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დაზარალებულთა მონაწილეობის მნიშვნელობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო 

სასამართლოს მართლმსაჯულების პროცესში 

  

ნინო ცაგარეიშვილი 

 

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დამაფუძნებელი რომის 

სტატუტი, წინამორბედი სპეციალური ტრიბუნალებისაგან განსხვავებით, დაზარალებულთა 

სისხლის სამართლის საერთაშორისო მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობის 

უფლებას მნიშვნელოვნად აფართოებს. სტატუტის მიღებამდე, დაზარალებულების 

მონაწილეობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალების სასამართლო 

პროცესებში, ძირითადად, მოწმის სახით და რეპარაციების სქემებში მონაწილეობით 

შემოიფარგლებოდა. სტატუტმა კი საერთაშორისო სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

პროცესში დაზარალებულთა მონაწილეობის ინოვაციური მოდელი დანერგა, რომლის 

თანახმად, როდესაც დაზარალებულთა პირად ინტერესებს ეხება საკითხი, შეიქმნა მათი 

მოსაზრებებისა და წუხილების სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე წარმოდგენის 

შესაძლებლობა. ეს სიახლე წინგადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენდა, აღიარებდა რა 

წინამორბედი ტრიბუნალების სასამართლო პროცესებში დაზარალებულების ,,უხილავობის“ 

პრობლემურ გამოცდილებას1 და მიზნად ისახავდა ამ ნაკლოვანი პრაქტიკის გამოსწორებას. 

თუმცა, სამწუხაროდ, ეს მიზანი პრაქტიკაში ეფექტურად არ რეალიზდება და 

დაზარალებულებს არ ეძლევათ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან 

რეალური წვდომისა და ინტერაქციის შესაძლებლობები.  

 

დაზარალებულების წვდომა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან 

განსაკუთრებით შეზღუდულია ოფიციალური გამოძიების ეტაპზე, მაშინ, როდესაც 

ფორმირდება გამოძიების ფარგლები, იკვეთება გამოძიებას დაქვემდებარებული 

დანაშაულების კონკრეტული ეპიზოდები და ხორციელდება სრულყოფილი საგამოძიებო 

მოქმედებები მათ ჩადენაში ყველაზე მეტად პასუხისმგებელი პირების გამოსავლენად. 

  

ოფიციალური გამოძიების პროცესში დაზარალებულების მონაწილეობასთან 

დაკავშირებით არ არსებობს მკაფიოდ გაწერილი პროცედურები. დაურეგულირებელია 

ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის დაზარალებულების უფლება, ინფორმაცია 

მიიღონ გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე. ბუნდოვანება ახლავს ასევე საკითხებს, თუ რა 

გზით შეიძლება წარადგინონ დაზარალებულებმა გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი 

ინფორმაცია და დააყენონ შუამდგომლობები გამოძიების პროცესში მათი ინტერესების 

დასაცავად. 

  

გამოძიების პროცესში დაზარალებულთა მონაწილეობის უფლების საკითხი 

არაერთხელ გამხდარა ICC-ის წინასასამართლო და სააპელაციო პალატების განსჯის საგანი. 

რომის სტატუტის 68-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, როდესაც დაზარალებულთა პირად 

ინტერესებს ეხება საკითხი, სასამართლო უშვებს, მათი მოსაზრებები და წუხილები 

წარმოდგენილი და განხილული იყოს სამართალწარმოების იმ ეტაპზე“ (stage of proceeding), 

                                                
1 ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია (FIDH), იურიდიული სახელმძღვანელო დაზარალებულების 

უფლებებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში - „ვისია სასამართლო?“ გვ. 12.  

https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_whose_court_is_it_en.pdf  

https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_whose_court_is_it_en.pdf
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რომელზეც სასამართლო ჩათვლის საჭიროდ და ისეთი ფორმით, როგორიც ზიანს არ აყენებს 

და არ ეწინააღმდეგება ბრალდებულის უფლებებს, სამართლიან და მიუკერძოებელ 

სასამართლო განხილვას. სააპელაციო პალატის განმარტებით, სასამართლოს 

პრეცედენტული სამართალი წარმოაჩენს, რომ დაზარალებულებს რომის სტატუტის 68-ე 

მუხლით გათვალისწინებული მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ სასამართლო 

სამართალწარმოების ეტაპზე (judicial proceeding). დაზარალებულთა მონაწილეობის უფლების 

ასეთ გაგებას სააპელაციო პალატა „სამართალწარმოების“ ცნების მნიშვნელობას უკავშირებს, 

ამბობს რა, რომ რომის სტატუტის 68-ე მუხლში გამოყენებული ტერმინი „სამართალწარმოება“ 

გულისხმობს  „სასამართლო პალატის წინაშე გადასაწყვეტად წამოყენებულ საკითხს“ (judicial 

cause pending before a Chamber)2. გამოძიება კი არ არის მსგავსი პროცესი, არამედ - მოკვლევა, 

რომელსაც ატარებს პროკურორი ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით3. შესაბამისად, 

დაზარალებულებს არ აქვთ მინიჭებული ამ ეტაპზე მონაწილეობის ფორმალური უფლება. 

 

სააპელაციო პალატის ზემოაღნიშნული განმარტება ავიწროებს რომის სტატუტის 68-ე 

მუხლის მე-3 ნაწილით განსაზღვრულ სამართალწარმოების პროცესში დაზარალებულების 

მონაწილეობის უფლების არსს. მოცემული მუხლი ქმნის შესაძლებლობას, 

დაზარალებულებმა მონაწილეობა მიიღონ სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე და არა 

მხოლოდ „სასამართლო სამართალწარმოების ეტაპზე“. 68-ე მუხლში გამოყენებულია ცნება 

„სამართალწარმოება“ (proceeding) და არა „სასამართლო სამართალწარმოება“ (judicial 

proceeding). რომის სტატუტში გამოყენებული „სამართალწარმოების“ ცნების შინაარსი არ 

შემოიფარგლება მხოლოდ „სასამართლო სამართალწარმოებით“ და მოიცავს ასევე გამოძიებისა 

და ბრალდების განხორციელების პროცესს, რაც ნათელია სტატუტის სისტემური წაკითხვის 

შედეგად: 

 

მაგალითად, რომის სტატუტის მე-17 მუხლის თანახმად, სასამართლო საქმეს 

დასაშვებად სცნობს, თუ მოცემულ საქმეზე იურისდიქციის მქონე სახელმწიფოს არ სურს ან 

არ შესწევს უნარი, სათანადოდ წარმართოს გამოძიება ან განახორციელოს ბრალდება4. იმ 

საკითხის შეფასებისას, ადგილი ჰქონდა თუ არა სურვილის არარსებობას, სასამართლო 

მხედველობაში იღებს შემდეგ ფაქტორებს: „(ა) სამართალწარმოება განხორციელდა ან 

ხორციელდება ან ეროვნულ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება გამოტანილ იქნა იმ 

მიზნით, რომ დაეცვა შესაბამისი პირი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან იმ 

დანაშაულისათვის, რომელზეც ვრცელდება სასამართლოს იურისდიქცია და რომელიც 

მითითებულია მე-5 მუხლში; (ბ) სამართალწარმოების განხორციელების პროცესში მოხდა 

გაუმართლებელი დაყოვნება, რომელიც, არსებული გარემოებებიდან გამომდინარე, არ 

შეესაბამება შესაბამისი პირის მართლმსაჯულებისთვის გადაცემის მიზანს; (ც) 

                                                
2 პარაგრაფი 45, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სააპელაციო პალატა - გადაწყვეტილება 

გამოძიების ეტაპზე დაზარალებულების მონაწილეობასთან დაკაშირებით, მიღებული დაცვის მხარის 

იურიდიული დახმარების ოფისის (OPCD) მიერ I წინასასამართლო პალატის 2007 წლის 7 დეკემბრის და  დაცვის 

მხარის იურიდიული დახმარებისა (OPCD) და პროკურორის მიერ I წინასასამართლო პალატის 2007 წლის 1 და 24 
დეკემბრის გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით წარმოდგენილ საჩივრებზე, კონგოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის სიტუაციასთან დაკავშირებით: 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_07932.PDF 
3 იგივე 
4 რომის სტატუტის მე-17 მუხლის I ნაწილის ,,ა“ პუნქტი: 

https://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi-axali2.pdf  

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_07932.PDF
https://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi-axali2.pdf
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სამართალწარმოება არ განხორციელდა ან არ ხორციელდება დამოუკიდებლად ან 

მიუკერძოებლად ან ხორციელდება ისეთი სახით, რომელიც, არსებული გარემოებებიდან 

გამომდინარე, არ შეესაბამება შესაბამისი პირის მართლმსაჯულებისთვის გადაცემის 

მიზანს“5. თუ „სამართალწარმოების“ ცნებას ისე გავიგებთ, რომ იგი მხოლოდ „სასამართლო 

სამართალწარმოებას“ მოიცავს, მაშინ იმ საკითხის შეფასებისას, განახორციელა თუ არა 

იურისდიქციის მქონე სახელმწიფომ ეროვნულ დონეზე სათანადო სამართალწარმოება ICC-

ის იურისდიქციას მიკუთვნებული საერთაშორისო დანაშაულების დასასჯელად, ICC-ის 

ყურადღების მიღმა უნდა დარჩეს საგამოძიებო და საბრალდებო პროცესები. მოცემული 

ცნების მნიშვნელობის მსგავსი დავიწროება გამორიცხავს საგამოძიებო და ბრალდების 

განმახორციელები ორგანოების მხრიდან დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის 

ნაკლებობის, გამოძიებისა და ბრალდების პროცესის გაუმართლებელი დაყოვნებისა და 

ზემოაღნიშნული ორგანოების მიერ სხვა საეჭვო ქმედებების შეფასებას, რომელიც არ 

შეესაბამება შესაბამისი პირის მართლმსაჯულებისთვის გადაცემის მიზანს. აქედან 

გამომდინარე, ნათელია, რომ რომის სტატუტის ტექსტის შემდგენლები „სამართალწარმოების“ 

ცნების ქვეშ მხოლოდ „სასამართლო სამართალწარმოებას“ არ მოიაზრებენ და როდესაც 

დაზარალებულების მონაწილეობის უფლებასთან მიმართებით იყენებენ ტერმინ 

„სამართალწარმოებას“, არ გულისხმობენ მხოლოდ „სასამართლო სამართალწარმოებას“. ეს 

მოცემულობა საფუძველს აცლის დაზარალებულების გამოძიების პროცესში მონაწილეობის 

საწინააღმდეგო ICC-ის სააპელაციო პალატის არგუმენტს, რომლის თანახმად, 68-ე მუხლში 

გამოყენებული ტერმინი „სამართალწარმოება“ მხოლოდ „სასამართლო სამართალწარმოებას“ 

გულისხმობს, გამოძიება კი მოკვლევის პროცესია და არა „სასამართლო სამართალწარმოება“6. 

 

მნიშვნელოვანია, ასევე, განვიხილოთ დაზარალებულების მონაწილეობის უფლების 

საწინააღმდეგოდ სააპელაციო პალატის მიერ გაჟღერებული კიდევ ერთი არგუმენტი. 

სააპელაციო პალატის მოსაზრებით, დაზარალებულისა და ნებისმიერი ადამიანისათვის, 

რომელიც გამოძიებისათვის რელევანტურ ინფორმაციას ფლობს, არსებობს საკმარისი 

შესაძლებლობა, რომ ეს ინფორმაცია პროკურორის ოფისს გადასცენ, „მონაწილეობის ზოგადი 

უფლების“ ფორმალურად მინიჭების გარეშე. სააპელაციო პალატა მიიჩნევს, რომ ეს 

შესაძლებლობა „სტატუტიდან გამომდინარე ნორმატიული სქემიდან“ გამომდინარეობს7. რას 

გულისხმობს პალატა „საკმარის შესაძლებლობაში“, ბუნდოვანია. იგი ამ საკითხს 

სიღრმისეულად არ განიხილავს. სააპელაციო პალატის ეს მოსაზრებები, სამწუხაროდ, 

დაშორებულია სიტუაციის ქვეყნებში მიმდინარე გამოძიებების  პროცესის რეალურ სურათს, 

სადაც დაზარალებულებს არ აქვთ პროკურორის ოფისთან წვდომისა და მასთან 

ურთიერთობის რეალური შესაძლებლობები.  

                                                
5 რომის სტატუტის მე-17 მუხლის II ნაწილი: 

https://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi-axali2.pdf 
6 პარაგრაფი 45, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სააპელაციო პალატა - გადაწყვეტილება 

გამოძიების ეტაპზე დაზარალებულების მონაწილეობასთან დაკავშირებით, მიღებული დაცვის მხარის 

იურიდიული დახმარების ოფისის (OPCD) მიერ I წინასასამართლო პალატის 2007 წლის 7 დეკემბრის და  დაცვის 

მხარის იურიდიული დახმარებისა (OPCD) და პროკურორის მიერ I წინასასამართლო პალატის 2007 წლის 1 და 24 
დეკემბრის გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით წარმოდგენილ საჩივრებზე, კონგოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის სიტუაციასთან დაკავშირებით: 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_07932.PDF 
7 პარაგრაფი 53, იგივე: 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_07932.PDF 

https://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi-axali2.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_07932.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_07932.PDF
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რაც შეეხება სასამართლო სამართალწარმოებას, დაზარალებულებმა შესაძლებელია, 

მონაწილეობა მიიღონ, inter alia: ბრალდების დადასტურების პროცესში8, არსებითი 

განხილვის პროცესში9, წინასასამართლო პალატის მიერ პროკურორის გადაწყვეტილების 

განხილვის პროცესში გამოძიების არდაწყების შესახებ10. სამართალწარმოების 

მიმდინარეობისას, დაზარალებულებს უფლება აქვთ, წარმოადგინონ თავიანთი 

შეხედულებები და წუხილები პირდაპირ მოსამართლეების წინაშე11. როგორც წესი, 

დაზარალებულთა შეხედულებების სასამართლოსადმი წარდგენა ხდება დაზარალებულთა 

იურიდიული წარმომადგენლის მიერ, ზეპირი ან წერილობითი ფორმით12. რიგ 

შემთხვევებში, დაზარალებულებს შესაძლოა, ნება მიეცეთ, გააჟღერონ თავიანთი 

მოსაზრებები და წუხილები სასამართლოს წინაშე პირადად. თუმცა, სასამართლოს 

პალატების პრაქტიკა ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არის ერთგვაროვანი და როგორც წესი, 

დაზარალებულთა ძალიან მცირე რაოდენობას ეძლევა შესაძლებლობა, სასამართლოს წინაშე 

პირადად გამოცხადებით დააფიქსირონ თავიანთი შეხედულებები პალატის წინაშე 

გადასაწყვეტად წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით13.  

 

სამართალწარმოების პროცესში დაზარალებულთა მონაწილეობის ფორმებია, ასევე, 

დაზარალებულთა მიერ წარმომადგენლობითი ფორმების წარდგენა წინასასამართლო 

პალატისადმი პროკურორისათვის გამოძიების დაწყების ნებართვის გაცემასთან 

დაკავშირებით (რომის სტატუტის მე-15 მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად) და 

დაზარალებულთა დაკვირვებების წარდგენა სასამართლოს შესაბამისი პალატისადმი 

სასამართლოს იურისდიქციისა და საქმის დასაშვებობის საკითხებთან დაკავშირებით (რომის 

სტატუტის მე-19 მუხლის მე-3 ნაწილი)14. 

 

გარკვეულ შემთხვევებში, შესაძლებელია, დაზარალებულებმა თავიანთი 

ინიციატივით მიმართონ სასამართლოს და მოითხოვონ სასამართლო განხილვა ისეთ 
                                                
8 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, „პროცედურებთან და მტკიცებულებებთან დაკავშირებული 

რეგულაციები“, მუხლი 92 (3): 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rules-of-Procedure-and-Evidence.pdf  
9 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, „პროცედურებთან და მტკიცებულებებთან დაკავშირებული 

რეგულაციები“, მუხლი 89-92: 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rules-of-Procedure-and-Evidence.pdf 
10 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, „პროცედურებთან და მტკიცებულებებთან დაკავშირებული 

რეგულაციები“, მუხლი 92 (2): 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rules-of-Procedure-and-Evidence.pdf 
11 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო - ,,დაზარალებულები სისხლის სამართლის საერთაშორისო 

სასამართლოს წინაშე“ (სახელმძღვანელო დაზარალებულთა მონაწილეობის შესახებ სისხლის სამართლის 

საერთაშორისო სასამართლოს სამართალწარმოების პროცესში), გვ. 12: 
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/8FF91A2C-5274-4DCB-9CCE-
37273C5E9AB4/282477/160910VPRSBookletEnglish.pdf  
12 ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია (FIDH), იურიდიული სახელმძღვანელო დაზარალებულების 

უფლებებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში - ,,ვისია სასამართლო?“. გვ. 51.  

https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_whose_court_is_it_en.pdf 
13 იგივე 
14 ელიზაბეტ ბაუმგარდნერი, ,,დაზარალებულთა მონაწილეობის ასპექტები სისხლის სამართლის საერთაშორისო 

სასამართლოს სამართალწარმოების პროცესებში“, წითელი ჯვრის საერთაშორისო მიმოხილვა (International 

Review of the Red Cross), გვ. 413: 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/R21692.pdf 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rules-of-Procedure-and-Evidence.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rules-of-Procedure-and-Evidence.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rules-of-Procedure-and-Evidence.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/8FF91A2C-5274-4DCB-9CCE-37273C5E9AB4/282477/160910VPRSBookletEnglish.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/8FF91A2C-5274-4DCB-9CCE-37273C5E9AB4/282477/160910VPRSBookletEnglish.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_whose_court_is_it_en.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/R21692.pdf
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საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის, დამცავი ღონისძიებების მიღება 

დაზარალებულთა უსაფრთხოების, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის, 

ღირსებისა და პირადი ცხოვრების უზრუნველსაყოფად. სააპელაციო პალატის აზრით, ამ 

საკითხებთან დაკავშირებით განხორციელებული სამართალწარმოება თავისი არსით 

განსხვავდება რომის სტატუტით გათვალისწინებული დაზარალებულთა მონაწილეობის 

უფლებისაგან15. 

 

ასევე, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროცედურებთან და 

მტკიცებულებებთან დაკავშირებული რეგულაციების თანახმად, სასამართლო პალატას 

უფლებამოსილება აქვს, თავისი ინიციატივით ეძიოს დაზარალებულთა შეხედულებები 

სამართალწარმოების პროცესში წამოჭრილ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით16.  

 

სამართალწარმოების პროცესში დაზარალებულთა მონაწილეობის ზემოთ 

განხილული ყველა ფორმა დაკავშირებულია სასამართლო პალატების წინაშე 

განსახილველად წამოჭრილ საკითხებთან, შესაბამისად - სასამართლო სამართალწარმოების 

პროცესებთან. სიტუაციის ქვეყნებში, მათ შორის - 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით 

საქართველოში მიმდინარე გამოძიება კი წარმოაჩენს, რომ დაზარალებულებს აქვთ არა 

მხოლოდ სასამართლო სამართალწარმოების, არამედ, გამოძიების პროცესში მონაწილეობის 

ინტერესიც, კონკრეტული სასამართლო სამართალწარმოების პროცესის მიღმა. მაგალითად, 

ინფორმაციის მიღება გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, რაც შესაძლოა, გახდეს 

მათი მხრიდან კონკრეტული შეხედულებებისა და წუხილების საგამოძიებო 

ორგანოებისადმი და სასამართლოს შესაბამისი პალატებისადმი წარდგენის საფუძველი. 

მაგრამ, სამწუხაროდ, დაზარალებულებისათვის, ისევე როგორც ფართო 

საზოგადოებისათვის, გამოძიებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მკაცრად 

კონფიდენციალურია, გარდა დაზარალებულების იმ მცირერიცხოვანი ნაწილისა, რომლებიც 

იმავდროულად მოწმეებს წარმოადგენენ.  

 

სასამართლოს არსებული მიდგომით, გამოძიების პროცესთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია დაზარალებულებისა და ფართო საზოგადოებისათვის გასაიდუმლოებულია 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებისა და გამოძიების ეფექტურად წარმართვის 

ინტერესის გამო. მსგავსი საფრთხეების დაზღვევის მიზნით, შესაძლოა, გაიმიჯნოს ის 

ინფორმაცია, რასაც სასამართლო ფართო საზოგადოებას უზიარებს და ინფორმაცია, 

რომელზეც წვდომა დაზარალებულებს აქვთ. მსგავსი რეკომენდაციით მიმართეს ახლახანს 

სასამართლოს დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა, რომლებმაც სხვადასხვა სიტუაციის ქვეყნებში 

მიმდინარე გამოძიებები გააანალიზეს და სასამართლოს მუშაობა შეაფასეს ICC-ის წევრ 

                                                
15 პარაგრაფი 50, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სააპელაციო პალატა - გადაწყვეტილება 

გამოძიების ეტაპზე დაზარალებულების მონაწილეობასთან დაკაშირებით, მიღებული დაცვის მხარის 

იურიდიული დახმარების ოფისის (OPCD) მიერ I წინასასამართლო პალატის 2007 წლის 7 დეკემბრის და  დაცვის 

მხარის იურიდიული დახმარებისა (OPCD) და პროკურორის მიერ I წინასასამართლო პალატის 2007 წლის 1 და 24 
დეკემბრის გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით წარმოდგენილ საჩივრებზე, კონგოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის სიტუაციასთან დაკავშირებით: 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_07932.PDF 
16 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, „პროცედურებთან და მტკიცებულებებთან 

დაკავშირებული რეგულაციები“, მუხლი 93: 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rules-of-Procedure-and-Evidence.pdf 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_07932.PDF
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rules-of-Procedure-and-Evidence.pdf
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სახელმწიფოთა ასამბლეის მიერ მინიჭებული უფლებამოსილების საფუძველზე17. 

ბუნებრივია, იმ ადამიანებს, რომლებმაც მთელი კაცობრიობისათვის შემზარავი სისასტიკე 

განიცადეს, ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ ინფორმაციაზე ამ დანაშაულებისათვის ყველაზე 

მეტად პასუხისმგებელი პირების გამოსავლენად განხორციელებული საგამოძიებო პროცესის 

შესახებ. უსაფრთხოების რისკების გასანეიტრალებლად კი შესაძლებელია, შემუშავდეს 

ინფორმაციის დაცულობის შესაბამისი გარანტიები. ამჟამად, აღნიშნული ინფორმაცია 

დაზარალებულებისათვის დიდწილად დახურულია.  

 

სასამართლოს შიშების საპირისპიროდ, ასევე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 

გამოძიების პროცესში დაზარალებულთა მონაწილეობამ სწორედ ეფექტურ გამოძიებას 

შეიძლება, შეუწყოს ხელი. ამის კარგი მაგალითია პროკურორ კარიმ ხანის მიერ 

წინასასამართლო პალატისადმი ახლახან გაკეთებული მიმართვა დაკავების ორდერების 

გაცემის ნებართვას მოთხოვნით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებთან 

დაკავშირებით. 

 

2022 წლის 10 მარტს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს 

პროკურორმა მიმართა წინასასამართლო პალატას, დაკავების ორდერები გამოსცეს სამი 

პირის მიმართ, რომლებსაც ეკავა თანამდებობები ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო 

ადმინისტრაციაში აგვისტოს ომის მოვლენების დროს18.  

  

პროკურორის მიმართვა შეეხება 2008 წლის აგვისტოს ომის ერთ კონკრეტულ 

ეპიზოდს - 171 ეთნიკური ქართველი (ან ასეთად აღქმული) სამოქალაქო პირისათვის 

თავისუფლების უკანონო შეზღუდვას ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში 

მოთავსების გზით და მათ მიმართ ჩადენილ ომის შემდეგ დანაშაულებს: თავისუფლების 

უკანონოდ შეზღუდვა, წამება, არაადამიანური მოპყრობა და ღირსების შელახვა, მძევლად 

აყვანა და იძულებითი გადაცემა19. 

  

ომის დანაშაულების ამ მძიმე ეპიზოდის ICC-ის გამოძიების ფარგლებში მოქცევა 

შესაძლებელი გახდა სამართალწარმოების პროცესში სწორედ დაზარალებულების 

მონაწილეობის შედეგად. 

  

2015 წლის 13 ოქტომბერს, ICC-ის იმდროინდელმა პროკურორმა, ფატუ ბენსუდამ 

მიმართა წინასასამართლოს პალატას საქართველოს სიტუაციასთან დაკავშირებით 

გამოძიების დაწყების ნებართვის თხოვნით. პროკურორის ოფისმა პალატას წარუდგინა 

მოცულობითი ანგარიში აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ სავარაუდო საერთაშორისო 

დანაშაულებთან დაკავშირებით, რომელიც მის მიერ ამ საქმეზე 7 წლის განმავლობაში 

ჩატარებული წინასწარი მოკვლევის შედეგებს ეყრდნობოდა. ამ ანგარიშში არ ფიგურირებდა 

                                                
17 დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და რომის სტატუტის 

სისტემის შეფასების საბოლოო ანგარიში, 2020 წლის 30 სექტემბერი, გვ. 124-125, პარაგრაფები 387 და 388: 

https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf  
18 პროკურორის მიმართვა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინასასამართლო პალატისადმი 

რომის სტატუტის 58-ე მუხლის თანახმად, დაკავების ორდერების მოთხოვნით მიხეილ მინძაევის, გამლეტ 

გუჩმაზოვისა და დავიდ სანაკოევის მიმართ, 2020 წლის 10 მარტი: 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2022_01944.PDF  
19 იგივე 

https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2022_01944.PDF
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სამოქალაქო პირებისათვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ზემოაღნიშნული ეპიზოდი20. 

ეს ეპიზოდი წინასასამართლო პალატისა და გამოძიების ყურადღების ქვეშ მოექცა 

დაზარალებულების წარმომადგენლობითი ფორმების მეშვეობით, რომელიც მათ პროკურორის 

მიმართვის თანადროულად წარუდგინეს წინასასამართლო პალატას, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების დახმარებით. წარმომადგენლობით ფორმებში დაზარალებულებმა 

გამოხატეს თავიანთი პოზიცია იმის შესახებ, მხარს უჭერდნენ თუ არა გამოძიების გახსნას 

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით. ასევე, 

წარადგინეს ინფორმაცია მათ წინააღმდეგ ჩადენილი კონკრეტული დანაშაულების შესახებ. 

წარმომადგენლობითი ფორმების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეეხებოდა დანაშაულებს 

პროკურორის მიერ შემოთავაზებული გამოძიების ფარგლების მიღმა21. ასეთ დანაშაულებს 

მიეკუთვნებოდა, inter alia, სამოქალაქო პირებისათვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის 

ეპიზოდი22. 

  

სასამართლომ უკიდურესად მცირე დრო მისცა დაზარალებულებს 

წარმომადგენლობითი ფორმების შესავსებად - მხოლოდ 30 დღე (ამ საკითხზე ყურადღებას 

ამახვილებს ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტების ანგარიში23), რაც კიდევ უფრო ნათლად 

წარმოაჩენს იმ ფაქტს, რომ სასამართლოს კარგად არ აქვს გაცნობიერებული 

დაზარალებულების მონაწილეობის მნიშვნელობა სამართალწარმოების პროცესში. 

დაზარალებულებმა და მათმა უფლებადამცველმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დიდი 

ძალისხმევა და შრომა გასწიეს, რათა ასეთ მცირე დროში მაქსიმალურად რეპრეზენტატული 

ფორმები წარედგინათ წინასასამართლო პალატისათვის. 

 

პროკურორის მიმართვისა და დაზარალებულების წარმომადგენლობითი ფორმების 

გაანალიზების შედეგად, წინასასამართლო პალატამ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს 

სიტუაციასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების ნებართვის გაცემის შესახებ. პალატის 

გადაწყვეტილებით, პროკურორს უფლება მიეცა, გაეფართოვებინა გამოძიების ფარგლები, 

რომელშიც შესაძლოა, შესულიყო სასამართლოს იურისდიქციას მიკუთვნებული ნებისმიერი 

დანაშაული. გამოძიების ფარგლები შემოისაზღვრა მხოლოდ ტერიტორიული და დროის 

პარამეტრებით24. 

  

აუცილებელია, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ უკეთ გაიაზროს 

დაზარალებულების მონაწილეობის მნიშვნელობა სამართალწარმოების პროცესში. 

წარსულში მიღებული გამოცდილება და გაკვეთილები უნდა იყოს სათანადოდ 

                                                
20 პროკურორის მოთხოვნა წინასასამართლო პალატისადმი გამოძიების დაწყების ნებართვის გაცემასთან 

დაკავშირებით, საქართველოს სიტუაცია, 2015 წლის 13 ოქტომბერი: 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2015_19375.PDF  
21 ანგარიში რომის სტატუტის 15(3) მუხლის თანახმად სასამართლოსადმი წარდგენილ დაზარალებულთა 

წარმომადგენლობით ფორმებთან დაკავშირებით, 2015 წლის 4 დეკემბერი, გვ. 18: 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2015_23215.PDF 
22 გვ. 17, იგივე.  
23 დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და რომის სტატუტის 

სისტემის შეფასების საბოლოო ანგარიში, 2020 წლის 30 სექტემბერი, გვ. 279, პარაგრაფი 857: 

https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf 
24 I წინასასამართლო პალატის გადაწყვეტილება პროკურორის მიმართვასთან დაკავშირებით გამოძიების 

დაწყების ნებართვის გაცემის შესახებ, გვ. 25, პარაგრაფი 64: 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2016_00608.PDF  

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2015_19375.PDF
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2015_23215.PDF
https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2016_00608.PDF
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გაანალიზებული, რათა მსგავსი შეცდომები მომავალში აღარ განმეორდეს. სასამართლოს 

პალატებმა უნდა განავითარონ პრაქტიკა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება რომის სტატუტის 

სულისკვეთებასთან. ცვლილებები უნდა შევიდეს სასამართლოს სხვადასხვა ორგანოების 

მუშაობაში და დაიხვეწოს რეგულაციები იმგვარად, რომ დაზარალებულებსა და 

სასამართლოს შორის დამყარდეს რეალური კავშირი. კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული, 

გენოციდის, ომისა და აგრესიის დანაშაულების მსხვერპლ ადამიანებს ხელი უნდა 

მიუწვდებოდეთ ინფორმაციაზე იმის შესახებ, თუ რა ნაბიჯები იდგმება მათ წინააღმდეგ 

ჩადენილი დანაშაულებისათვის ყველაზე მეტად პასუხისმგებელი პირების გამოსავლენად და 

როგორ პროგრესირებს გამოძიების პროცესი. ამ პროცესის დახურულ რეჟიმში ჩავლა, ისე, რომ 

დაზარალებულებს არ ჰქონდეთ პროკურორის ოფისთან ურთიერთობის რეალური 

შესაძლებლობები მათში არ შექმნის განცდას, რომ  მართლმსაჯულების პროცესის 

მონაწილეები არიან.   

 


