გაკეთებული განცხადებებით, 
რომლებიც მის ქმედებებს ანტისახელმწიფოებ-
რივად და ამორალურად აფასებდნენ.

 › მატერიალური ზიანი 26 815 ლარსმატერიალური ზიანი 26 815 ლარს, რომელიც 
თავის მხრივ მოიცავდა სისხლის სამართლებ-
რივი დევნის ფარგლებში იურიდიული მომსა-
ხურებისათვის გადახდილ თანხას, უკანონო 
დევნით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის 
გამო ფსიქოთერაპევტის კონსულტაციებში და-
ხარჯულ თანხას და მთელ ამ პერიოდში უმა-
ღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
არასრულფასოვანი მონაწილეობის გამო ვერ 
ჩაბარებული საგნების დავალიანების დასაფა-
რად გადახდილ თანხას. 


