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რატომ გვჭირდება საგამოძიებო სისტემის რეფორმა 

 

 

თამარ გვასალია 

 

 

 

 

 

 

სტატიის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარებით, ამერიკის 

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. სტატიის 

შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორი ორგანიზაცია - სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. იგი 

შესაძლოა არ ასახავდეს ამერიკის მთავრობის, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს ან აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI)  

შეხედულებებს.  
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შესავალი  

დამოუკიდებელი და ობიექტური გამოძიების წარმოება, დიდი ხანია სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების უმთავრეს გამოწვევას წარმოადგენს ქვეყანაში. მიკერძოება და მზარდი 

პოლიტიკური გავლენები პასუხისმგებელ უწყებებზე, საფუძველს აცლის საზოგადოების 

ნდობას გამოძიების პროცესზე.  

პროცესის მიმართ ტოტალურ საზოგადოებრივ უნდობლობას, ბევრი ობიექტური მიზეზი 

აქვს. თუმცა, მთავარი პრობლემა მაინც, პოლიტიზირებული სისტემა და არასათანადო 

საკანონმდებლო გარანტიებია.  

გამოძიების ობიექტურობას პირველ რიგში, ინსტიტუციური და ფუნქციური (ოპერაციული) 

დამოუკიდებლობა განსაზღვრავს. ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა არა მხოლოდ გარეშე, 

პოლიტიკური გავლენებისგან დაცვისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ იმისთვის, რომ 

დადგინდეს რომელი უწყებაა გამოძიების შედეგებზე სამართლებრივად და პოლიტიკურად 

პასუხისმგებელი. ფუნქციური დამოუკიდებლობა კი, პროცესის მიუკერძოებლობის, 

გამოძიების ობიექტურობის საფუძველია.  

დამოუკიდებლობის კუთხით ძირითად პრობლემას ქმნის უფლებამოსილებების არასწორი, 

არაჯეროვანი გადანაწილება დევნის და გამოძიების ორგანოებს შორის, პროკურატურის 

ჭარბი საზედამხედველო მანდატი გამოძიებაზე.  

გამოძიების შედეგებზე უწყებრივი პასუხისმგებლობისა და ფუნქციური დამოუკიდებლობის 

პრობლემა ნათლად გამოავლინა ე.წ. ხორავას ქუჩის საქმემ, რომლის შედეგებსაც 

მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები მოჰყვა ქვეყანაში. თანამდებობა დატოვა 

გენერალურმა პროკურორმა,1 პარლამენტში შეიქმნა საგამოძიებო კომისია2, რომელმაც 

შედეგად მნიშვნელოვანი სისტემური პრობლემები გამოავლინა.3 შეიძლება ითქვას, რომ ეს 

იყო პრეცედენტი, რომლის საფუძველზეც სახელმწიფომ პირველად, გაცხადებულად დაიწყო 

მუშაობა საგამოძიებო სისტემის რეფორმაზე.4   

რეფორმაზე მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობით დაიწყო. საწყის 

ეტაპებზე პროცესში აქტიურად იყო ჩართული სამოქალაქო სექტორიც5. უწყება ღიად 

თანამშრომლობდა დაინტერესებულ მხარეებთან და  სამოქალაქო სექტორის არა ერთი 

წინადადება გაიზიარა. შემუშავდა რეფორმის კონცეფცია6, რომელიც შემდგომ ვენეციის 

                                                           
1დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: https://netgazeti.ge/news/281802/ 
2იხ: საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის 21 სექტემბრის დადგენილება N3531-Iს 
3კომისიის დასკვნა იხილეთ შემდეგ მისამართზე: https://info.parliament.ge/#law-drafting/16335  
4დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministro-sagamodziebo-sistemis-

reformas-itskebs/11989  
5 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: https://emc.org.ge/ka/products/emc-im-sagamodziebo-sistemis-reformastan-

dakavshirebit-venetsiis-komisias-mosazrebebi-gauziara  
6იხ:CDL-REF(2019)004-e Georgia - Concept of the reform of the Criminal procedure code regarding the relationships 

between the prosecution and the police - stages of investigations under the Georgian Law (explanatory note) 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3tiaPzB ბოლოს ნანახია: 15.03.2021  

https://netgazeti.ge/news/281802/
https://info.parliament.ge/#law-drafting/16335
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministro-sagamodziebo-sistemis-reformas-itskebs/11989
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministro-sagamodziebo-sistemis-reformas-itskebs/11989
https://emc.org.ge/ka/products/emc-im-sagamodziebo-sistemis-reformastan-dakavshirebit-venetsiis-komisias-mosazrebebi-gauziara
https://emc.org.ge/ka/products/emc-im-sagamodziebo-sistemis-reformastan-dakavshirebit-venetsiis-komisias-mosazrebebi-gauziara
https://bit.ly/3tiaPzB
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კომისიამაც შეაფასა7. მოგვიანებით, სამინისტროს მენეჯმენტის ცვლილების ფონზე, კი 

სამუშაო პროცესი მეტნაკლებად დაიხურა და სამოქალაქო სექტორიც დისტანცირდა ამ 

პროცესისგან. თუმცა, სამინისტროს ოფიციალური განცხადებით, კანონპროექტი მზად არის 

და მიმდინარეობს ძირითადი საკითხების  შეთანხმება უწყებებთან8.  

საკითხის მნიშვნელობას ისიც უსვამს ხაზს, რომ გამოძიების დამოუკიდებლობის ხარისხის 

ამაღლება, თითქმის ყველა წამყვანი პოლიტიკური ჯგუფის საარჩევნო პროგრამის ნაწილი 

გახდა.9 რეფორმის გატარებაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღო მათ შორის 

მმართველმა პარტიამაც.10 

 

ძირითადი გამოწვევები - რეფორმის საჭიროება  

როგორც ითქვა, პრობლემები ორი მიმართულებით - ინსტიტუციური და ფუნქციური 

დამოუკიდებლობის კუთხით გვაქვს, როგორც საკანონმდებლო ასევე პრაქტიკულ დონეზე.  

 

ინსტიტუციურ დონეზე არსებული გამოწვევები  

ინსტიტუციურ დონეზე არსებული პრობლემები შეგვიძლია შემდეგნაირად დავაჯგუფოთ: 

● ორი განსხვავებული ფუნქცია ერთი უწყების ხელში - ზოგადად, პროკურატურა 

სისხლისსამართლებრივი დევნის განმახორციელებელი ორგანოა. რაც იმას გულისხმობს, 

რომ საგამოძიებო ორგანოების მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგების გათვალისწინებით, 

პროკურატურა კონკრეტული პირის მიმართ იწყებს დევნას და მიაქვს საქმე სასამართლოში. 

თუმცა, ჩვენი კანონმდებლობით, პროკურატურას შეუძლია არა მხოლოდ დევნა დაიწყოს 

კონკრეტული პირის მიმართ, არამედ თვითონვე აწარმოოს გამოძიება. სწორედ 

პროკურატურაა უფლებამოსილი, გამოძიება დაიწყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი სახის 

საქმეებზე, მათ შორის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა ან მათი მონაწილეობით 

ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებზე.11 ერთი უწყების ფარგლებში უშუალოდ  გამოძიების 

და სისხლისსამართლებრივი დევნის ფუნქციის მოქცევა, საფუძველს აცლის გამოძიების 

დამოუკიდებლობას. ამ ვითარებაში გამოძიება ცალსახად არის მიდრეკილი 

პროკურატურისთვის  ,,სასარგებლო“ შედეგის მიღწევისკენ.  

                                                           
7იხ: CDL-AD(2019)006-e Georgia - Opinion on the concept of the legislative amendments to the Criminal procedure code 

concerning the relationship between the prosecution and the investigators, adopted by the Venice Commission at its 118th 

Plenary Session (Venice, 15-16 March 2019), ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3bOspFj ბოლოს ნანახია: 15.03.2021  
8 აღნიშნულთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, მათ შორის 5 მარტს, ,,მინისტრის 

საათის“ ფორმატში გამართულ საპარლამენტო მოსმენაზე: https://bit.ly/3qONO5E  
9 ,,მართლმსაჯულების საკითხები პარტიების  წინასაარჩევნო პროგრამებში,“ ,,ადამიანის უფლებების სწავლების 

და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC), 2020, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3qOrXLy ბოლოს ნანახია: 15.03.2021   
10იხ: ქართული ოცნების სამთავრობო პროგრამა 2021 -2024 ,,ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის,“ 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3lh3c9C ბოლოს ნანახია: 15.03.2021  
11 ,,სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო და ტერიტორიული საგამოძიებო ქვემდებარეობის განსაზღვრის 

შესახებ“ საქართველოს გენერალური პროკურორის 2019 წლის 23 აგვისტოს N3 ბრძანება 

https://bit.ly/3bOspFj
https://bit.ly/3qONO5E
https://bit.ly/3qOrXLy
https://bit.ly/3lh3c9C
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● უფლებამოსილებების აღრევა - ბევრ საგამოძიებო ორგანოში ერთმანეთისგან მკაფიოდ 

არ არის გამიჯნული ოპერატიული და საგამოძიებო დანაყოფები. საგამოძიებო და 

ოპერატიული ფუნქციების ერთ სამსახურში მოქცევა კი, იწვევს ფუნქციების აღრევას, 

გამომძიებლების გადატვირთულობას, ამცირებს პროცესის გამჭვირვალობის სტანდარტს და 

ზოგადად გამოძიების ხარისხს.12  

● გამომძიებელთა კვალიფიკაცია - კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება 

გამომძიებელთა ერთიანი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები.  გამომძიებლებს უმაღლესი 

იურიდიული განათლების ქონა, მხოლოდ ცალკეულ საგამოძიებო ორგანოში 

მოეთხოვებათ13. თავის მხრივ, არასათანადო განათლებაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

გამოძიების ხარისხსა და კვალიფიციურობაზე.  

 

ფუნქციური დამოუკიდებლობის კუთხით არსებული გამოწვევები  

2009 წელს ძირეულად შეიცვალა ქვეყანაში სისხლის სამართლის საპროცესო 

კანონმდებლობა. სისხლის სამართლის პროცესი შეჯიბრებით მოდელზე გადავიდა.  

შეჯიბრებითი პროცესის იდეაა, მეტნაკლებად გაათანაბროს ბრალდების და დაცვის მხარის 

საპროცესო მდგომარეობა. ამიტომაც, შეჯიბრებითი მოდელისთვის აუცილებელია, 

ბრალდებული იყოს პროცესის სუბიექტი და არა ობიექტი სახელმწიფოს ხელში.14 ახალი 

საპროცესო კოდექსით, მართალია ქვეყანაში დამკვიდრდა შეჯიბრებითი მოდელი, თუმცა 

კანონმდებლობამ არ შექმნა სათანადო გარანტიები ამ მოდელის ეფექტიანი 

ფუნქციონირებისთვის. შეჯიბრებითი მოდელი უპირველეს ყოვლისა ობიექტურ გამოძიებას 

მოითხოვს.  

 

ფუნქციურ დონეზე არსებული პრობლემები შეიძლება შემდეგნაირად დავაჯგუფოთ: 

● გამომძიებლის სტატუსი - იმისთვის, რომ გამოძიების შედეგი იყოს ობიექტური, 

ორივე მხარისთვის თანაბრად წარმართული და სამართლიანი, პირველ ყოვლისა, 

აუცილებელია გამომძიებელი იყოს ნეიტრალური, დამოუკიდებელი სუბიექტი. არსებული 

რეგულაციით, გამომძიებელს ერთი მხრივ, ევალება რომ გამოძიება სრულყოფილად, 

დამოუკიდებლად და ობიექტურად წარმართოს15, თუმცა ამავე დროს ის არის ბრალდების 

მხარე პროკურორთან ერთად16. ამრიგად, გამომძიებელს, საკუთარი საპროცესო სტატუსი და 

მდგომარეობა არ აძლევს დამოუკიდებლად მოქმედების შესაძლებლობას.  

                                                           
12,,საგამოძიებო სისტემის ანალიზი,“ ,,ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)“2018, 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/38WMGHd  ბოლოს ნანახია: 15.03.2021 
13 იქვე: გვ: 15 
14 Vogler, R. (2017). A World View of Criminal Justice. Aldershot, Ashgate, pp.27 
15 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი:37 
16 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი:3  

https://bit.ly/38WMGHd
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● პროკურორის გავლენა გამოძიების პროცესზე - გამოძიების წარმართვა, მიმდინარეობა 

აბსოლუტურად დამოკიდებულია პროკურორზე. გამოძიების პროცესში პროკურორს  სულ 

მცირე შეუძლია:  

 

● გამოძიების კონტროლის ფუნქცია - როგორც ვნახეთ, გამოძიებაში პროკურორი 

თითქმის სრული დატვირთვით მონაწილეობს და აქვს წამყვანი როლი. ამასთანვე 

პროკურორს აქვს გამოძიების კონტროლის (გამოძიებაზე საპროცესო ზედამხედველობის) 

ფუნქციაც. ამ ორი უფლებამოსილების ერთი პირის ხელში მოქცევა აზრს უკარგავს 

კონტროლის ფუნქციას, რადგან გამოდის რომ პროკურორი თავისივე მიღებულ 

გადაწყვეტილებას აკონტროლებს.  

გამომძიებელს შეუძლია საქმე და მისი მოსაზრებები ზემდგომ პროკურორს წარუდგინოს17. 

ეს არის პრაქტიკულად ერთადერთი მექანიზმი, რაც გამომძიებელს პროკურორის მიმართ 

აქვს. თუმცა, პროკურატურა ცენტრალიზებული სისტემაა, სადაც თანამდებობრივი იერარქია 

მკაცრად დაცულია. პროკურორის თითქმის ყველა გადაწყვეტილება შეთანხმებულია მის 

ხელმძღვანელ პირთან, ზემდგომ პროკურორთან. ამასთან, პრაქტიკაში აღნიშნული 

მექანიზმი, თითქმის არ გამოიყენება და ნებისმიერი უთანხმოება პროკურორს და 

გამომძიებელს შორის, პიროვნულ დონეზე წყდება.18 

 

 

 

 

                                                           
17 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 37 
18,,საგამოძიებო სისტემის ანალიზი,“ ,,ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)“2018, 

გვ: 52, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/38WMGHd  ბოლოს ნანახია: 15.03.2021 

https://bit.ly/38WMGHd
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რეფორმის აუცილებლობა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ეფექტური 

ფუნქციონირებისთვის  

გამოძიების დამოუკიდებლობის კუთხით არსებული ვითარება, განსაკუთრებით 

კრიტიკულია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის.  

ქვეყანაში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის, როგორც დამოუკიდებელი საგამოძიებო 

მექანიზმის ამოქმედება, ბოლო წლებში გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია. ამ 

უწყებას აქვს მნიშვნელოვანი ფუნქცია - აწარმოოს დამოუკიდებელი გამოძიება 

სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის მიერ ჩადენილ ზოგიერთ დანაშაულზე19 

თავის მხრივ, ინსპექტორის სამსახურს ბევრი გამოწვევა აქვს, როგორც ინსტიტუციურ, ასევე 

ფუნქციურ დონეზე. სამსახურისთვის, ყველაზე დიდი გამოწვევა, არსებული რეგულირების 

ფარგლებში გამოძიების ეფექტიანად წარმოებაა. 

მართალია ინსპექტორის სამსახური ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი ორგანოა, თუმცა არ 

აქვს პროკურატურისგან სათანადო ფუნქციური დამოუკიდებლობა. არსებული 

კანონმდებლობის გათვალისწინებით ინსპექტორის სამსახურს აქვს ბევრი წინააღმდეგობა, 

რათა გამოძიება ობიექტურად, მიუკერძოებლად, დევნის ორგანოსგან დამოუკიდებლად 

წარმართოს. მაშინ, როდესაც სამსახურის შექმნის ძირითადი მიზანიც ეს იყოს, - პროცესის 

დისტანცირება სავარაუდო ინტერესის მქონე ორგანოებისგან და მისი მოქცევა მკაცრად 

დამოუკიდებელი უწყების მანდატში.  

ინსპექტორის სამსახურს აქვს ყველა ის ზემოაღნიშნული დაბრკოლება, რასაც გამომძიებელს 

და პროკურორის შორის უფლებამოსილების არაჯეროვანი გადანაწილება ქმნის. თუმცა, ამ 

სამსახურისთვის, მისი მანდატის და ძირითადი ფუნქციის გათვალისწინებით, დამატებით 

პრობლემურია გენერალური პროკურორის უფლებამოსილება - საქმე ამოიღოს ერთი 

საგამოძიებო ორგანოდან და გადასცეს სხვა ორგანოს20. 

იმის მიუხედავად, რომ ინსპექტორის სამსახურს ექსკლუზიურად მიენიჭა უფლებამოსილება 

სხვა საქმეებთან ერთად,  წარმართოს გამოძიება წამების, წამების მუქარის, დამამცირებელი 

ან არაადამიანური მოპყრობის საქმეებზე21, კანონმდებლობა სათანადოდ არ აზღვევს იმ 

რისკებს, რაც შესაძლოა შექმნას სწორედ გენერალური პროკურორის გადაწყვეტილებამ. 

გენერალურ პროკურორის ეს უფლებამოსილება შეზღუდული უნდა იყოს ინსპექტორის 

ქვემდებარე საქმეებთან მიმართებით. სხვაგვარად, აზრს დაკარგავს ინსპექტორის სამსახურის 

საქმიანობა, თუკი გენერალური პროკურორის გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული, 

საქმე დარჩება თუ არა ამ უწყების წარმოებაში.  

 

 

                                                           
19 იხ: ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი  
20 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 33 
21 ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 19 
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რა უნდა მოიცვას რეფორმამ? 

ზემოთ განვითარებული მსჯელობა ცხადჰყოფს, საგამოძიებო სისტემის რეფორმის 

აუცილებლობას ქვეყანაში. რეფორმამ უნდა შექმნას სათანადო საკანონმდებლო გარანტიები 

გამოძიების დამოუკიდებლობისთვის და ობიექტურობისთვის. გამომძიებლებს უნდა 

შეეძლოთ კვალიფიციურად, ობიექტურად და მიუკერძოებლად წარმართონ პროცესი. 

გამოძიების დამოუკიდებლობა და კვალიფიციურობა არის სწორედ, სამართლიანი სისხლის 

სამართლის მართლმსაჯულების ერთ-ერთი საფუძველი.  

ამ დოკუმენტის ფარგლებში ცხადია, შეუძლებელია დეტალურად ვისაუბროთ საკითხებზე, 

რაც რეფორმით უნდა შეიცვალოს. თუმცა, შესაძლებელია რამდენიმე ძირითად პრინციპულ 

საკითხზე შეჯერება. პირველ ყოვლისა, კი: 

რეფორმა ორივე  ნაწილს - ინსტიტუციურ და ფუნქციურ საკითხს უნდა შეეხოს. 

ინსტიტუციური თვალსაზრისით, პირველ რიგში საჭიროა, პროკურატურის დისტანცირება 

საგამოძიებო უწყებებისგან. პროკურატურას/პროკურორს არ უნდა ჰქონდეს გამოძიების 

უფლება. ამასთან, აუცილებელია საგამოძიებო ქვემდებარეობის კოდექსით დონეზე 

განსაზღვრა.  

ინსტიტუციური თვალსაზრისით, მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი რაც რეფორმამ უნდა 

მოიცვას, არის უფლებამოსილებების სწორად გადანაწილება (გამიჯვნა) საგამოძიებო 

ორგანოებში. ოპერატიული და საგამოძიებო უფლებამოსილებების გადანაწილება 

სხვადასხვა დანაყოფს შორის. 

საგამოძიებო სისტემის რეფორმა ვერ იქნება შედეგის მომტანი, თუ სახელმწიფო არ 

იზრუნებს ჰყავდეს კვალიფიციური, შესაბამისი განათლების მქონე გამომძიებელი ყველა 

უწყებაში. ამდენად, გამომძიებლებისთვის უმაღლესი იურიდიული განათლება და ერთიანი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა რეფორმის აუცილებელი ნაწილი უნდა იყოს.  

ფუნქციური გაძლიერების მიზნით, რეფორმამ უპირველეს ყოვლისა, გამომძიებლის 

საპროცესო მდგომარეობა, მისი სტატუსი უნდა შეცვალოს. აუცილებელია შეჯიბრებითი 

მოდელის სისტემაში, გამომძიებელი იყოს პროცესის ნეიტრალური სუბიექტი. გამომძიებელს 

უნდა ჰქონდეს საკანონმდებლო გარანტიები რათა ორივე მხარისთვის თანაბრად იმუშაოს 

საქმეზე. მხოლოდ ამგვარი საპროცესო სტატუსის პირობებში იქნება შესაძლებელი, საქმეზე 

ობიექტური ვითარების დადგენა.  

ძირეულ ცვლილებას მოითხოვს პროცესის წარმოების ეტაპზე გამომძიებლისა და 

პროკურორის ურთიერთდამოკიდებულება. რეფორმამ უნდა შეზღუდოს პროკურორის 

როლი გამოძიების პროცესში,  აუცილებელია, შეიცვალოს პროკურორის სავალდებულო 

მითითების სამართლებრივი ბუნება, რაც უფრო მეტ თავისუფლებას, დამოუკიდებლად 

მოქმედების არეალს მისცემს გამომძიებელს.   

სახელმწიფომ პოლიტიკურ დღის წესრიგში უნდა დააბრუნოს რეფორმის საკითხი და შექმნას 

ღია, ინკლუზიური სამუშაო პროცესი. რეფორმამ საბოლოოდ უნდა შეძლოს გამოძიების 

ხარისხის, მისი ობიექტურობის და დამოუკიდებლობის განმტკიცება, გამოძიების პროცესის 

მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის ამაღლება.  
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