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შესავალი 

წინამდებარე პრაქტიკული სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოში მოღვაწე 

პრაქტიკოსი იურისტებისა და ადვოკატებისათვის. სახელმძღვანელოს მიზანია 

პრაქტიკოსების კვალიფიკაციის ამაღლება ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოსა (შემდგომ - „ევროპული/სტრასბურგის სასამართლო“) და გაეროს 

სახელშეკრულებო ორგანოების (შემდგომ - „გაეროს კომიტეტები“) მიერ დადგენილი 

სტანდარტების შესაბამისად.  

სახელმძღვანელო მიმოიხილავს სტრასბურგის სასამართლოსა და გაეროს კომიტეტებში 

საჩივრის შეტანისა და შემდგომი საქმისწარმოების სამართლებრივ და პროცედურულ 

ასპექტებს. გაანალიზებულია ზემოაღნიშნულ ორგანოებში საჩივრის დასაშვებობის 

კრიტერიუმები და წინაპირობები. მიმოხილულია ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე 

დავის წარმოებისთვის აუცილებელი საერთაშორისო პრეცედენტებისა და მასალების 

მოძიების, ასევე, ევროპული სასამართლოსა და გაეროს კომიტეტების მონაცემთა ბაზების 

მოხმარების წესები.  

სახელმძღვანელო დაეხმარება პრაქტიკოს იურისტებს მოამზადონ საჩივრები და დავა 

წარმართონ ზემოაღნიშნულ საერთაშორისო ორგანოებში.  

სახელმძღვანელოში ასევე განხილულია ევროპული სასამართლოსა და გაეროს 

სახელშეკრულებო ორგანოების მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი 

გადაწყვეტილებების ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე აღსრულების მექანიზმები და 

აღსრულების პროცესში მომჩივნისა და მისი წარმომადგენლის როლი. აღნიშნული 

დაეხმარება პრაქტიკოსებს, მიიღონ ინფორმაცია სტრასბურგის სასამართლოსა და გაეროს 

კომიტეტების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულების შესახებ და 

სამომავლოდ, ხელს შეუწყობს მათ ჩართულობას აღნიშნულ პროცესში. 
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თავი 1. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 
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1.1. სტრასბურგის სასამართლოს მანდატი და ფუნქციონირება 

 მოკლე ისტორია 

1950 წლის 4 ნოემბერს ქ. რომში ხელი მოეწერა ევროპის საბჭოს ეგიდით მიღებულ 

დოკუმენტს - ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციას1 

(შემდგომ - „კონვენცია/ევროპული კონვენცია“) (ძალაში შევიდა 1953 წლის 3 

სექტემბერს), რომელმაც დააარსა მასში გათვალისწინებული უფლებების დაცვაზე 

მაკონტროლებელი მექანიზმი - ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. 

სასამართლომ ფუნქციონირება 1959 წელს დაიწყო. 

აღსანიშნავია, რომ 1998 წლის 1 ნოემბრამდე მოქმედებდა ორსაფეხურიანი 

საზედამხედველო სისტემა: ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისია და ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო. კომისია იხილავდა საჩივრის დასაშვებობას, ხოლო 

სასამართლო - არსებით მხარეს. 1994 წელს კონვენციის მე-11 დამატებითი ოქმის 

მიღების შემდეგ, რომელიც მიზნად ისახავდა კონვენციის საზედამხედველო სისტემის 

რეფორმირებასა და საჩივრების განხილვის პროცედურის გამარტივებას, ადამიანის 

უფლებათა ევროპულმა კომისიამ შეწყვიტა ფუნქციონირება და ამოქმედდა 

მუდმივმოქმედი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. 

 სტრასბურგის სასამართლოს შემადგენლობა 

ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა ემთხვევა ევროპის საბჭოს წევრი 

სახელმწიფოების რაოდენობას - ამჟამად ევროპის საბჭოში 47 წევრი ქვეყანაა, შესაბამისად, 

მოსამართლეთა რაოდენობაც 47-ია. ისინი საქმიანობას თავიანთი ინდივიდუალური 

უფლებამოსილებით ახორციელებენ და არ წარმოადგენენ არც ერთ სახელმწიფოს, მათ 

შორის არც მათ წარმდგენ სახელმწიფოს. მოსამართლეებს ირჩევს ევროპის საბჭოს 

საპარლამენტო ასამბლეა თითოეული სახელმწიფოს მიერ წარდგენილი სამი 

კანდიდატიდან. მოსამართლეები აირჩევიან ერთჯერადად, ცხრა წლის ვადით.2 

სასამართლო დაყოფილია სექციებად. დღეისთვის არსებობს 5 სექცია. თითოეული 

სექციის შემადგენლობაში დაცულია გეოგრაფიული და გენდერული ბალანსი და 

გათვალისწინებულია სხვადასხვა შიდა სამართლებრივი სისტემები. სექციების 

შემადგენლობა, რომელშიც შედიან პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი და სხვა 

მოსამართლეები, განისაზღვრება სამი წლით.  

 
1  „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია“ ქართულ ენაზე 
ხელმისაწვდომია  ბმულზე:  https://www.echr.coe.int/documents/convention_kat.pdf  
2 2017 წელს საქართველოდან სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლედ ცხრა წლის ვადით არჩეულ 
იქნა ლადო ჭანტურია.  

https://www.echr.coe.int/documents/convention_kat.pdf


 8 

სასამართლოს სახელით საქმეებს განიხილავს: 

ერთი მოსამართლე - ერთ მოსამართლეს შეუძლია საჩივარი მიუღებლად 

გამოაცხადოს ან ამორიცხოს ის სასამართლოს საქმეთა ნუსხიდან კონვენციის 34-

ე მუხლის საფუძველზე. როდესაც ერთი მოსამართლე იღებს გადაწყვეტილებას, მას არ აქვს 

უფლებამოსილება, განიხილოს საქმე იმ სახელმწიფოს წინააღმდეგ, საიდანაც ის იქნა 

მოსამართლედ არჩეული. მომჩივნის ინფორმირება საჩივრის მიუღებლად გამოცხადების 

შესახებ ხდება წერილით, რომელიც შეიცავს მოკლე დასაბუთებას საჩივრის დაუშვებლად 

ცნობის შესახებ. ერთი მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ საჩივრდება.  

კომიტეტი - შედგება სამი მოსამართლისგან და შეუძლია განიხილოს საქმის 

დასაშვებობის/დაუშვებლობის საკითხი და ამავდროულად მიიღოს გადაწყვეტილება 

საჩივრის არსებით მხარეზე იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებშიც წამოჭრილ 

საკითხებზე უკვე არსებობს სასამართლოს დამკვიდრებული პრაქტიკა. კომიტეტის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოა გამოქვეყნებისთანავე და არ საჩივრდება.  

პალატა - 7 მოსამართლისაგან შემდგარი პალატა უმრავლესობით იღებს 

გადაწყვეტილებას საქმის დასაშვებობასა და არსებით მხარეზე. პალატის გადაწყვეტილება 

საბოლოო ხდება გადაწყვეტილების გამოტანიდან სამი თვის შემდეგ. ამ დროის 

განმავლობაში მომჩივანს ან/და მოპასუხე სახელმწიფოს უფლება აქვთ, მოითხოვონ საქმის 

დიდი პალატისათვის გადაცემა ხელახალი განხილვისათვის. პალატის განჩინება 

საჩივრის დაუშვებლად ცნობის შესახებ ასევე არ „საჩივრდება“ დიდ პალატაში.  

დიდი პალატა - 17 მოსამართლისაგან შემდგარი დიდი პალატის მიერ საქმის განხილვა ორ 

შემთხვევაში ხდება - პალატის მიერ იურისდიქციის დათმობის ან საქმის დიდი 

პალატისთვის გადაცემის თხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში. პალატამ შესაძლოა, 

იურისდიქციის დათმობა მოითხოვოს, თუ საქმე წამოჭრის კონვენციის ან/და მისი 

დამატებითი ოქმების ინტერპრეტაციის ან გამოყენების სერიოზულ საკითხს, ან თუ 

არსებობს სხვა საქმეში სასამართლოს მიერ უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებასთან 

შეუსაბამობის საფრთხე. პალატის მიერ იურისდიქციის დათმობა შეიძლება მოხდეს 

გადაწყვეტილების გამოტანამდე. 3  რაც შეეხება საქმის დიდი პალატისთვის გადაცემას, 

პალატის მიერ არსებითად გადაწყვეტილი საქმე შეიძლება გადაეცეს დიდ პალატას, თუ 

საქმე წამოჭრის კონვენციის ან/და მისი დამატებითი ოქმების ინტერპრეტაციის ან 

გამოყენების სერიოზულ საკითხს, ან თუ საქმე ეხება საერთო მნიშვნელობის სხვა 

სერიოზულ საკითხს. დიდი პალატისთვის საქმის გადაცემა შეუძლია, მოითხოვოს საქმის 

მონაწილე ნებისმიერმა მხარემ პალატის მიერ საქმის არსებით მხარეზე გადაწყვეტილების 

 
3  2021 წლის 1 აგვისტომდე მოქმედი რედაქციით, პალატას დიდი პალატისთვის იურისდიქციის 
დათმობა შეეძლო იმ შემთხვევაში, თუ საქმის მონაწილე მხარე არ იყო აღნიშნულის წინააღმდეგი. მე-15 
დამატებითი ოქმით აღნიშნული ჩანაწერი ამოღებულ იქნა.  
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მიღებიდან სამი თვის ვადაში. დიდი პალატის მოსამართლეთა 5 წევრიანი კოლეგია იღებს 

გადაწყვეტილებას, უნდა მოხდეს თუ არა საქმის დიდი პალატისათვის გადაცემა 

ხელახალი განხილვისათვის. კოლეგიის დადებითი პასუხის შემთხვევაში, დიდი პალატა 

იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც საბოლოოა და არ საჩივრდება.  

პალატისა და დიდი პალატის შემადგენლობაში შედის საქმეში მონაწილე სახელმწიფოს 

მიერ წარდგენილი მოსამართლე, რომელიც, მართალია არ წარმოადგენს მოპასუხე 

სახელმწიფოს ან მხარის ინტერესების დამცველს, მაგრამ იგი უკეთ ერკვევა სახელმწიფოს 

ეროვნულ სამართლებრივ სისტემაში და შეუძლია, განმარტოს ის საკითხები, რომლებიც 

საქმის განხილვისას წარმოიშობა. რაც შეეხება კომიტეტს, იმ შემთხვევაში, თუ კომიტეტის 

შემადგენლობაში არ შედის საქმეში მონაწილე სახელმწიფოდან არჩეული მოსამართლე, 

კომიტეტს, სამართალწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე, შეუძლია, ერთხმად გადაწყვიტოს ამ 

მოსამართლის კომიტეტში მოწვევა, რომელმაც კომიტეტის სამი მოსამართლიდან ერთ-

ერთის ადგილი უნდა დაიკავოს. თუმცა, აღნიშნული არის კომიტეტის უფლებამოსილება 

და შესაბამისად, ეროვნული მოსამართლის მონაწილეობა კომიტეტის მიერ საქმის 

განხილვაში არ არის სავალდებულო. თუ მოპასუხე სახელმწიფოდან არჩეულ 

მოსამართლეს აცილების გამო არ შეუძლია საქმის განხილვაში მონაწილეობა, ევროპული 

სასამართლოს მიერ ინიშნება ad hoc მოსამართლე, იმ სიიდან, რომელსაც წინასწარ 

წარადგენს შესაბამისი სახელმწიფო. სახელმწიფოს წარდგენილ სიაში უნდა იყოს მინიმუმ 

3 და მაქსიმუმ 5 ad hoc მოსამართლე.4  

 საქმიანობის ძირითადი პრინციპები 

სუბსიდიარობა 

ევროპული სასამართლოს ამოცანაა, განიხილოს კონვენციით და მისი დამატებითი 

ოქმებით გათვალისწინებულ უფლებათა დარღვევის ის შემთხვევები, რომელთა 

მოგვარებაც ეროვნულ დონეზე ვერ მოხერხდა. შესაბამისად, ევროპული სასამართლო 

არის სუბსიდიური, დამატებითი ხასიათის და ის არ წარმოადგენს მეოთხე ან ეროვნული 

სასამართლო ხელისუფლების ზემდგომ ინსტანციას. სტრასბურგის სასამართლოს არ 

შეუძლია, შეცვალოს ან გააუქმოს ეროვნული კანონმდებლობა ან ეროვნული 

სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. მას შეუძლია მხოლოდ დაადგინოს, 

რომ ესა თუ ის სამართლებრივი აქტი არღვევს კონვენციით გათვალისწინებულ უფლებას 

ან ეროვნულ დონეზე საქმის განხილვისას დაირღვა კონვენციის დებულება. 

სწორედ აღნიშნულ პრინციპს უკავშირდება საჩივრის დასაშვებობისთვის დადგენილი 

შიდასამართლებრივი გასაჩივრების საშუალებების ამოწურვის ვალდებულება 

(დეტალურად იხილეთ ქვემოთ ქვეთავში 3.1.2.3).  

 
4 ევროპული სასამართლოს რეგლამენტი, წესი 28 და წესი 29.  
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პროპორციულობა 

ევროპული სასამართლო საქმის განხილვისას იყენებს პროპორციულობის პრინციპს, 

რომლის საფუძველზე იგი ადგენს ბალანსს საჯარო და კერძო ინტერესებს შორის. 

აღნიშნული პრინციპი მოითხოვს, რომ კონვენციის ცალკეული უფლების შეზღუდვა 

უნდა იყოს კონვენციით გათვალისწინებული ერთ-ერთი მიზნის მიღწევის 

პროპორციული - უნდა არსებობდეს „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება“ სადავო 

ზომის ან ჩარევისთვის და იყოს დასახული მიზნის პროპორციული. პროპორციულობის 

შეფასებისას სასამართლო ყურადღებას აქცევს იმ საკითხს, რამდენად იყო შესაძლებელი 

საჯარო ინტერესის დაცვა ნაკლებად მზღუდავი საშუალებით ან საერთოდ ჩარევის 

გარეშე.  

თავისუფალი შეფასების არე 

პროპორციულობის პრინციპი მჭიდროდ არის დაკავშირებული თავისუფალი შეფასების 

დოქტრინასთან. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ და კომისიამ 

არაერთხელ განაცხადა, რომ, კონვენციით გათვალისწინებულ უფლებათა დაცვასთან 

დაკავშირებით, სახელმწიფოებს აქვთ „თავისუფალი შეფასების არე“. 

კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოთა შეფასების თავისუფლების ფარგლები განსხვავდება 

კონტექსტის გათვალისწინებით. შესაბამისად, ზოგიერთ შემთხვევაში სახელმწიფო 

შესაძლოა, სარგებლობდეს ფართო შეფასების თავისუფლებით, ხოლო გარკვეულ 

საკითხებში მისი შეფასების თავისუფლება იყოს ვიწრო.  

 

1.2. ევროპული კონვენციით და მისი დამატებითი ოქმებით დაცული 

უფლებები 

ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასა და მის დამატებით ოქმებში 

განმტკიცებულია ძირითადად სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები. კონვენციითა 

და მისი დამატებითი ოქმებით დაცულია შემდეგი უფლებები და თავისუფლებები: 

მე-2 მუხლი: სიცოცხლის უფლება;  

მე-3 მუხლი: წამების აკრძალვა; 

მე-4 მუხლი: მონობისა და იძულებითი შრომის აკრძალვა;  

მე-5 მუხლი: თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება; 

მე-6 მუხლი: საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება;  
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მე-7 მუხლი: არავითარი სასჯელი კანონის გარეშე; 

მე-8 მუხლი: პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება;  

მე-9 მუხლი: აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება; 

მე-10 მუხლი: გამოხატვის თავისუფლება; 

მე-11 მუხლი: შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება;  

მე-12 მუხლი: ქორწინების უფლება; 

მე-13 მუხლი: სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალების უფლება;  

მე-14 მუხლი: დისკრიმინაციის აკრძალვა. 

პირველი ოქმი 

1-ლი მუხლი: საკუთრების დაცვა;  

მე-2 მუხლი: განათლების უფლება; 

მე-3 მუხლი: თავისუფალი არჩევნების უფლება.  

მეოთხე ოქმი 

მე-2 მუხლი: მიმოსვლის თავისუფლება. 

მეექვსე ოქმი - კრძალავს სიკვდილით დასჯას მშვიდობიან პერიოდში. 

მეთორმეტე ოქმი - კრძალავს დისკრიმინაციას ყველა იმ უფლებასთან დაკავშირებით, 

რომლებიც პირს ენიჭება ეროვნული კანონმდებლობით. 

მეცამეტე ოქმი - კრძალავს სიკვდილით დასჯას ნებისმიერ დროს, მათ შორის საომარი 

მდგომარეობის დროს. 

 

1.3. ევროპული კონვენცია, როგორც საქართველოს კანონმდებლობის 

ნაწილი 

ევროპულ კონვენციას საქართველომ ხელი მოაწერა 1999 წლის 27 აპრილს. 

საქართველოს პარლამენტის მიერ კონვენციის რატიფიცირების შედეგად ქვეყნისთვის 

იგი ძალაში შევიდა 1999 წლის 20 მაისს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული კონვენცია სახელმწიფოებს არ აკისრებს 

ვალდებულებას, აღიარონ კონვენცია ქვეყნის კანონმდებლობის ნაწილად და 

გამოიყენონ მისი დებულებები ეროვნულ დონეზე, კონვენციის ეროვნული 
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კანონმდებლობის ნაწილად აღიარება კონვენციიდან გამომდინარე ვალდებულებების 

შესრულების განსაკუთრებით ეფექტიანი საშუალებაა. აღნიშნულის გამო, ევროპის 

საბჭოს თითქმის ყველა წევრმა სახელმწიფომ აღიარა კონვენცია თავისი 

კანონმდებლობის ნაწილად. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოთა უმრავლესობის 

მსგავსად, საქართველოში კონვენცია აღიარებულია კანონმდებლობის ნაწილად. 

ევროპულ კონვენციას შეუძლია წარმოშვას უფლებები და თავისუფლებები ფიზიკური 

და იურიდიული პირებისათვის. კერძოდ, ნებისმიერ პირს შეუძლია, სასამართლოს ან 

ადმინისტრაციული ორგანოს წინაშე დაეყრდნოს ევროპული კონვენციის დებულებებს 

და მის საფუძველზე ამტკიცოს ადამიანის უფლებათა დარღვევა. 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად „საქართველოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულებას, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს 

კონსტიტუციას ან კონსტიტუციურ შეთანხმებას, აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა 

შიდასახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტის მიმართ“. 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონი აზუსტებს კონსტიტუციის 

ჩანაწერს. კანონის მე-7 მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულება და შეთანხმება საქართველოს ნორმატიულ აქტებს განეკუთვნება. ამავე 

მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, საქართველოს კონსტიტუციითა და „საქართველოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი 

მოთხოვნების დაცვით ძალაში შესულ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებასა 

და შეთანხმებას, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგებიან საქართველოს კონსტიტუციასა და 

კონსტიტუციურ კანონს, აგრეთვე საქართველოს კონსტიტუციურ შეთანხმებას, აქვს 

უპირატესი იურიდიული ძალა შიდასახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტების მიმართ. 

ევროპული კონვენციის საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილად აღიარება არის 

მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთ დროს საერთაშორისო ხელშეკრულება 

სახელმწიფოსთვის წარმოშობს პოზიტიურ და ნეგატიურ ვალდებულებებს არა მხოლოდ 

საერთაშორისო დონეზე, არამედ ასევე ეროვნულ დონეზე, როგორც სახელმწიფოს 

ნორმატიული აქტი. 
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თავი 2. გაეროს კომიტეტები 
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2.1. ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმები გაეროს სისტემის ქვეშ 

 მოკლე ინფორმაცია გაეროს შესახებ 

1945 წელს სან-ფრანცისკოში მოწვეულმა 50-მა სახელმწიფომ შეიმუშავა 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (შემდგომ - „გაერო“) წესდება, რომელსაც ხელი 

მოაწერეს 26 ივნისს და იგი ძალაში შევიდა 1945 წლის 24 ოქტომბერს. 

გაეროს მთავარი მიზანია: 

• დაიცვას საერთაშორისო მშვიდობა და უსაფრთხოება; 

• განავითაროს მეგობრული და მშვიდობიანი ურთიერთობა სახელმწიფოებს 

შორის; 

• გააღრმავოს საერთაშორისო თანამშრომლობა ეკონომიკური, სოციალური, 

კულტურული და ჰუმანიტარული სახის საერთაშორისო პრობლემების 

გადასაწყვეტად, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 

განვითარების მიზნით. 

ამჟამად გაეროს წევრია 193 სახელმწიფო, ხოლო დამკვირვებლის სტატუსით 

სარგებლობენ ვატიკანი და პალესტინა. 

 

2.2. გაეროს ფარგლებში მოქმედი საერთაშორისო ხელშეკრულებები და 

კომიტეტები 

 ზოგადი ინფორმაცია 

1948 წელს მიღებულ იქნა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია (UDHR), 

რომელიც წარმოადგენს პირველ სისტემატიზირებულ დოკუმენტს, რომელშიც 

გაერთიანებულია სხვადასხვა სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური 

და კულტურული უფლებები. 

შემდგომში მიღებულ იქნა კონვენციები, რომლებიც ემსახურება კონკრეტული 

უფლებების გაფართოებას და პასუხობენ ისეთ თემატურ საკითხებს, როგორიცაა, მათ 

შორის, მოწყვლადი ჯგუფების - ქალების, ბავშვების, შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირების დაცვა. 

ხელშეკრულებას, კონვენციას ან პაქტს, რომელიც საერთაშორისო სამართლებრივ 

ინსტრუმენტს წარმოადგენს, სავალდებულო ძალა აქვს ხელმომწერი 
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სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც აღნიშნული ინსტრუმენტების მხარეებს 

წარმოადგენენ. 

სახელმწიფო ხელშეკრულების მხარე მასზე ხელმოწერისა და რატიფიკაციის გზით 

ხდება რაც, თავის მხრივ, გულისხმობს, რომ სახელმწიფო ნებაყოფლობით იბოჭება 

შესაბამისი ხელშეკრულების მუხლებით. 

აღნიშნული, თავის მხრივ, გულისხმობს, რომ ხელმომწერი სახელმწიფოს ეროვნული 

კანონმდებლობა შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს ხელშეკრულების ნორმებთან და მოხდეს 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ეროვნულ დონეზე გატარება. 

ადამიანის უფლებათა ზოგიერთი საერთაშორისო ხელშეკრულების მოქმედება 

ფაკულტატური ოქმების მეშვეობით არის გაფართოებული. ოქმმა შეიძლება გაზარდოს 

კონკრეტული სფეროს დაცვის ფარგლები, ან შემოიღოს დამატებითი პროცედურები, 

რომლებიც მონიტორინგის გაძლიერების ან ცალკეული პირებისგან ინდივიდუალური 

კომუნიკაციის/საჩივრის მიღების საშუალებას იძლევა. 

გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოები წარმოადგენენ დამოუკიდებელ ექსპერტთა 

კომიტეტებს, რომლებიც ახორციელებენ მონიტორინგს ხელშემკვრელი მხარეების მიერ 

ადამიანის უფლებათა ძირითადი ხელშეკრულებების შესრულებაზე. სახელშეკრულებო 

ორგანოთა უმრავლესობას გააჩნია ინდივიდუალური საჩივრების მიღებისა და 

გამოძიების წარმოების მანდატი. დღეის მდგომარეობით, გაერთიანებული ერების 

სისტემაში ფუნქციონირებს ათი სახელშეკრულებო ორგანო, ესენია: 

• ადამიანის უფლებათა კომიტეტი (CCPR) 

• ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი (CEDAW) 

• რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი (CERD) 

• ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა კომიტეტი (CESCR) 

• კომიტეტი წამების წინააღმდეგ (CAT) 

• წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი (SPT) 

• ბავშვის უფლებათა კომიტეტი (CRC) 

• მიგრანტი მუშების დაცვის კომიტეტი (CMW) 

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტი (CRPD) 

• იძულებით გაუჩინარებულ პირთა კომიტეტი (CED) 

სახელშეკრულებო ორგანოების წევრები დამოუკიდებელი ექსპერტები არიან, 

რომლებიც გამოირჩევიან თავიანთი კომპეტენციით ადამიანის უფლებათა სფეროში, 

მიუკერძოებლობითა და მაღალი მორალური სტანდარტით. 

სახელშეკრულებო ორგანოებს თავისი ფუნქციების - მონიტორინგისა და აღსრულების 

უზრუნველყოფის - შესრულების ფარგლებში აქვთ გარკვეული მანდატი. 
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გარდა SPT-სა, ყველა სახელშეკრულებო ორგანოს კომიტეტი: 

• იღებს და განიხილავს სახელმწიფოს მიერ მიწოდებულ ანგარიშს (წარდგენის ვადა 

რატიფიცირებიდან 1 წელი; პერიოდული ანგარიშები ყოველ 4 წელიწადში ან 

კომიტეტის მოთხოვნის მიხედვით); 

• გამოსცემს დასკვნით რეკომენდაციებს, რათა დაეხმაროს მხარეებს თავისი 

ვალდებულებების შესრულებაში. 

რეკომენდაციები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს: 

• სახელმწიფოს მიერ აქამდე გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯების შეფასება და 

აღიარება; 

• პრობლემური სფეროების იდენტიფიცირება და სახელმწიფოსათვის მითითება ამ 

სფეროებში არსებული ვალდებულებების შესრულებაზე; 

• პრაქტიკული ნაბიჯები, რომელიც შესაძლოა სახელმწიფომ გადადგას ადამიანის 

უფლებათა დაცვის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად; 

• აყალიბებს ზოგად კომენტარებს, რომლებიც განმარტავს ხელშეკრულების მუხლს, 

როგორც შინაარსობრივად, ისე პროცედურულად. 

სახელშეკრულებო ორგანოში საჩივრის წარდგენის საფუძველია ხელშეკრულებაზე 

ხელმომწერი სახელმწიფოს მიერ შესაბამისი საერთაშორისო ხელშეკრულებითა და მისი 

რომელიმე მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევა. 

 საქართველოს მიმართ მოქმედი ხელშეკრულებები და კომიტეტები 

გაეროს ფარგლებში, საქართველოსთან მიმართებით წარდგენილი ინდივიდუალური 

საჩივრების განხილვის უფლებამოსილება გააჩნიათ შემდეგ სახელშეკრულებო 

ორგანოებს: ადამიანის უფლებათა კომიტეტს, ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტს, კომიტეტს წამების წინააღმდეგ, რასობრივი 

დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს, ბავშვის უფლებათა კომიტეტსა და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტს. 

• ადამიანის უფლებათა კომიტეტი - ახდენს 1966 წლის სამოქალაქო და 

პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტის 5  და მისი ფაკულტატური 

ოქმების6 შესრულების მონიტორინგს. საქართველო პაქტს მიუერთდა 1994 წლის 3 

მაისს და ის საქართველოსთვის ძალაშია 1994 წლის 3 აგვისტოდან. პაქტის 

 
5  სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ სამოქალაქო პაქტი ქართულ ენაზე 
ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1398335?publication=0  
6  სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტის ფაკულტატური ოქმი ქართულ 
ენაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019040312451464158.pdf  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1398335?publication=0
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019040312451464158.pdf
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პირველი ფაკულტატური ოქმის მიხედვით, რომელიც ასევე საქართველოსთვის 

ძალაშია 1994 წლის 3 აგვისტოდან, ადამიანის უფლებათა კომიტეტს მიენიჭა 

უფლებამოსილება, მიიღოს და განიხილოს საჩივრები ცალკეული პირებისაგან; 

• რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი - ახდენს 1965 წლის 

რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის საერთაშორისო 

კონვენციის 7  იმპლემენტაციის მონიტორინგს. საქართველოსთან მიმართებით 

ინდივიდუალური საჩივრების განხილვის უფლებამოსილება აქვს 2005 წლიდან; 

• ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი - ახდენს 1979 წლის 

ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის საერთაშორისო კონვენციის 8 

შესრულების მონიტორინგს. საქართველოსთან მიმართებით ინდივიდუალური 

საჩივრების განხილვის უფლებამოსილება აქვს 2002 წლიდან; 

• წამების წინააღმდეგ კომიტეტი - ახდენს 1984 წლის წამების და სხვა, სასტიკი, 

არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის წინააღმდეგ საერთაშორისო 

კონვენციის 9  შესრულების მონიტორინგს. საქართველოსთან მიმართებით 

ინდივიდუალური საჩივრების განხილვის უფლებამოსილება აქვს 2005 წლიდან; 

• ბავშვის უფლებათა კომიტეტი - ახდენს 1989 წლის ბავშვის უფლებათა 

კონვენციის 10  და მისი ფაკულტატური ოქმების შესრულების მონიტორინგს. 

საქართველოსთან მიმართებით ინდივიდუალური საჩივრების განხილვის 

უფლებამოსილება აქვს 2016 წლიდან; 

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტი - ახდენს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 2007 წლის კონვენციისა11 

და მისი ოქმის შესრულების მონიტორინგს. საქართველოსთან მიმართებით 

ინდივიდუალური საჩივრების განხილვის უფლებამოსილება აქვს 2021 წლიდან. 

 
7 რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის საერთაშორისო კონვენცია ქართულ ენაზე 
ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi7.pdf  
8  ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის საერთაშორისო კონვენცია ქართულ ენაზე 
ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე:  http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi9.pdf  
9  წამების და სხვა, სასტიკი, არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის წინააღმდეგ 
საერთაშორისო კონვენცია ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: 
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1222504?publication=0  
10  კონვენცია ბავშვის უფლებათა შესახებ ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე:  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1399901?publication=0 
11 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომია 
შემდეგ ბმულზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2334289?publication=0  

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi7.pdf
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi9.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2334289?publication=0
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თავი 3. საქმისწარმოება სტრასბურგის სასამართლოსა და 

გაეროს კომიტეტებში 
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3.1. საქმისწარმოების ეტაპები სტრასბურგის სასამართლოში 

სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე საქმის წარმოება შესაძლებელია დაიყოს რამდენიმე 

ეტაპად: I - საჩივრის მომზადება და წარდგენა; II - დავის წარმოება ან მორიგება/ცალმხრივი 

დეკლარაციის პროცედურა; III - გადაწყვეტილება/განჩინება; IV - „გასაჩივრების“ ეტაპი და V 

- გადაწყვეტილების აღსრულების ეტაპი. 

3.1.1. საჩივრის მომზადება და წარდგენა 

საჩივრის მომზადების დროს, ყურადღება უნდა გამახვილდეს ადამიანის უფლებათა 

ევროპულ სასამართლოში შესატანი საჩივრის ფორმის ტექნიკურ და შინაარსობრივ 

მხარეებზე.  

საჩივრის ფორმა განთავსებულია სტრასბურგის სასამართლოს ვებგვერდზე: www.echr.coe.int  

საჩივრის ფორმის მოძიების მიზნით, სტრასბურგის სასამართლოს მთავარ გვერდზე:  

1. დააჭირეთ გრაფას “Applicants”  

2. შემდეგ ჩამოიშლება:   

• “Apply to the Court” (ინგლისური ვერსია)   

• “Applicants - other languages” (ქართული ვერსია) 

 

 

 

 

http://www.echr.coe.int/
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ინგლისური ვერსია 

 

ქართული ვერსია 

• ქართული ვერსიისთვის ვირჩევთ „Applicants - other languages”, შემდეგ „ქართული“ 

 

• ქართულ ინტერფეისზე შესვლის შემდეგ, გამოჩნდება „საჩივრის ფორმა“ 

ზემოაღნიშნულ გვერდზე ასევე შესაძლებელია სხვა სასარგებლო ინფორმაციის მოძიებაც: 

ინსტრუქცია საქმეების წარმოების შესახებ, სასარგებლო დოკუმენტები, სასარგებლო 

ბმულები და ა.შ. 
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მომჩივანმა/წარმომადგენელმა უნდა ჩამოტვირთოს საჩივრის ფორმა და აუცილებლად 

შეავსოს ფორმის  მისთვის რელევანტური ყველა ველი, რაც მის კონკრეტულ ვითარებას 

შეესაბამება. ზოგიერთ შემთხვევაში არის საჩივრის რამდენიმე გვერდის შევსების გამეორების 

საჭიროებაც (მაგალითად, თუ იდენტურია12 საქმის ფაქტობრივი გარემოებები/მოთხოვნები 

და საჩივარში რამდენიმე მომჩივანია ან წარმომადგენელი, შესაბამისი გვერდ(ებ)ი13 ივსება 

იმდენჯერ, რამდენი მომჩივანიც/წარმომადგენელიც არის საქმეში). საჩივრის შევსება 

შესაძლებელია ევროპის საბჭოს 47-ივე წევრი სახელმწიფოს ენაზე. მომჩივანს არ მოეთხოვება 

მტკიცებულებების/დანართების თარგმნა. 

როდესაც საქმეში სახეზეა ათზე მეტი მომჩივანი, წარმომადგენელმა საჩივრის ფორმასა და 

დოკუმენტებთან ერთად სასამართლოში უნდა წარადგინოს ცხრილი, რომელშიც 

მიუთითებს დეტალებს თითოეული მომჩივნის შესახებ.14 თუ წარმომადგენელი ადვოკატი 

გახლავთ, მოცემული ცხრილი ელექტრონული ფორმითაც უნდა იქნას წარმოდგენილი, 

კერძოდ, აღნიშნული ინფორმაცია უნდა ჩაწეროს CD-ROM დისკზე ან გარე მეხსიერების 

ბარათზე/USB. 

სტრასბურგის სასამართლოს რეგლამენტის 47-ე წესის მიხედვით 15 , საჩივრის ფორმა 

აუცილებლად უნდა შეიცავდეს მოთხოვნილ ინფორმაციებს (გარდა იმ საკითხებისა, რაც 

კონკრეტულად მომჩივნის გარემოებების გათვალისწინებით არ არის რელევანტური. 

მაგალითად, როდესაც მომჩივანი ფიზიკური პირია, მას არ მოეთხოვება შეავსოს 

იურიდიული პირისთვის განკუთვნილი გრაფები), მათ შორის: 

• მომჩივნ(ებ)ის სახელსა და გვარს, დაბადების ადგილს და თარიღს, მოქალაქეობას, 

მისამართს საფოსტო ინდექსის მითითებით და ტელეფონის ნომერს.   თუკი   

მომჩივანი   იურიდიული   პირია   (მაგალითად, არასამთავრობო ორგანიზაცია, 

ასოციაცია) - მის სრულ დასახელებას, დაფუძნების ან რეგისტრაციის თარიღს, 

ოფიციალურ სარეგისტრაციო ნომერს (არსებობის შემთხვევაში), საქმიანობას, 

იურიდიულ მისამართს საფოსტო ინდექსის მითითებით, ელექტრონულ ფოსტას და 

ტელეფონის ნომერს;  

 
12  მცირედით განსხვავებული საქმის გარემოებების/მოთხოვნების არსებობის შემთხვევაშიც კი, თუ 
რამდენიმე მომჩივანია, ივსება თითოეული მომჩივნისთვის ცალ-ცალკე საჩივრის ფორმა. 
13 კერძოდ, მომჩივნის მონაცემები (გვერდი 1 (A1 ან A2)) და წარმომადგენლის მონაცემები (გვერდი 3 ან 
4). 
14 აღნიშნული ცხრილის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია სასამართლოს ვებგვერდიდან: 
www.echr.coe.int/applicants. 
15 საყურადღებოა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს რეგლამენტის 47-ე წესის პირველი და მეორე 
პუნქტებით განსაზღვრული ინფორმაციისა ან საჭირო საბუთების მიუწოდებლობის შემთხვევაში, 
სასამართლო საჩივარს განსახილველად არ მიიღებს. 
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• იმ ხელშემკვრელი მხარის ან მხარეების სახელს, რომლის/რომელთა წინააღმდეგაც 

ხდება საჩივრის წარდგენა; 

• წარმომადგენლ(ებ)ის არსებობის შემთხვევაში - მის(მათ) სახელს, მისამართს, 

ტელეფონისა და ფაქსის ნომერს და ელ. ფოსტას. საჩივრის წარდგენის ეტაპზე 

სავალდებულო არ არის წარმომადგენლის ყოლა და მომჩივანს შეუძლია, თავის 

სახელით წარმომადგენლის გარეშე გაგზავნოს საჩივარი. იმ შემთხვევაში, თუ 

მომჩივანს ჯანმრთელობის ან სხვა მიზეზის გამო16 არ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს 

სამართალწარმეობაში, იგი შესაძლოა წარმოდგენილ იქნეს სხვა პირის მიერ, 17  რა 

დროსაც ივსება საჩივრის ფორმის C1 გრაფა. რაც შეეხება C2 გრაფას, ის უნდა შეივსოს 

მომჩივნის ადვოკატის მიერ. იურიდიული პირების შემთხვევაში, D1 გრაფა ივსება 

იურიდიული პირის წარმომადგენლობაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ,18 ხოლო D2 

გრაფა - იურიდიული პირის ადვოკატის მიერ;  

• თუ მომჩივანს ჰყავს წარმომადგენელი, საჩივრის ფორმის 19  რწმუნების ნაწილში, 

ინფორმაციას წარმომადგენლის შესახებ, მომჩივნის ხელმოწერის ორიგინალსა და 

ხელმოწერის თარიღს. ამავე ნაწილში უნდა იყოს წარმომადგენლის ორიგინალი 

ხელმოწერა, რაც დაადასტურებს მის თანხმობას, წარმოადგინოს მომჩივანი 

სასამართლოში; 

• ფაქტების მოკლე და ნათელ მონახაზს (გარკვევით) – საჩივრის ფორმაში გასაგებად, 

მაქსიმალურად ლაკონურად და ქრონოლოგიურად უნდა იყოს მოცემული საქმის 

ფაქტობრივი გარემოებები. საჩივრის საგნის გრაფაში მომჩივანმა ყურადღება უნდა 

გაამახვილოს მხოლოდ რელევანტურ ფაქტებზე და ამ ფაქტთან დაკავშირებულ 

მტკიცებულებებზე, მათ შორის, ეროვნულ დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში). მთავარი მიზანია ამ ნაწილში მომჩივანმა აღწეროს, 

თუ როგორ დაირღვა მისი უფლებები. ამასთან, ვრცელი ამონარიდების მითითების 

ნაცვლად, მომჩივანს შეუძლია, ტექსტშივე მარტივად მითითება გააკეთოს 

თანდართულ დოკუმენტებზე/მტკიცებულებებზე. ძალიან ხშირად მომჩივნები 

უთითებენ საქმისთვის არარელევანტურ ფაქტებს და აქვთ აღქმა, რომ დიდი 

მოცულობის ფაქტების მითითება მათი წარმატების წინაპირობაა. ამის 

 
16 მაგ. როდესაც მომჩივანი პენიტენციურ ან სამედიცინო დაწესებულებაში იმყოფება. 
17 ძირითადად ოჯახის წევრები წარმოადგენენ ხოლმე მომჩივნებს. 
18  მაგ. იურიდიული პირის დირექტორი, თავმჯდომარე ან სხვა თანამშრომელი, რომელსაც 
იურიდიული პირის წესდებით/დებულებით ან სხვა გადაწყვეტილებით მინიჭებული აქვს 
წარმომადგენლობის უფლებამოსილება. 
19 იმ შემთხვევაში თუკი, მომჩივანს არ ჰყავს წარმომადგენელი საჩივრის შევსების მომენტისთვის ანდა 
სურს სასამართლოს წინაშე უკვე დასახელებული წარმომადგენლის შეცვლა, უნდა შეავსოს „რწმუნების 
ფორმა“ და მიაწოდოს სასამართლოს.  

https://www.echr.coe.int/Documents/Authority_Form_KAT.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Authority_Form_KAT.pdf
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საპირისპიროდ, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზი 

აჩვენებს, რომ სასამართლო ეყრდნობა მხოლოდ საქმისთვის - უფლებ(ებ)ის 

დარღვევასთან დაკავშირებულ - ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტებს და გარემოებებს, 

რაც კონკრეტულად გამომდინარეობს საჩივრიდან და მტკიცებულებებიდან;  

• კონვენციის ნაგულვები დარღვევების მოკლე და ნათელ მონახაზს და შესაბამის 

არგუმენტაციას - მომჩივნის მიერ საჩივარში მითითებულ ყველა პრეტენზიაზე უნდა 

მიეთითოს კონვენციის ან დამატებითი ოქმის შესაბამისი მუხლი და მოკლე 

მიმოხილვა, თუ რაში გამოიხატა ამ კონკრეტული მუხლის დარღვევა. ამ ასპექტშიც 

მომჩივნები ხშირად უშვებენ შეცდომას და ერთსა და იმავე ფაქტობრივ გარემოებაზე 

უსადაგებენ და უთითებენ კონვენციის მრავალი (არარელევანტური) მუხლის 

დარღვევას. მნიშვნელოვანია, რომ სწორად განისაზღვროს რელევანტური მუხლი, 

რომლის ფარგლებშიც ექცევა დარღვევა და მომჩივანმა საჩივრის ამ ნაწილშიც 

მოკლედ მიუთითოს არგუმენტაცია და  ნათლად ახსნას, თუ რატომ წარმოშობს 

საჩივარში მოყვანილი ფაქტები ამ კონკრეტული მუხლის დარღვევას. 

მაგალითი: მუხლი 6 § 1 (უმჯობესია მუხლის კონკრეტული პუნქტის მითითება): 

ეროვნულ დონეზე დავა გრძელდებოდა გაუმართლებლად ხანგრძლივად, 10 წლის 

განმავლობაში (უმჯობესია კონკრეტული წლების მითითებაც - სამართალწარმოების 

დაწყებიდან დასრულებამდე, ან თუ ამ ეტაპზეც გრძელდება, ამ გარემოების 

დაკონკრეტებაც). 

ზემოხსენებული ფორმით უნდა მიეთითოს, გასაჩივრებული ფაქტობრივი 

გარემოებების ფარგლებში, ევროპული კონვენციის ყველა რელევანტური მუხლის 

შესაძლო დარღვევის თაობაზე; 

• მოკლე და ნათელ მითითებას, რომელიც დაადასტურებს მომჩივნის მიერ კონვენციის 

35-ე მუხლის 1-ლი პარაგრაფით დადგენილი დასაშვებობის კრიტერიუმების 

შესრულებას - საჩივარში ასევე უნდა მიეთითოს კონვენციის 35-ე მუხლის 1-ლი 

პარაგრაფის თანახმად დასაშვებობის კრიტერიუმებთან შესაბამისობა. ამ ნაწილში 

მომჩივანმა უნდა აჩვენოს, რომ ყველა მოთხოვნასთან დაკავშირებით, მან ამოწურა 

შიდასამართლებრივი დაცვის საშუალებები, სანამ მიმართავდა ევროპულ 

სასამართლოს და მოპასუხე სახელმწიფოს მიეცა დარღვევის აღმოფხვრის 

შესაძლებლობა. იმისათვის, რომ საჩივარი დასაშვებად გამოცხადდეს, 

მნიშვნელოვანია ამ ნაწილში, დეტალურად მიეთითოს ეროვნულ დონეზე ბოლო 

ინსტანციის გადაწყვეტილების ზუსტი თარიღი, რეკვიზიტები და ა.შ. რაც ასევე 

უნდა იყოს საჩივარზე თანდართული. თუ რომელიმე სამართლებრივი დაცვის 



 24 

საშუალების გამოყენება არ მოხდა, უნდა განიმარტოს მიზეზები, თუ რატომ არ 

გამოიყენა მომჩივანმა კონკრეტული დაცვის საშუალება ეროვნულ დონეზე.  

დამატებით, საჩივარში მომჩივანმა უნდა ჩამოაყალიბოს მისი მოთხოვნები. კერძოდ, რას 

ითხოვს სასამართლოსგან, მაგალითისთვის, როდესაც პირი დავობს მის მიმართ სიცოცხლის 

უფლების დარღვევას, სასარჩელო მოთხოვნაში20 უნდა მიეთითოს, რომ მომჩივანი ითხოვს 

კონვენციის მე-2 მუხლის დარღვევის დადგენას. სამართლიანი დაკმაყოფილების შესახებ 

ინფორმაციის წარდგენის საჭიროება არ არსებობს საჩივრის გაგზავნის ეტაპზე (ასევე, 

იხილეთ ქვემოთ ქვეთავი „დავის წარმოება ან მორიგება/ცალმხრივი დეკლარაციის 

პროცედურა“). 

საჩივარში ასახული ინფორმაცია საკმარისი უნდა იყოს სასამართლოსათვის, რათა 

განსაზღვროს  საჩივრის  ბუნება  და  მოცულობა  სხვა  დოკუმენტებზე  მითითების გარეშე. 

ამასთან,  საჭიროების შემთხვევაში, თუ საჩივრის ფორმაში მოცემული ადგილი საკმარისი არ 

იქნება, მომჩივანს აქვს შესაძლებლობა, დამატებით დაურთოს დოკუმენტი, სადაც მოცემული 

იქნება საჩივართან დაკავშირებით ფაქტების/განმარტებების განვრცობა. თუმცა, ეს არ 

ნიშნავს, რომ მომჩივანს შეუძლია ინფორმაციის გადმოცემა დაიწყოს საჩივრის ფორმაში და 

შემდგომ ტექსტი გააგრძელოს თანდართულ დოკუმენტში. თანდართული დოკუმენტი არ 

უნდა აღემატებოდეს 20 გვერდს. დაუშვებელია დამატებით დოკუმენტში ახალი სასარჩელო 

მოთხოვნების დაყენება.  

მნიშვნელოვანია, რომ საჩივრის ფორმა ხელმოწერილი იყოს მომჩივნის ან მისი 

წარმომადგენლის მიერ. საჩივარს არგუმენტების/ფაქტების გასამყარებლად დანართების 

სახით თან უნდა ახლდეს დანომრილი და ქრონოლოგიურად დალაგებული შემდეგი 

დოკუმენტაცია: 

• გასაჩივრებული გადაწყვეტილებებისა თუ ქმედებების დამდგენი დოკუმენტების 

ასლები, იქნება ეს ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილებები თუ სხვა; 

• იმ დოკუმენტთა და გადაწყვეტილებათა ასლები, რომელიც დაადასტურებს, რომ 

მომჩივანმა შეასრულა სამართლებრივი დაცვის შიდასახელმწიფოებრივი 

საშუალებების ამოწურვის წესი და კონვენციის 35-ე მუხლის პირველი პარაგრაფით 

განსაზღვრული ვადა; 

• ნებისმიერი სხვა დოკუმენტაციის ასლები, რომელიც მომჩივნის აზრით 

მნიშვნელოვანია მისი საჩივრის განსახილველად (მაგალითად, მოწმეთა ჩვენებები, 

ექსპერტიზის დასკვნები და სხვა); 

 
20 საჩივრის გრაფა „სასარჩელო მოთხოვნა“.  
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• სხვა საერთაშორისო მოკვლევისა თუ მორიგების პროცედურასთან დაკავშირებული 

შესაბამისი დოკუმენტების ასლები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 

• თუ მომჩივანი იურიდიული პირია, საბუთი ან საბუთები (ასლები), რაც 

დაადასტურებს, რომ პირს აქვს უფლება, იყოს მომჩივანი ან აქვს უფლებამოსილება, 

წარმოადგინოს მომჩივანი. 

სასამართლოში მიმდინარე სამართალწარმოების დასრულების შემდეგ მომჩივანს არ 

დაუბრუნდება გაგზავნილი დოკუმენტაცია, ამიტომ მნიშვნელოვანია, მომჩივანმა 

სასამართლოში წარადგინოს დანართი დოკუმენტაციის ასლები და არა ორიგინალი 

დოკუმენტაცია.  

 

დამატებითი 

ინფორმაციისთვის იხილეთ: 

 

 

 

• ინფორმაცია ბმულზე: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/geo&c 

• სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მომზადებული რჩევები 

საჩივრების შესავსებად 

https://echr.coe.int/Documents/Application_Notes_KAT.pdf  

 

 

შევსებული საჩივრის  ფორმა შესაბამისი დანართებით იგზავნება მხოლოდ ფოსტით  შემდეგ 

მისამართზე: 

 

თუ საჩივრის წარდგენის ფორმალური მოთხოვნები დაცულია 21 , სტრასბურგის 

სასამართლო არეგისტრირებს საჩივარს და ანიჭებს საქმის ნომერსა და სახელს. მაგალითად: 

 
21 თუ საჩივრის ფორმის შევსების წესები და შესაბამისი დოკუმენტაციით გამყარების მოთხოვნა არ 
არის დაცული, სტრასბურგის სასამართლო მომჩივანს ან მის წარმომადგენელს აცნობებს, რომ 
რეგლამენტის 47-ე წესით განსაზღვრული პირობების დაუცველობის გამო, სასამართლოს საჩივარი არ 
დაურეგისტრირებია. აღნიშნულის შემდეგ მომჩივანს კვლავ აქვს უფლება, ხელახლა გააგზავნოს 
შევსებული საჩივრის ფორმა და ყველა შესაბამისი დოკუმენტი და გადაწყვეტილება და აღმოფხვრას 
სასამართლოს მიერ დადგენილი ხარვეზი. თუმცა, სასამართლოს მიერ ხარვეზის დადგენა არ აჩერებს 

The Registrar 

European Court of Human Rights 

Council of Europe 

67075 Strasbourg Cedex 

FRANCE 

 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/geo&c
https://echr.coe.int/Documents/Application_Notes_KAT.pdf


 26 

Application no. 22479/21  

Kapanadze v. Georgia 

საქმისთვის ნომრის მინიჭება არ ნიშნავს, რომ სტრასბურგის სასამართლომ საჩივარი 

დასაშვებად სცნო. აღნიშნული ნიშნავს, რომ სასამართლომ მიიღო მომჩივნის მიერ 

წარდგენილი საჩივარი თანდართული დოკუმენტაციით და დაარეგისტრირა ის შესაბამისი 

ნომრითა და სახელწოდებით. სასამართლოს რეგლამენტით ან/და კონვენციით 

განსაზღვრული არ არის, თუ რა ვადაში ადასტურებს სასამართლო საჩივრის მიღებას. თუმცა, 

სასამართლო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ძირითადად სასამართლოს რამდენიმე თვე სჭირდება 

მომჩივნის ან/და მისი წარმომადგენლისთვის აღნიშნული წერილის გასაგზავნად.  

მას შემდეგ, რაც საჩივარს მიენიჭება ნომერი, საქმის მდგომარეობის საძიებო სისტემა „SOP“ 

(State of Proceedings) საშუალებას იძლევა მომჩივანმა ან/და მისმა წარმომადგენელმა საქმის 

რეგისტრაციის ნომრით შეიტყონ, თუ რა პროცედურულ ეტაპზე იმყოფება საჩივარი. „SOP” 

ხელმისაწვდომია „Applicants” სექციიდან. 

 

 

 

სასამართლოსთვის მიმართვის 4 თვიან ვადას (წინათ 6 თვიანი ვადა). შესაბამისად, მომჩივანმა 
ხელახალი საჩივრის წარდგენა უნდა მოასწროს შიდა საშუალებების ამოწურვიდან 4 თვის ვადაში. 

http://app.echr.coe.int/SOP/index.aspx?lg=geo
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გარდა „SOP” სისტემის მეშვეობით საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების 

შესაძლებლობისა, მომჩივანი/წარმომადგენელი ინფორმაციას იღებს ელექტრონულად 

„eComms“ კომუნიკაციის სისტემის საშუალებით. 

 

„eComms“ სისტემაზე მომჩივნის ან/და მისი წარმომადგენლისთვის ანგარიშის გახსნის 

უფლებამოსილება აქვს თავად სასამართლოს საჩივრის კომუნიცირების შემდეგ, მომჩივნის 

ან/და მისი წარმომადგენლის მიერ საჩივარში მითითებული ელ. ფოსტით. იმ შემთხვევაში, 

თუ მომჩივანს სასამართლოდან არ მიუღია საქმის სახელწოდება ან სარეგისტრაციო ნომერი, 

მას შეუძლია, წერილით მიმართოს სასამართლოს იმის გასარკვევად, სასამართლომ მიიღო 

თუ არა მის მიერ გაგზავნილი საჩივარი და მიენიჭა თუ არა მას შესაბამისი ნომერი.  

გადაწყვეტილების/განჩინების გამოტანის შესახებ თარიღს სტრასბურგის სასამართლო 

მომჩივანს/წარმომადგენელს ატყობინებს ელ. ფოსტის საშუალებით, ასევე არსებითად 

განხილულ საქმეებზე ინფორმაცია ქვეყნდება საჯაროდ სტრასბურგის სასამართლოს 

ვებგვერდზე „Forthcoming Judgments & Decisions“ სექციაში (იხ. სტრასბურგის სასამართლოს 

მთავარი გვერდი, მარჯვენა ქვედა მხარე). 

3.1.2. დავის წარმოება ან მორიგება/ცალმხრივი დეკლარაციის პროცედურა 

დავის წარმოების ეტაპი იწყება მას შემდეგ, რაც სტრასბურგის სასამართლო მოპასუხე 

სახელმწიფო(ებ)ს გაუგზავნის შეტყობინებას საჩივრის განხილვის დაწყების თაობაზე 
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(მოახდენს საქმის კომუნიცირებას).22 საჩივრების რაოდენობის უმრავლესობა ვერ გადადის 

ამ ეტაპზე და დაუშვებლად ცხადდება ერთი მოსამართლის („single judge”) მიერ (იხ. 

ევროპული კონვენციის 26-ე და 27-ე მუხლები). იმ შემთხვევაში, თუ საქმე გადალახავს 

ერთი მოსამართლის ეტაპს, იწყება შემდგომი განხილვა. 

3.1.2.1. საქმისწარმოების განსხვავებული პროცედურები 

საქმეზე მოპასუხე სახელმწიფოსთვის 23  შეტყობინების გაგზავნისას, სტრასბურგის 

სასამართლო მხარეებს უგზავნის საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს შესაბამის კითხვებთან 

ერთად. სტრასბურგის სასამართლო საქმის განხილვის რამდენიმე პროცედურას იცნობს: 

ერთეტაპიანი (single phase), ორეტაპიანი (გაყოფილია უდავო (non-contentious phase) და 

სადავო (contentious phase) წარმოების ეტაპები), ან დაჩქარებული (სასამართლოს 

რეგლამენტის 41 წესი) პროცედურა.24 

ორეტაპიანი პროცედურის დროს, სასამართლო ჯერ მხარეებს სთავაზობს უდავო 

პროცედურას (non-contentious phase), რის ფარგლებშიც მათ ეძლევათ ვადა მორიგებისთვის. 

შესაძლოა მორიგების პირობებიც თავად შესთავაზოს მხარეებს ევროპულმა სასამართლომ. 

ასეთ დროს მომჩივანს/სახელმწიფოს ასევე შეუძლიათ, სასამართლოს მეშვეობით მეორე 

მხარეს თავად შესთავაზონ მათთვის მისაღები მორიგების პირობები. იმ შემთხვევაში, თუ 

მთავრობას და მომჩივანს შორის ვერ შედგა შეთანხმება ან/და რომელიმე მხარე აირჩევს 

დავის წარმოების გზას (სადავო პროცედურა - contentious phase), მხარეებს ეძლევათ 

წერილობითი არგუმენტაციების წარდგენის საშუალება.   

ცალკეული საქმის თავისებურებების გათვალისწინებით, როდესაც ძალიან მცირეა დავის 

მორიგებით დასრულების ალბათობა, ევროპული სასამართლო საქმეს ერთეტაპიანი 

პროცედურით განიხილავს და მხარეებს პირდაპირ მოეთხოვებათ სამართლებრივი 

პოზიციების წარდგენა დასაშვებობის თუ არსებით მხარეზე. თუმცა, თუ მხარეები 

გადაწყვეტენ დავის მორიგებით დასრულებას, მათ ამის შესაძლებლობა სასამართლოს მიერ 

სამართლებრივი პოზიციების წარდგენის ვადაში ექნებათ. 

გამონაკლის შემთხვევებში, სასამართლომ შესაძლოა საქმე დაჩქარებული წესით განიხილოს, 

რაც ნიშნავს იმას, რომ განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან ამ კონკრეტულ საქმეს მიენიჭება 

 
22  სტრასბურგის სასამართლოს არ აქვს დადგენილი შიდა ვადები საქმის განხილვისთვის ან 
კომუნიცირებისთვის, შესაბამისად საქმეებს განიხილავს ყოველი კონკრეტული საქმის სპეციფიკის 
გათვალისწინებით. 
23 სტრასბურგის სასამართლოში სახელმწიფოს წარმოადგენს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. 
24  სტანდარტული პროცედურის დროს დაახლოებით 4 თვე, დაჩქარებული პროცედურის დროს 
დაახლოებით 2 თვე და უდავო წარმოებისას 12 კვირა. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: 
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/application  

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/application
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პრიორიტეტი, თუმცა განსაზღვრული არ არის კონკრეტულად რა ვადაში უნდა დასრულდეს 

დაჩქარებული პროცედურით საქმის განხილვა.  

3.1.2.2. მხარეებს შორის წერილობითი პოზიციების გაცვლა 

საქმისწარმოება წერილობითია. საჯარო განხილვა (ზეპირი მოსმენა) მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევებში იმართება. ყველა ასეთი განხილვა იწერება და ხელმისაწვდომია 

სტრასბურგის სასამართლოს ვებგვერდზე (www.echr.coe.int). 

 

წერილობითი პოზიციების გაცვლის დროს, პირველ რიგში, მთავრობა წარადგენს თავის 

წერილობით მოსაზრებებს (observations), რაც მიეწოდება მომჩივანს სტრასბურგის 

სასამართლოს გავლით და შემდგომ უკვე მომჩივანს ეძლევა მთავრობის მიერ წარდგენილ 

არგუმენტაციასა და სასამართლოს მიერ დასმულ შეკითხვებზე შეპასუხების 

შესაძლებლობა. ამავე ეტაპზევე ეძლევა მომჩივანს საშუალება, წარადგინოს დასაბუთებული 

მოთხოვნა სამართლიან დაკმაყოფილებასთან (just satisfaction claims) დაკავშირებით. 

 

 

 

 

კომუნიცირების ეტაპზე საქმისწარმოება მიმდინარეობს სასამართლოს ოფიციალურ ენებზე 

(ინგლისური ან ფრანგული). თუმცა, სასამართლო ითვალისწინებს ასევე შემდეგ 

შესაძლებლობას: მომჩივანს შეუძლია სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ ვადაში 

წერილობითი არგუმენტაცია წარადგინოს მის სახელმწიფო ენაზე და შემდგომ, 

სასამართლოს მიერ დამატებით დადგენილ ვადაში წარადგინოს არგუმენტაციის 

პრაქტიკული ინფორმაცია/ინსტრუქცია სამართლიანი დაკმაყოფილების ეტაპთან 

დაკავშირებით იხილეთ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მომზადებულ 

დოკუმენტში:  https://www.echr.coe.int/Documents/PD_satisfaction_claims_KAT.pdf 

 

https://www.echr.coe.int/Documents/PD_satisfaction_claims_KAT.pdf
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ინგლისური ან ფრანგული ვერსია. საქმისწარმოების ამ ეტაპზე მომჩივანს უკვე უნდა 

წარმოადგენდეს ადვოკატი - პირი, რომელიც კონკრეტულ სახელმწიფოში სარგებლობს 

ადვოკატის სტატუსით. ამ მოთხოვნიდან გამონაკლისის დაშვება თავად ევროპული 

სასამართლოს პრეროგატივაა. თუ მომჩივანს არ გააჩნია ადვოკატის დასაქირავებლად 

საჭირო სახსრები მას შეუძლია მიმართოს სტრასბურგის სასამართლოს იურიდიული 

დახმარების პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც განაცხადი დაკმაყოფილდება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ საქმე არის განსაკუთრებულად კომპლექსური. ამასთან, პროგრამის მიერ 

შეიძლება გაიცეს მხოლოდ იურიდიული მომსახურების გაწევისთვის საჭირო თანხა და 

კონკრეტული ადვოკატის მოძიება მომჩივნის მოვალეობა იქნება. 

როგორც წესი, სასამართლო მომჩივანს აძლევს 6 კვირას შეპასუხებისთვის. მომჩივანს, ისევე 

როგორც მთავრობას, შეუძლია, წერილით მიმართოს სასამართლოს და შესაბამის 

არგუმენტებზე მითითებით, მოითხოვონ ვადის გარკვეული დროით გახანგრძლივება. 

სათანადო არგუმენტების წარდგენის შემთხვევაში, სასამართლო, როგორც წესი, ამ 

მოთხოვნას აკმაყოფილებს და ხელახლა განსაზღვრავს იმ ვადას, რა ვადაშიც მომჩივანმა ან 

სახელმწიფომ მისი პოზიცია უნდა წარადგინოს. 

მომჩივნის მიერ წარდგენილი დამატებითი კომენტარები და მოთხოვნა სამართლიან 

დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით საბოლოო კომენტარებისთვის ეგზავნება მთავრობას. 

როგორც წესი, მთავრობას ეძლევა 6 კვირა მისი დამატებითი პოზიციის წარმოსადგენად. 

ორივე მხარის მიერ დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ სრულდება წერილობითი 

პროცედურები. გამონაკლის შემთხვევაში, თუ მომჩივნისათვის ან მთავრობისათვის გახდა 

ცნობილი საქმესთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ახალი გარემოების შესახებ, აღნიშნულის 

შესახებ ინფორმაცია მათ მიერ ეგზავნება სტრასბურგის სასამართლოს. 

3.1.2.3. დასაშვებობის კრიტერიუმები სტრასბურგის სასამართლოში 

ზემოთ როგორც აღინიშნა, მხარეებს შორის წერილობითი პოზიციების გაცვლის დროს 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა საჩივრის დასაშვებობის საკითხს. მომჩივანმა საჩივრის 

ფორმაშივე უნდა მიუთითოს ამოწურა თუ არა უფლების დაცვის შიდასამართლებრივი 

საშუალებები და ხომ არ მიუმართავს სხვა საერთაშორისო მექანიზმისთვის. ამის შემდეგ, 

მოპასუხე სახელმწიფომ პირველი შეპასუხებისთანავე უნდა დააფიქსიროს დასაშვებობასთან 

დაკავშირებული ყველა არგუმენტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი დაკარგავს საჩივარზე 

დასაშვებობის არგუმენტების წარდგენის შესაძლებლობას მეორე წერილობითი შეპასუხების 

ეტაპზე. 



 31 

ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიხედვით, ნებისმიერი საჩივარი 

უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ წინაპირობებს, ანუ, დასაშვებობის კრიტერიუმებს. 

კერძოდ: 

• საჩივარი  წარდგენილი  უნდა  იყოს  სათანადო  მომჩივნის  მიერ  (ევროპული კონვენციის 

34-ე მუხლი) - რაც გულისხმობს, რომ საჩივრის წარმდგენი პირი უნდა იყოს კონვენციის 

ერთი ან მეტი უფლების დარღვევის მსხვერპლი. შესაბამისად,  ფიზიკურ პირს, პირთა 

ჯგუფს, არასამთავრობო ორგანიზაციას, პროფესიულ კავშირებს, პოლიტიკურ პარტიებს, 

რელიგიურ ორგანიზაციებსა და ნებისმიერ სხვა პირს, ვისაც მიაჩნია, რომ დაირღვა მისი 

უფლება (უშუალო/პირდაპირი მსხვერპლი) და დარღვევამ უშუალო გავლენა იქონია 

მასზე, აქვს საჩივრის შეტანის უფლება. ზოგიერთ უფლებასთან მიმართებით საჩივრის 

შეტანის უფლება მხოლოდ ფიზიკურ პირს ან პირთა ჯგუფს აქვს, მაგალითად, წამების 

აკრძალვა. სახელმწიფოს ასევე შეუძლია მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჩივრის 

შეტანა. თუმცა, უშუალოდ საჯარო ფუნქციების განმახორციელებელ სახელმწიფო 

ორგანოებს არ აქვთ სტრასბურგის სასამართლოში სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჩივრის 

შეტანის უფლება.  

არ არის აუცილებელი, რომ მომჩივანი იყოს ევროპის საბჭოს რომელიმე წევრი 

სახელმწიფოს მოქალაქე ან/და საცხოვრებელი ადგილი გააჩნდეს იმ ქვეყანაში, რომლის 

წინააღმდეგაც შეაქვს საჩივარი. 

პირს გააჩნია თუ არა მსხვერპლის სტატუსი, უნდა შეფასდეს ავტონომიურად და ეს 

დამოკიდებული არ არის შიდასახელმწიფოებრივ რეგულაციებზე. ამასთან, 

აუცილებელი არ არის მკვეთრად გამოხატული ზიანის არსებობა და შესაძლოა, პირი 

მსხვერპლად ჩაითვალოს მაშინაც, თუ გარკვეულმა ქმედებამ მასზე მხოლოდ 

დროებითი სამართლებრივი შედეგი იქონია. 

არასრულწლოვანი მსხვერპლის შემთხვევაში, მათ შეუძლიათ თავად წარადგინონ 

საჩივარი (დამოუკიდებლად ან სრულწლოვან მსხვერპლთან ერთად) ან 

მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით. ევროპული სასამართლოს 

პრაქტიკის თანახმად, ბავშვი შესაძლოა თავად იყოს მომჩივანი, მაგალითისთვის, ისეთ 

საქმეებში, რომელიც ეხება ოჯახის მხრიდან მასზე განხორციელებულ ძალადობას. 

ასევე, შესაძლებელია, რომ უშუალოდ მშობელმა/ოჯახის წევრმა შეიტანოს საჩივარი 

სტრასბურგის სასამართლოში მისი შვილ(ებ)ის სახელით და თავად მშობელი იყოს 

მომჩივანი. 

ცალკეულ შემთხვევებში, ევროპულმა სასამართლომ შესაძლოა მიიღოს პირის საჩივარი 

მაშინაც კი, თუ იგი ჯერ არ გამხდარა დარღვევის მსხვერპლი, მაგრამ წარადგენს 
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დასაბუთებულ და სარწმუნო მტკიცებულებებს, რომ იგი დიდი ალბათობით პირადად 

დაექვემდებარება დარღვევას (პოტენციური მსხვერპლი). 

მსხვერპლის გარდაცვალების შემთხვევაში საჩივრის წარდგენის/გაგრძელების უფლება 

აქვს ოჯახის წევრს (ირიბი მსხვერპლი), თუ მას გააჩნია საკმარისი ან ლეგიტიმური 

ინტერესი და მან განიცადა არაპირდაპირი გავლენა სხვა ადამიანის კონვენციით 

გარანტირებულ უფლებათა დარღვევის შედეგად.   

ამასთან, მომჩივანმა უნდა შეძლოს, დაასაბუთოს საკუთარი, როგორც მსხვერპლის, 

სტატუსი საქმისწარმოების მთელი პერიოდის განმავლობაში. თუ სტრასბურგის 

სასამართლოში საქმის განხილვის მიმდინარეობისას, დარღვევა შიდა დონეზე 

აღმოიფხვრება (უნდა მოხდეს დარღვევის აღიარება და დარღვეული უფლების 

აღდგენა), პირი დაკარგავს მსხვერპლის სტატუსს.  

პირმა შესაძლოა წარადგინოს საჩივარი უშუალოდ ან წარმომადგენლის მეშვეობით 

შესაბამისი ხელმოწერილი რწმუნების დართვით (დამატებითი ინფორმაციისთვის 

იხილეთ ზემოთ ქვეთავი 3.1.1); 

• საჩივარი უნდა იყოს წარდგენილი სათანადო მოპასუხის წინააღმდეგ (ევროპული 

კონვენციის 34-ე მუხლი) - აღნიშნული ratione personae პრინციპად არის აღიარებული, 

რაც გულისხმობს, რომ მოპასუხე აუცილებლად უნდა იყოს ევროპის საბჭოს ერთი ან 

მეტი წევრი სახელმწიფო (უშუალოდ ევროპული კონვენციით დაცული უფლებების 

შემთხვევაში) ან ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფო, რომელსაც რატიფიცირებული აქვს 

შესაბამისი დამატებითი ოქმი (რომლის დარღვევასაც დავობს მომჩივანი). მოპასუხე 

სახელმწიფო უნდა იყოს პასუხისმგებელი მომჩივნის უფლებ(ებ)ის დარღვევაზე მის მიერ 

ჩადენილი ქმედების ან უმოქმედობის გამო. ევროპულ სასამართლოში დაუშვებელია 

საჩივრის წარდგენა ფიზიკური ან იურიდიული პირის ან საერთაშორისო ორგანიზაციის 

წინააღმდეგ; 

• საჩივარი (დავის საგანი) უნდა ეხებოდეს მხოლოდ ევროპული კონვენციით ან მისი 

დამატებითი ოქმებით გათვალისწინებული ერთი ან მეტი უფლების დარღვევას 

(ევროპული კონვენციის 34-ე მუხლი და 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „a” ქვეპუნქტი) - 

აღნიშნული ratione materiae პრინციპად არის ცნობილი, რაც გულისხმობს, რომ 

სტრასბურგის სასამართლო საჩივარს არ მიიღებს, თუ მომჩივანი დავობს სხვა 

საერთაშორისო ინსტრუმენტის, მაგალითად, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 

დეკლარაციის ან გაეროს რომელიმე ადამიანის უფლებათა ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების დარღვევის შესახებ; 

https://www.echr.coe.int/Documents/Authority_Form_KAT.pdf
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• ამოწურული  უნდა  იყოს  შიდასამართლებრივი  საშუალებები  (ევროპული კონვენციის 

35-ე მუხლის პირველი პუნქტი) - იგულისხმება, რომ მომჩივანს უნდა ჰქონდეს 

გამოყენებული შიდასამართლებრივი საშუალება, რითაც შესაძლებელი იქნებოდა 

საჩივარში მითითებული  სიტუაციის  გამოსწორება (სასამართლოსთვის მიმართვა, 

საგამოძიებო ორგანოების მექანიზმების გამოყენება და ა.შ.;   სამართლებრივი 

საშუალებები, რომელთა ამოწურვაც ევალება მომჩივანს,  დამოკიდებულია 

გასაჩივრებული უფლების შინაარსზე. ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ერთზე 

მეტი პოტენციურად ეფექტური შიდასამართლებრივი საშუალება, მომჩივანს 

მოეთხოვება მხოლოდ ერთ-ერთის გამოყენება, თუ ყველა არსებითად იგივე მიზანს 

ემსახურება. ასეთ დროს მომჩივანმა თავად უნდა გადაწყვიტოს, რომელ ეფექტურ შიდა 

საშუალებას გამოიყენებს). შესაბამისად, თავდაპირველ ეტაპზე მომჩივანია ვალდებული, 

სასამართლოს წინაშე ამტკიცოს, თუ რა ზომები გამოიყენა შიდა საშუალებების 

ამოსაწურად.  

ამასთან, მნიშვნელოვანია, შიდა საშუალებების ამოწურვისას ეროვნულ დონეზე 

წამოჭრილი იყოს შინაარსობრივად იგივე საკითხები, რაზეც მომჩივანი აპირებს იდავოს 

სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე. სხვა შემთხვევაში, ევროპული სასამართლო 

ჩათვლის, რომ სახელმწიფო ორგანოებს არ მიეცათ შესაძლებლობა, ეროვნულ დონეზე 

გადაეწყვიტათ დავა. გამონაკლისია ის შემთხვევა, როდესაც შიდასამართლებრივი 

საშუალებებისთვის მიმართვას აზრი არ აქვს. ასეთ შემთხვევაში, მომჩივანმა 

დასაბუთებულად უნდა ამტკიცოს, თუ რატომ არ გამოიყენა ეროვნულ დონეზე 

არსებული მექანიზმები; 

• არ უნდა იყოს გასული 4 თვეზე მეტი დრო (ევროპული კონვენციის 35-ე მუხლის 

პირველი პუნქტი) შიდასამართლებრივი საშუალების ამოწურვიდან. 2021 წლის 1 

აგვისტოდან ძალაში შევიდა ევროპული კონვენციის მეთხუთმეტე დამატებითი ოქმი 

(შესწორება), რომლის თანახმად საჩივრის დასაშვებობის 6 თვიანი ვადა შემცირდა 4 

თვემდე. ახალი 4 თვიანი ვადა ამოქმედდება 2022 წლის 1 თებერვალს, გარდამავალი 

პერიოდის (ოქმის ამოქმედებიდან 6 თვის) გასვლის შემდეგ. გარდამავალ პერიოდში, 

2022 წლის 1 თებერვლამდე გამოტანილ გადაწყვეტილებებზე გავრცელდება ძველი 6 

თვიანი ვადა. ვადის ათვლის წერტილია ის დღე, როდესაც მომჩივნისთვის ან მისი 

წარმომადგენლისთვის ცნობილი გახდა შიდასამართლებრივი საშუალების საბოლოო 

გადაწყვეტილების შესახებ. მაგალითად, როდესაც საქმეზე მიღებულია შიდა 

სასამართლოების მიერ საბოლოო გადაწყვეტილება, 4 თვიანი ვადის ათვლის წერტილი 

შეიძლება, იყოს საბოლოო ინსტანციის გადაწყვეტილების/განჩინების ჩაბარების დღე, 

ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საბოლოო ინსტანციაში საქმის განხილვა ზეპირად 

წარიმართა და სასამართლოს გადაწყვეტილება/განჩინება მომჩივნისთვის ან მისი 
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წარმომადგენლისთვის სასამართლო დარბაზშივე გახდება ცნობილი - 4 თვიანი ვადის 

ათვლა აღნიშნული დღიდან დაიწყება.  

ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ საქმეზე ზეპირი განხილვა არ მიმდინარეობდა და 

მომჩივნისთვის საბოლოო ინსტანციის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების შესახებ 

მოგვიანებით გახდა ცნობილი და აღნიშნული გადაწყვეტილება მომჩივანს ან მის 

წარმომადგენელს ჩაბარდა ფოსტით, მაშინ 4 თვიანი ვადის ათვლა იმ დღიდან იწყება, 

როდესაც მომჩივანს ან მის წარმომადგენელს ჩაბარდა საბოლოო ინსტანციის 

გადაწყვეტილება. თუმცა, ასეთ შემთხვევაში მომჩივანს უნდა ჰქონდეს აღნიშნულის 

დამადასტურებელი მტკიცებულება, კერძოდ, თუ საბოლოო ინსტანციის 

გადაწყვეტილება ფოსტით ჩაბარდა მომჩივანს ან მის წარმომადგენელს, მაშინ 

კონვერტზე უნდა იყოს მითითებული ჩაბარების თარიღი. ასეთი მტკიცებულების არ 

ქონის შემთხვევაში, 4 თვიანი ვადა აითვლება საბოლოო ინსტანციის მიერ 

გადაწყვეტილების გამოტანის დღიდან. გარდა ამისა, ისეთ შემთხვევაში, თუ საქმეზე 

მიმდინარეობს გამოძიება და მომჩივანი ევროპულ სასამართლოში გამოძიების 

არაეფექტიანობის შესახებ დავობს, მაშინ 4 თვიანი ვადა აითვლება საგამოძიებო ორგანოს 

იმ წერილიდან, რომლითაც მომჩივანმა ჩათვალა, რომ მიმდინარე გამოძიება 

არაეფექტიანი გახდა. ასეთ შემთხვევაში, 4 თვიანი ვადის ათვლასთან დაკავშირებით 

იგივე პრინციპი მოქმედებს, რაც საბოლოო ინსტანციის გადაწყვეტილებასთან 

მიმართებით, კერძოდ, თუ საგამოძიებო ორგანოს წერილი მომჩივანს ან მის 

წარმომადგენელს ფოსტით ჩაბარდა, 4 თვიანი ვადა აითვლება ამ თარიღიდან 

დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ქონის შემთხვევაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

ვადა აითვლება საგამოძიებო ორგანოს წერილზე მითითებული თარიღიდან.  

ვადის ათვლასთან დაკავშირებით გამონაკლისებია: განგრძობითი ხასიათის 

დარღვევების შემთხვევა (მაგალითად, ჯაჭვურად გადაბმული, დაკავშირებული 

მოვლენები, სადაც ცალკეული ეპიზოდები არ არის) და სიტუაცია, როდესაც ეფექტური 

შიდა სამართლებრივი საშუალებები არ არსებობს მოპასუხე სახელმწიფოში. ეფექტური 

შიდა საშუალებების არარსებობის დროს მომჩივანმა სასამართლოსთვის მიმართვის ვადა 

უნდა აითვალოს იმ დღიდან, როდესაც  მის მიმართ კონკრეტული ფაქტი/დარღვევა 

მოხდა. განგრძობადი დარღვევის შემთხვევაში, სასამართლოსთვის მიმართვის 4 თვიანი 

ვადის ათვლა დაიწყება განგრძობადი სიტუაციის დასრულების დღიდან. ასეთი 

სიტუაციის მიმდინარეობისას 4 თვიანი ვადა არ მოქმედებს. თუმცა, აღნიშნული 

გამონაკლისების არსებობა სათანადოდ უნდა დაასაბუთოს მომჩივანმა სტრასბურგის 

სასამართლოს წინაშე. 

4 თვიანი ვადის მოქმედებაზე გავლენას არ ახდენს უქმე დღეები და დღესასწაულები. 

შესაბამისად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ვადა უქმე დღეზე ან დღესასწაულზე იწურება, 



 35 

მომჩივანმა საჩივარი მაინც იმ ან/და წინა დღეს უნდა წარადგინოს და არა მომდევნო 

სამუშაო დღეზე. სტრასბურგის სასამართლო საკმაოდ მკაცრია და დასაშვებობის  

დარღვევის 1 დღიანი გადაცილებაც კი საჩივრის დაუშვებლად/მიუღებლად 

გამოცხადების წინაპირობაა. საჩივრის წარდგენის ვადად ითვლება საფოსტო გზავნილზე 

მითითებული თარიღი და არა ის თარიღი, როდესაც გზავნილი ჩადის სასამართლოში;  

• საჩივარი არ უნდა იყოს ანონიმური (ევროპული კონვენციის 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

„a” ქვეპუნქტი) - აღნიშნული გულისხმობს არაიდენტიფიცირებადი მომჩივნის მიერ 

წარდგენილ საჩივარს, მაგალითად, თუ არ არის სახელი და გვარი მოცემული, ან 

მითითებულია ზედმეტსახელი ანდა გამოგონილი სახელი/გვარი და ა.შ. სტრასბურგის 

სასამართლოს რეგლამენტის 47-ე წესის მე-4 პუნქტის თანახმად, იმ მომჩივნებმა, 

რომელთაც არ სურთ საკუთარი ვინაობის საჯაროდ გამჟღავნება, საჩივარში მაინც უნდა 

მიუთითონ მათი პერსონალური მონაცემები, თუმცა, საჩივარშივე25 ან შემდგომ ეტაპზე 

თხოვონ სასამართლოს კონფიდენციალურობა 26  და დაასაბუთონ საჯარო წვდომის 

ჩვეული წესიდან გადახვევის გამამართლებელი საფუძვლები. ასეთ შემთხვევაში, 

სტრასბურგის სასამართლო უფლებამოსილია, დაამოწმოს ანონიმურობა ან საკუთარი 

ინიციატივით მიანიჭოს იგი; 

• არსებითად იგივეა, რაც სტრასბურგის სასამართლოს მიერ უკვე განხილული საჩივარი 

(ევროპული კონვენციის 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „b” ქვეპუნქტი) - ამ კატეგორიას 

მიეკუთვნება ისეთი საქმეები, რომლის ფაქტობრივი გარემოებები და მომჩივანი 

იდენტურია იმ საჩივრისა, რომელიც სტრასბურგის სასამართლომ უკვე განიხილა, გარდა 

იმ შემთხვევისა, თუ საჩივარი შეიცავს ახალ ფაქტობრივ გარემოებებს და ინფორმაციას 

(მაგალითად, თუ სასამართლომ საჩივარი დაუშვებლად ცნო იმის გამო, რომ არ იყო 

ამოწურული შიდა საშუალებები, მათი ამოწურვის შემდეგ მომჩივანს აქვს უფლება, 

ხელახლა წარადგინოს საჩივარი და ეს არ ჩაითვლება არსებითად იგივე საჩივრად). 

დამატებითი არგუმენტაციის წარდგენა არ ჩაითვლება ახალ ფაქტობრივ გარემოებად და 

ინფორმაციად; 

• საჩივარი გადაეცა მოკვლევის ან მოგვარების სხვა საერთაშორისო-სამართლებრივ 

ინსტანციას და არ შეიცავს ახალ ფაქტობრივ გარემოებებს (ევროპული კონვენციის 35-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის „b” ქვეპუნქტი) - მაგალითად, ისეთი შემთხვევა, როდესაც გაეროს 

რომელიმე სახელშეკრულებო ორგანოში უკვე წარდგენილია საჩივარი იგივე 

 
25  მომჩივანს შეუძლია კონფიდენციალურობის შესახებ მოთხოვნა ჩაწეროს საჩივრის სხვა 
კომენტარის/შენიშვნების გრაფაში (გრაფა 71). ალტერნატიული სახით, მომჩივანს შეუძლია საჩივარს 
თან დაურთოს წერილი, რომლითაც მოითხოვს კონფიდენციალურობას.  
26   დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დოკუმენტში „Practice directions - Request for Anonymity” 
https://www.echr.coe.int/Documents/PD_anonymity_ENG.pdf  

https://www.echr.coe.int/Documents/PD_anonymity_ENG.pdf
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ფაქტობრივი გარემოებებით და იმავე მომჩივნის მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ მომჩივანი 

საერთაშორისო მექანიზმების წინაშე სხვადასხვა უფლების დარღვევაზე დავობს, 

აღნიშნული არ ჩაითვლება იდენტურ საჩივრებად. ამასთან, კონვენციის 35-ე მუხლი 

მომჩივნებს ხელს არ უშლის ინდივიდუალური საჩივრით მიმართონ სტრასბურგის 

სასამართლოს იმ საკითხებზე, რაც სახელმწიფოთაშორისი საჩივრის ფარგლებში იყო 

განხილული; 

• აშკარად უსაფუძვლოა (ევროპული კონვენციის 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „a” 

ქვეპუნქტი) - საჩივარი უნდა ეფუძნებოდეს სათანადო მტკიცებულებებს და იყოს 

დასაბუთებული. აღნიშნული ნიშნავს, რომ ფაქტები უნდა იყოს გარკვევით აღწერილი 

და მათ გასამყარებლად წარდგენილი უნდა იყოს სათანადო მტკიცებულებები 

(დოკუმენტები, ვიდეო ან ფოტო მასალა, მოწმეთა ჩვენებები და სხვა), წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, სტრასბურგის სასამართლო საჩივარს დაუშვებლად ცნობს; 

• წარმოადგენს საჩივრის უფლების ბოროტად გამოყენებას (ევროპული კონვენციის 35-ე 

მუხლის მე-3 პუნქტის „a” ქვეპუნქტი) - მომჩივნის ნებისმიერი ქცევა, რომელიც 

ინდივიდუალური საჩივრის წარდგენის მიზანს ეწინააღმდეგება ან ხელს უშლის 

სტრასბურგის სასამართლოში პროცესების ჯეროვან წარმართვას, წარმოადგენს საჩივრის 

წარდგენის უფლების ბოროტად გამოყენებას. მაგალითად, როდესაც მომჩივანი 

გაცნობიერებულად ცდილობს სასამართლოს შეცდომაში შეყვანას არასწორ, ყალბ 

ფაქტებზე/დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, ასევე, როდესაც მომჩივანი სასამართლოს არ 

ატყობინებს სტრასბურგის სასამართლოს საქმის განხილვისთვის მნიშვნელოვან 

ფაქტებს/საჩივართან დაკავშირებულ ნებისმიერ ცვლილებასა თუ მისამართსაც კი, 

სამართალწარმოებისას იყენებს შეურაცხმყოფელ ან მუქარის შემცველ ენას, არღვევს 

მორიგების პროცედურის (მორიგების პროცედურასთან დაკავშირებით ინფორმაცია 

იხილეთ ქვემოთ) კონფიდენციალურობის პირობებს (სანამ სასამართლო თავად არ 

გაამჟღავნებს)  და სხვა; 

• მომჩივანს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ზიანი - (ევროპული კონვენციის 35-ე მუხლის 

მე-3 პუნქტის „b” ქვეპუნქტი) 27  - კონვენციის ან/და მისი დამატებითი ოქმებით 

გათვალისწინებული უფლების დარღვევა უნდა აღწევდეს სიმძიმის მინიმალურ დონეს 

იმისათვის, რომ ექვემდებარებოდეს საერთაშორისო სასამართლოს მიერ განხილვას. იმის 

შესაფასებლად ზიანი არის თუ არა მნიშვნელოვანი, სასამართლო მხედველობაში იღებს 

სუბიექტურ და ობიექტურ კრიტერიუმებს. კერძოდ, მომჩივნის პირად, სუბიექტურ 

განცდას სავარაუდო დარღვევის ზეგავლენის შესახებ, რომელიც ობიექტური 

 
27  დასაშვებობის ეს კრიტერიუმი კონვენციის 35-ე მუხლს დაემატა 2010 წლის 1 ივნისს, მე-14 
დამატებითი ოქმის ძალაში შესვლის შემდეგ, რომლის შემოღების მიზანი იყო ევროპული სასამართლოს 
გადატვირთულობისგან განტვირთვა.  
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საფუძვლებით უნდა იყოს დადასტურებადი. სასამართლო საქმეს განიხილავს 

მნიშვნელოვანი ზიანის არარსებობის შემთხვევაშიც, თუ ადამიანის უფლებების დაცვა 

მოითხოვს ამგვარი საჩივრის არსებითი მხარის განხილვას (აქ მოიაზრება ისეთი 

შემთხვევები, როდესაც დარღვევას არ აქვს იზოლირებული ხასიათი და კონკრეტულ 

სახელმწიფოში წარმოადგენს კომპლექსურ/სისტემურ პრობლემას);28  

• Ratione temporis პრინციპი - საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპია, რომ 

ხელშეკრულებებს არ აქვთ უკუძალა. შესაბამისად, სტრასბურგის სასამართლოში 

საჩივრის შეტანისას მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს, რომ ფაქტი (უფლების 

დარღვევა) იყოს მომხდარი ევროპული კონვენციის ან მისი დამატებითი ოქმის მოპასუხე 

სახელმწიფოსთვის ძალაში შესვლის თარიღის შემდეგ. გამონაკლისია მხოლოდ 

განგრძობადი სიტუაციები;  

• Ratione loci პრინციპის თანახმად, კონვენციის სავარაუდო დარღვევას ადგილი უნდა 

ჰქონდეს მოპასუხე სახელმწიფოს იურისდიქციის ქვეშ. იურისდიქცია უპირველეს 

ყოვლისა ტერიტორიულია. თუმცა, იურისდიქცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ 

მოპასუხე სახელმწიფოს ეროვნული ტერიტორიით და სახელმწიფოს 

პასუხისმგებლობის საკითხი შესაძლოა, დადგეს მათი ტერიტორიის გარეთ მათივე 

სახელმწიფო ორგანოების ქმედებების ან უმოქმედების გამო (ე.წ. ექსტრა 

ტერიტორიული იურისდიქცია). იმ შემთხვევაში, თუ საჩივარი ეფუძნება მოპასუხე 

სახელმწიფოს იურისდიქციის გარეთ მომხდარ შემთხვევებს და არ არსებობს კავშირი ამ 

შემთხვევებსა და მოპასუხე სახელმწიფოს შორის, საჩივარი დაუშვებლად იქნება 

ცნობილი ratione loci პრინციპთან შეუსაბამობის გამო. 

ზემოაღნიშნული კრიტერიუმებით სტრასბურგის სასამართლოს შეუძლია, რომ საჩივარი 

საქმის წარმოების ნებისმიერ ეტაპზე გამოაცხადოს დაუშვებლად. 

 
28  2021 წლის 1 აგვისტომდე მოქმედი ვერსიით, სასამართლო საქმეს განიხილავდა მნიშვნელოვანი 
ზიანის არარსებობის შემთხვევაშიც, თუ ა) ადამიანის უფლებების დაცვა მოითხოვდა ამგვარი საჩივრის 
არსებითი მხარის განხილვას და ბ) აღნიშნული საკითხი ეროვნული სასამართლოების მიერ სათანადოდ 
არ იყო განხილული. 2021 წლის 1 აგვისტოს ძალაში შევიდა მე-15 დამატებითი ოქმი, რომლის 
მიხედვითაც კონვენციის 35-ე მუხლიდან ამოიშალა მე-2 გამონაკლისი შემთხვევა (საკითხის განხილვა 
ეროვნული სასამართლოების მიერ).  
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3.1.2.4. საქმის მორიგებით ან ცალმხრივი დეკლარაციით დასრულება 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, სტრასბურგის სასამართლოს რეგლამენტი და 

პრაქტიკა იცნობს ასევე საქმის მორიგებით ან ცალმხრივი დეკლარაციით (მთავრობის მიერ 

კონვენციის დარღვევის აღიარება) დასრულების პროცედურასაც. ზემოთ როგორც 

აღინიშნა, ევროპული სასამართლო ძირითადად ირჩევს საქმისწარმოების ორეტაპიან 

პროცედურას, რის ფარგლებშიც მხარეებს, პირველ რიგში, ეძლევათ ვადა დავის მორიგებით 

დასრულებისთვის. ამ შემთხვევაში, ხშირად, მორიგების პირობებს თავად სტრასბურგის 

სასამართლო სთავაზობს მხარეებს. მორიგება შედგება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ორივე 

მხარეები შეთანხმდებიან საერთო პირობებზე და შემდეგ ამას დაეთანხმება სტრასბურგის 

სასამართლო შესაბამისი განჩინებით. მორიგების პროცედურა არის კონფიდენციალური და 

კონფიდენციალურობის პრინციპის დარღვევა მომჩივნის მხრიდან ითვლება საჩივრის 

უფლების ბოროტად გამოყენებად. ამასთან, საქმის მორიგებით დასრულება შესაძლებელია 

საქმისწარმოების ნებისმიერ ეტაპზე (მათ შორის, მხარეების მიერ სამართლებრივი 

პოზიციების გაცვლის შემდეგ), ევროპული სასამართლოს მიერ საქმეზე 

გადაწყვეტილების/განჩინების გამოტანამდე. იმ შემთხვევაში, თუ მოპასუხე სახელმწიფოს 

სურს საქმის მორიგებით დასრულება, ხოლო მომჩივანი არ თანხმდება მორიგების პირობებს, 

მთავრობას შეუძლია სასამართლოს წარუდგინოს ცალმხრივი დეკლარაცია, სადაც აღიარებს 

კონკრეტული დარღვევის არსებობას და შესთავაზებს მისი აღმოფხვრისთვის 

განსახორციელებელ ღონისძიებებს. სტრასბურგის სასამართლოს შეუძლია განჩინებით 

დაამტკიცოს ცალმხრივი დეკლარაცია, თუ ის ჩათვლის, რომ დეკლარაციის პირობები 

სამართლიანია, მიუხედავად იმისა მომჩივანი ეთანხმება თუ არა დავის ამ ფორმით 

დასრულებას. 

საინფორმაციო ვიდეო დასაშვებობის კრიტერიუმების შესახებ: 

https://www.youtube.com/watch?v=R3KdbS4lMq4&feature=youtu.be  

სახელმძღვანელო დასაშვებობის კრიტერიუმების შესახებ: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/admi_guide  

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს რეგლამენტი: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c  

https://www.youtube.com/watch?v=R3KdbS4lMq4&feature=youtu.be
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/admi_guide
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c
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3.1.3. გადაწყვეტილება/განჩინება 

ორივე მხარის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე სასამართლო იღებს 

გადაწყვეტილებას. კონვენციით ან/და სასამართლოს რეგლამენტით დადგენილი არ არის 

სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების გამოტანის კონკრეტული დრო. 

სტრასბურგის სასამართლო იღებს ორი ტიპის გადაწყვეტილებას: (i) გადაწყვეტილება 

(judgment) და (ii) განჩინება (decision). გადაწყვეტილების ტიპი დამოკიდებულია 

საქმისწარმოების ბუნებაზე (იხ. სურათი ქვემოთ). 

 

3.1.3.1. „გასაჩივრების“ ეტაპი  (საქმის დიდი პალატისთვის გადაცემა) 

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ დოკუმენტები: 

- „საჩივრის კომუნიცირების შემდგომი პროცედურა - მორიგების ეტაპი“ 

https://www.echr.coe.int/Documents/Applicants_communication_non_conte

ntious_KAT.pdf  

- მორიგების პროცედურის შესახებ ვიდეო 

https://www.youtube.com/watch?v=yUcbKJSuxiE&feature=youtu.be  

„საჩივრის კომუნიცირების შემდგომი პროცედურა - დავის ეტაპი“ 

https://www.echr.coe.int/Documents/Applicants_communication_contentious_KAT

.pdf და https://www.echr.coe.int/Documents/Applicants_communication_KAT.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/Applicants_communication_non_contentious_KAT.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Applicants_communication_non_contentious_KAT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yUcbKJSuxiE&feature=youtu.be
https://www.echr.coe.int/Documents/Applicants_communication_contentious_KAT.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Applicants_communication_contentious_KAT.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Applicants_communication_KAT.pdf
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ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 43-ე მუხლის საფუძველზე პალატის 

გადაწყვეტილების გამოტანიდან 3 თვის ვადაში საქმის ნებისმიერ მხარეს (მომჩივანს, 

მოპასუხე სახელმწიფოს) შეუძლია მოითხოვოს საქმის დიდი პალატისათვის გადაცემა. 

აღსანიშნავია, რომ ზოგჯერ ამ პროცედურას შეცდომით უწოდებენ გასაჩივრებას, თუმცა, 

რეალურად, დიდი პალატა პალატის გადაწყვეტილების რევიზიას კი არ ახდენს, არამედ 

ხელახლა განიხილავს საჩივარს. დიდი პალატა განსაკუთრებით მცირე რაოდენობის 

საქმეებს განიხილავს (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ზემოთ ქვეთავი „1.1 - 

სტრასბურგის სასამართლოს მანდატი და ფუნქციონირება“). დიდ პალატას არ გადაეცემა 

(ანუ, თავის მხრივ საბოლოოა) ერთი მოსამართლისა და კომიტეტის/პალატის მიერ 

მიღებული განჩინებები საქმის დაუშვებლად ცნობის ან განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან 

ამორიცხვის შესახებ. 

დავის წარმოება დიდ პალატაში სპეციფიკით ხასიათდება, თუმცა აქაც, სტანდარტული 

პროცედურის მსგავსად, ხდება მხარეთა პოზიციების მიმოცვლა, სამართლიანი 

დაკმაყოფილების ეტაპის ჩათვლით. წერილობითი პროცედურის გარდა, ასევე ინიშნება 

საქმეზე ზეპირი მოსმენაც. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სტრასბურგის 

სასამართლოს მიერ მომზადებული დოკუმენტი. 

3.1.3.2. გადაწყვეტილების აღსრულების ეტაპი 

 

 ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების სამართლებრივი ბუნება 

სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს/განჩინებებს აქვთ სავალდებულო ბუნება 

და არა სარეკომენდაციო ხასიათი, მათი აღსრულების ვალდებულება პირდაპირ არის 

განსაზღვრული კონვენციით და განმტკიცებულია ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით. 

ევროპის საბჭოს ყველა წევრი სახელმწიფო, რომელიც წარმოადგენს მოპასუხე მხარეს, 

შებოჭილია სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით/განჩინებით. 

ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ვალდებულება მომდინარეობს 

სახელმწიფოს ვალდებულებიდან, რომელიც განმტკიცებულია კონვენციის 1-ლ მუხლში, 

რომლის მიხედვითაც „მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები პასუხისმგებელი არიან მათი 

იურისდიქციის ქვეშ დაიცვან კონვენციით განსაზღვრული უფლებები და 

თავისუფლებები.“ აღნიშნული პასუხისმგებლობა მოიცავს სამ ვალდებულებას: დარღვევის 

აღმოფხვრა, დარღვევის გამოსწორება და მომავალში მსგავსი დარღვევების თავიდან 

აცილება. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Note_GC_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Note_GC_ENG.pdf
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სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ვალდებულება 

განმტკიცებულია კონვენციის 46-ე მუხლში, რომელიც განსაზღვრავს სასამართლოს მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებების/განჩინებების სავალდებულო ძალასა და სახელმწიფოს 

ვალდებულებას, მათი აღსრულების შესახებ. 

 

 მინისტრთა კომიტეტის მანდატი და აღსრულების პროცედურები 

ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების 

ზედამხედველობაზე კონვენციით მინიჭებული ექსკლუზიური უფლებამოსილება აქვს 

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს (შემდგომ - „მინისტრთა კომიტეტი“), რომელიც 

ზედამხედველობს ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებისა და რიგი განჩინებების 

აღსრულებას. 

სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, საქმეები კლასიფიცირდება 

შემდეგი სახით: 

• „წამყვანი” (leading) საქმეები - აერთიანებს ახალ სტრუქტურულ ან/და სისტემურ 

პრობლემებს, რომლებიც საჭიროებენ მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ ზოგადი 

ღონისძიებების გატარებას. 

სხვა ტიპის საქმეები ერთიანდება: 

• „განმეორებად“ (repetitive) საქმეებში - ისინი ეხება იმ სტრუქტურულ ანდა სისტემურ 

პრობლემებს, რომლებიც უკვე იდენტიფიცირებულია “წამყვან“ საქმეებში, ან 

• „იზოლირებულ“ (isolated) საქმეებში - ამ ჯგუფის საქმეებში დადგენილი 

დარღვევები მჭიდროდ არის დაკავშირებული სპეციფიკურ გარემოებებთან და 

როგორც წესი, არ საჭიროებს რაიმე ზოგადი ღონისძიებების გატარებას, ვინაიდან 

სასამართლოს მიერ დადგენილ დარღვევას აქვს იზოლირებული ხასიათი და 

ნაკლებია იმის შესაძლებლობა, რომ მსგავსი დარღვევა სამომავლოდ განმეორდეს. 

გადაწყვეტილება, აგრეთვე მორიგების საფუძველზე გამოცემული განჩინება, რომელშიც 

სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა კონვენციის ან/და მისი ოქმების 

დარღვევას, კონვენციის 46-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 39-ე მუხლის მე-4 პუნქტის 

საფუძველზე, აღსასრულებლად გადაეცემა მინისტრთა კომიტეტს. კომიტეტი შესაბამის 

სახელმწიფოს სთხოვს, მიაწოდოს ინფორმაცია აღნიშნულ საქმეთა შესაბამისად 

გატარებული ან გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ კონვენციის 46 (1) მუხლიდან 

გამომდინარე მისი ვალდებულების გათვალისწინებით. კომიტეტი განიხილავს, გადახდილ 

იქნა თუ არა სასამართლოს მიერ მიკუთვნებული სამართლიანი დაკმაყოფილება დადგენილ 
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ვადაში (საჭიროების შემთხვევაში, საურავთან ერთად) და ამოწმებს გატარდა თუ არა 

ინდივიდუალური ან/და ზოგადი ღონისძიებები. 

აღსანიშნავია, რომ ევროპული კონვენციის 39-ე მუხლისგან (მორიგების პროცედურისგან) 

განსხვავებით, 37-ე მუხლის საფუძველზე ამორიცხული განჩინებები (ცალმხრივი 

დეკლარაციები), მინისტრთა კომიტეტს აღსრულების ზედამხედველობის მიზნით არ 

გადაეცემა და რჩება სასამართლოს წინაშე. შესაბამისად, თუ მომჩივანი მხარე მიიჩნევს, რომ 

აღსრულების ეტაპზე არ სრულდება ცალმხრივი დეკლარაციით ნაკისრი ვალდებულებები 

მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ, მხარემ დასაბუთებული პოზიციით უნდა მიმართოს 

ევროპულ სასამართლოს და მოითხოვოს ზემოაღნიშნული საქმის/საჩივრის განსახილველ 

საქმეთა ნუსხაში აღდგენა და დავის წარმოების გაგრძელება. 

2011 წლის პირველ იანვარს ამოქმედდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

გადაწყვეტილებათა აღსრულებაზე ზედამხედველობის ახალი სისტემა. ახალი სისტემის 

მიხედვით, მინისტრთა კომიტეტი აღსრულებაზე ზედამხედველობას ორი სახის 

პროცედურის შესაბამისად ახორციელებს, ესენია: სტანდარტული პროცედურა და 

გაძლიერებული პროცედურა. 

სტანდარტული პროცედურა ავტომატურად ეხება საბოლოო ძალაში შესულ ყველა 

გადაწყვეტილებას/განჩინებას. გამონაკლისს წარმოადგენს გარკვეული კატეგორიის 

საქმეები, რომლებიც ავტომატურად ხვდება გაძლიერებული ზედამხედველობის 

პროცედურაში, ესენია: 

• საქმე, რომელიც საჭიროებს ინდივიდუალური ღონისძიებების დაუყოვნებლივ 

გატარებას (მაგალითად, პირის გათავისუფლება საპატიმრო დაწესებულებიდან); 

• პილოტური გადაწყვეტილება - იდენტური ტიპის საჩივრებზე ერთიანი 

გადაწყვეტილების გამოტანა, რომელიც გამოწვეულია მოპასუხე სახელმწიფოში 

არსებული სტრუქტურული ან სისტემური პრობლემით ან სხვა მსგავსი ხარვეზიანი 

ფუნქციონირებით; 

• საქმე, რომელიც ეხება სასამართლოს/მინისტრთა კომიტეტის მიერ იდენტიფიცირებულ 

სტრუქტურულ, კომპლექსურ ან/და სისტემურ პრობლემას; 

• სახელმწიფოთაშორისი საქმე. 

კონკრეტული გადაწყვეტილების აღსრულებაზე გაძლიერებული ზედამხედველობა 

შეიძლება მოითხოვოს თავად სახელმწიფომ ან მინისტრთა კომიტეტის სამდივნომ. 

გადაწყვეტილების საბოლოო ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 6 თვისა, სახელმწიფომ 

მინისტრთა კომიტეტს უნდა წარუდგინოს აღსრულების სამოქმედო გეგმა/აღსრულების 



 43 

ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტები არის საჯარო, თუ კომიტეტი სხვაგვარად არ 

გადაწყვეტს და ქვეყნდება hudoc-exec-ის მონაცემთა ბაზაში. 

მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო მინისტრთა კომიტეტს აცნობებს, რომ სამოქმედო გეგმაში 

მითითებული ყველა ღონისძიება გატარდა და რომ მან შეასრულა კონვენციის 46-ე მუხლით 

ნაკისრი ვალდებულება, სამოქმედო გეგმა გარდაიქმნება აღსრულების ანგარიშად. თუ 

სახელმწიფოსა და აღსრულების დეპარტამენტს შორის არსებობს თანხმობა გატარებულ 

ღონისძიებებთან მიმართებით, ზემოხსენებული დეპარტამენტი მინისტრთა კომიტეტს 

სთავაზობს საბოლოო რეზოლუციის მიღებას საქმის დახურვის მიზნით. 

 

მიუხედავად იმ პროცედურებისა და რეგულაციებისა, რომელიც ევროპის საბჭოს 

ფარგლებში მოქმედებს გადაწყვეტილებების ჯეროვანი აღსრულებისათვის, მაინც 

გამოწვევად რჩება, სხვადასხვა მიზეზით, რიგი გადაწყვეტილებების აღუსრულებლობა. 

ქვემოთ განხილული იქნება ის პროცედურები, რომლებიც გათვალისწინებულია 

გადაწყვეტილებების აღუსრულებლობის შემთხვევაში: 

• კომიტეტის გადაწყვეტილებები (decisions) – კომიტეტის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები ასახავს ტექსტს, რომელიც მიღებულია კონკრეტული საქმის 

აღსრულების მდგომარეობის განხილვისას კომიტეტის სხდომაზე (შენიშვნა: 

მინისტრთა კომიტეტის დახურული სხდომები/დებატები ტარდება წელიწადში 

ოთხჯერ). ის შესაძლოა მოიცავდეს როგორც ინდივიდუალურ, ისე ზოგად 

ღონისძიებებს და სახელმწიფოს მოუწოდებს კონკრეტული ნაბიჯის გატარებისაკენ, 

რომელიც საჭიროა გადაწყვეტილების ეფექტიანად აღსრულებისათვის; 
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• შუალედური რეზოლუციები (interim resolutions) – გადაწყვეტილებებისა და 

მორიგებების აღსრულებაზე ზედამხედველობის შესახებ მინისტრთა კომიტეტის 

წესების (შემდგომ - „მინისტრთა კომიტეტის წესები“) მე-16 წესის მიხედვით 29 

„მინისტრთა კომიტეტმა შესაძლოა მიიღოს შუალედური რეზოლუცია (interim 

resolution), იმ მიზნით, რომ მიაწოდოს ინფორმაცია სახელმწიფოს მიერ 

გადაწყვეტილების აღსრულების პროგრესის შესახებ, ან საჭიროებისამებრ, 

გამოხატოს წუხილი ან/და გააკეთოს აღსრულებასთან დაკავშირებით 

წინადადებები/შეთავაზებები“; 

• ევროპული კონვენციის 46 (4) მუხლი - გადაწყვეტილებების აღუსრულებლობის დროს 

სახელმწიფოს წინააღმდეგ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი და შედარებით ახალი 

მექანიზმია კონვენციის 46 (4) მუხლით გათვალისწინებული გაძლიერებული 

ზეწოლა გადაწყვეტილების აღსასრულებლად - 2004 წლის 13 მაისს მიღებულ იქნა 

(ძალაში შევიდა 2010 წლის 1-ლ ივნისს) კონვენციის მე-14 დამატებითი ოქმი 

„კონვენციის საზედამხედველო სისტემაში შესწორებების შეტანის შესახებ“, 30 

რომლითაც გათვალისწინებული ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება 

იყო „დარღვევასთან დაკავშირებული პროცედურის“ (infringement proceeding) 

ამოქმედება. კერძოდ, კონვენციის 46-ე მუხლს დაემატა მე-4 ნაწილი, რომელიც 

მინისტრთა კომიტეტს ანიჭებს უფლებამოსილებას, სტრასბურგის სასამართლოს 

განსახილველად გადასცეს საკითხი: მოპასუხე სახელმწიფომ აღასრულა თუ არა 

სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. კომიტეტმა აღნიშნული პროცედურა 

გამოიყენა, ჯერჯერობით, მხოლოდ ერთ - Ilgar Mammadov v. Azerbaijan (Judgment Date: 

22/05/2014) - საქმეზე;31 

• ევროპის საბჭოს წევრობა - ევროპის საბჭოს ორგანოებს თეორიულად, შეუძლიათ 

იმოქმედონ ევროპის საბჭოს წესდების მე-8 მუხლის 32  მიხედვით, რომელიც 

ითვალისწინებს სახელმწიფოს წარმომადგენლობის უფლების შეჩერებას ან წვრობის 

შეწყვეტას. 

 
29  „მინისტრთა კომიტეტის წესები გადაწყვეტილებებისა და მორიგების აღსრულების შესახებ“, 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://rm.coe.int/16806eebf0 
30 კონვენციის მე-14 დამატებითი ოქმი „კონვენციის საზედამხედველო სისტემაში შესწორებების შეტანის 
შესახებ“, ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3800689?publication=0 
31 2019 წლის მაისში ევროპულმა სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომლითაც დაადგინა, რომ 
აზერბაიჯანმა დაარღვია კონვენციის 46(1) მუხლი და საქმე კონვენციის 46(5) მუხლის საფუძველზე 
კვლავ დაუბრუნდა მინისტრთა კომიტეტს. იხილეთ - „PROCEEDINGS UNDER ARTICLE 46 § 4 IN THE 
CASE OF ILGAR MAMMADOV v. AZERBAIJAN“, ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193543 
32 ევროპის საბჭოს წესდება ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3751036?publication=0  

https://rm.coe.int/16806eebf0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3800689?publication=0
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193543
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3751036?publication=0
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 ინდივიდუალური და ზოგადი ღონისძიებების არსი 

ინდივიდუალური ღონისძიებების ნაწილში, სახელმწიფომ კომიტეტს უნდა წარუდგინოს 

და ამ უკანასკნელმა შეამოწმოს ინფორმაცია - გადახდილ იქნა თუ არა სასამართლოს მიერ 

მიკუთვნებული სამართლიანი დაკმაყოფილება (საჭიროების შემთხვევაში, საურავთან 

ერთად) და გატარდა თუ არა ის ღონისძიებები, რაც უზრუნველყოფს სასამართლოს მიერ 

დადგენილი დარღვევის შეწყვეტას და დაზარალებული მხარის, შესაძლებლობის 

ფარგლებში იმ მდგომარეობაში დაბრუნებას, რომელშიც ის კონვენციის დარღვევამდე 

იმყოფებოდა (restitutio in integrum). აღნიშნული შესაძლოა მოიცავდეს გამოძიების 

განახლებას, ეროვნულ სასამართლოში საქმის გადასინჯვას, ეროვნული სასამართლოების 

მიერ გამოტანილი აღუსრულებელი გადაწყვეტილების აღსრულებას, პირადი მონაცემების 

დარღვევის გზით მოპოვებული ინფორმაციის განადგურებას, ქონების დაბრუნება და სხვ. 

ზოგადი ღონისძიებების ფარგლებში სახელმწიფომ უნდა გაატაროს ზოგადი ზომები, 

იმისთვის, რათა მომავალში თავიდან იქნეს აცილებული სასამართლოს მიერ დადგენილი 

დარღვევის მსგავსი ახალი დარღვევები, ან რათა შეწყდეს განგრძობადი დარღვევები. 

ზოგადი ღონისძიებების მაგალითებია - საკანონმდებლო ცვლილებები, ადმინისტრაციული 

ან სხვა სახის რეფორმის განხორციელება და სხვ. 

 

 გადაწყვეტილებების აღსასრულებლად მოქმედი მექანიზმები 

მომჩივნისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა მინისტრთა კომიტეტის წინაშე 

გადაწყვეტილებების აღსრულების პროცესში - მინისტრთა კომიტეტის წესების თანახმად, 

მომჩივანს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს ან ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანოებს 

შეუძლიათ მინისტრთა კომიტეტს გაუგზავნონ ე.წ. „კომუნიკაციები“ სტრასბურგის 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულებასთან დაკავშირებით. 

კერძოდ, კომიტეტის ზემოხსენებული წესების 9.1. წესის მიხედვით, მომჩივანს შეუძლია 

მინისტრთა კომიტეტში წარადგინოს კომუნიკაცია, რომელიც ეხება სამართლიანი 

დაკმაყოფილების გადახდას ან მის საქმესთან დაკავშირებით გასატარებელ სხვა 

ინდივიდუალურ ღონისძიებებს. მას შემდეგ, რაც მინისტრთა კომიტეტის 

გადაწყვეტილებების აღსრულების დეპარტამენტი მიიღებს ინფორმაციას კომპენსაციის 

გადახდასთან დაკავშირებით, ეს ინფორმაცია ქვეყნდება ვებგვერდზე: coe.int/web/execution, 

რის შემდეგაც დაზარალებულს აქვს 2-თვიანი ვადა, რათა წარადგინოს საკუთარი 

მოსაზრებები/პრეტენზიები თუ იგი არ იზიარებს, რომ კომპენსაცია სრულად და სათანადოდ 

იქნა გადახდილი. თუ ამ ვადაში დაზარალებული არ წარადგენს მოსაზრებებს/პრეტენზიებს, 

კომპენსაციის გადახდის საკითხი დახურულად ჩაითვლება. რაც შეეხება სხვა 

/Users/zuka/Documents/My%20Docs%20/3%20ECE/სახელმძღვანელო%20ადვოკატებისთვის/Final%20Edition/coe.int/web/execution
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ინდივიდუალურ ღონისძიებებს, დაზარალებული არ არის შეზღუდული რაიმე ვადით და 

მას შეუძლია საკუთარი წერილობითი პოზიციები წარადგინოს ნებისმიერ დროს საქმის 

აღსრულებულად გამოცხადებამდე. ხოლო, 9.2. წესის მიხედვით არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს კომუნიკაციის წარდგენა შეუძლიათ ევროპული სასამართლოს 

გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე.33 

სამდივნო ვალდებულია კომიტეტის მე-9 წესის შესაბამისად წარდგენილი ნებისმიერი სახის 

კომუნიკაციის შესახებ აცნობოს სახელმწიფოს. თუ სახელმწიფო 5 სამუშაო დღის 

განმავლობაში უპასუხებს კომუნიკაციას, ორივე, კომუნიკაცია და მთავრობის პასუხი 

გასაჯაროვდება და წარედგინება მინისტრთა კომიტეტს. თუ ამ ვადაში სახელმწიფო არ 

მოახდენს რეაგირებას, კომუნიკაცია გადაეგზავნება მინისტრთა კომიტეტს და ის გახდება 

საჯარო, ხოლო მთავრობის მიერ ზემოაღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ გაგზავნილი 

პასუხი, გამოქვეყნდება განცალკევებით.   

ამასთან, მიზანშეწონილია მომჩივნებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ორგანოებმა მინისტრთა კომიტეტს პოზიციები წარუდგინონ 

კონკრეტული საქმის აღსრულების შესაფასებლად გამართულ სხდომამდე სათანადო 

დროით ადრე. კერძოდ, მინისტრთა კომიტეტი სამ თვეში ერთხელ განიხილავს 

გაძლიერებული ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ საქმეებს, რომელთა სიაც წინასწარ 

ქვეყნდება. იმისათვის, რომ სათანადოდ მოესწროს წარდგენილი ინფორმაციის გაანალიზება 

და მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებაში ასახვა, მიზანშეწონილია, წერილობითი 

პოზიციები წარდგენილ იქნას განხილვამდე 6 კვირით ადრე.  

ეროვნული პარლამენტის როლი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების პროცესში 

- ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ, სხვადასხვა წელს, მიიღო რამდენიმე 

რეზოლუცია სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში 

ეროვნული პარლამენტის როლის გაძლიერების მიზნით.34 

2016 წელს საქართველოში დაინერგა გადაწყვეტილებების აღსრულების პროცესზე 

პარლამენტის საზედამხედველო მექანიზმი და პარლამენტის რეგლამენტში შესული 

ცვლილებებით დადგინდა მთავრობის ვალდებულება, პარლამენტს წარუდგინოს 

 
33  დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ სახელმძღვანელო “Implementation of Judgments of the 
European Court of Human Rights, - A Handbook for NGOs, injured parties and their legal advisers“, 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/5b9a2d1dc2241b0df20e3e54/1536830763149
/Handbook-EIN-Web-FINAL-compress.pdf#page=15&zoom=100,0,0  
34 საპარლამენტო ასამბლეის 2011 წლის 23 ივნისის რეზოლუცია - National parliaments: guarantors of 
human rights in Europe, resolution 1823 (2011). ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN  

https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/5b9a2d1dc2241b0df20e3e54/1536830763149/Handbook-EIN-Web-FINAL-compress.pdf#page=15&zoom=100,0,0
https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/5b9a2d1dc2241b0df20e3e54/1536830763149/Handbook-EIN-Web-FINAL-compress.pdf#page=15&zoom=100,0,0
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18011&lang=EN
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ყოველწლიური ანგარიში როგორც ევროპული სასამართლოს, 35  ისე გაეროს 

სახელშეკრულებო ორგანოების 36  მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების/განჩინებების 

აღსრულების მდგომარეობის შესახებ. 

პარლამენტში მთავრობის სახელით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო წარადგენს 

ყოველწლიურ ანგარიშს წელიწადში ერთხელ, არაუგვიანეს 1 აპრილისა. წარდგენილი 

ანგარიში ასახავს სახელმწიფოს მიერ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით მიღებულ 

როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ზოგად ღონისძიებებს. 

საქართველოს პარლამენტის წამყვანი კომიტეტის მიერ ანგარიშის საჯაროდ მოსმენის 

შემდეგ, კომიტეტი გამოსცემს რეკომენდაციებს. მოსმენაში მონაწილეობის მიღება 

შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს, მათ შორის მომჩივანს ან/და მის 

წარმომადგენელს. მომჩივანს და მის წარმომადგენელს ასევე აქვთ შესაძლებლობა, საჯარო 

მოსმენის გამართვამდე წერილობით წარადგინონ მოსაზრებები პარლამენტის შესაბამის 

კომიტეტში.  

საქმის წარმოების განახლება/გადაწყვეტილებების გადასინჯვა ეროვნული სასამართლოების 

მიერ - საქართველოს კანონმდებლობა ევროპის საბჭოს სხვა მრავალი ქვეყნის მსგავსად, 

ითვალისწინებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების/განჩინებების საფუძველზე საქმის ხელახალ განხილვას სისხლის და 

სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე. 

სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით საქმეს იხილავს სააპელაციო 

სასამართლო 37  (ეროვნული სასამართლოებისათვის მიმართვის ვადა - ევროპული 

სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 1 წელი), ხოლო 

სამოქალაქო  საქმეებზე - საბოლოო განჩინების/გადაწყვეტილების გამომტანი სასამართლო 

(ეროვნული სასამართლოებისათვის მიმართვის ვადა - ევროსასამართლოს 

გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 3 თვე). 

ევროპული სასამართლოს განჩინების საფუძველზე გადასინჯვის მექანიზმის ამოქმედების 

შემდეგ, რამდენიმე საქმეზე ეროვნული სასამართლოების მიერ გაუქმდა გამამტყუნებელი 

განაჩენი და ევროპული სასამართლოს მიერ დარღვევის დადგენის შემდეგ დადგა 

გამამართლებელი განაჩენი (მაგალითად, გამამართლებელ გადაწყვეტილებებს საფუძვლად 

 
35  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 175(1), ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://parliament.ge/legislation/reglament 
36 იქვე, მუხლი 174 (3). 
37  „ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე შუამდგომლობის 
დაყენების უფლება აქვს პროკურორს, მსჯავრდებულს ან/და მის ადვოკატს, ხოლო მსჯავრდებულის 
გარდაცვალების შემთხვევაში – მის კანონიერ მემკვიდრეს ან/და მის ადვოკატს“  - სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსი, მუხლი 312 (2). სამოქალაქო საქმეების შემთხვევაში მიმართვის უფლებამოსილება 
მომჩივანს აქვს მინიჭებული.  

https://parliament.ge/legislation/reglament
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დაედო ევროპული სასამართლოს განჩინებები საქმეზე - „გამსახურდია საქართველოს 

წინააღმდეგ“;38 „ლონდა თაქთაქიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ ,39„გიორგი ვაშაკიძე და 

ელდარ გოგბერაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“40). თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, 

რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დარღვევის დადგენა ავტომატურად არ გულისხმობს 

და არ იწვევს ეროვნული სასამართლოების მიერ საქმის გადასინჯვის საფუძველზე პირის 

მიმართ გამამართლებელი განაჩენის დადგენას.  

აქვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობა პირდაპირ არ 

ითვალისწინებს ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გადასინჯვის 

შესაძლებლობას ადმინისტრაციულ საქმეებზე. თუმცა, ეროვნული სასამართლოების მიერ 

დადგენილი პრაქტიკის თანახმად, შესაძლებელია საქმის გადასინჯვა ევროპული 

სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც ადმინისტრაციულ დავას 

უკავშირდება. მაგალითად, ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების - „სარიშვილი-

ბოლქვაძე საქართველოს წინააღმდეგ“ 41  საფუძველზე მომჩივანმა მიმართა საქართველოს 

უზენაეს სასამართლოს ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების 

და მოპასუხე მხარეებისთვის მორალური ზიანის ანაზღაურების დაკისრების მოთხოვნით. 

2019 წლის 22 თებერვალს უზენაესმა სასამართლომ მომჩივნის საჩივარი დააკმაყოფილა 

მიიჩნია რა, რომ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის დანაწესი 

განსახილველ შემთხვევაში არ გამორიცხავდა საქმის წარმოების განახლების 

შესაძლებლობას და სასარჩელო მოთხოვნათა გათვალისწინებით, დავა ევროპული 

კონვენციის მიზნებისთვის, სამოქალაქოდ მიიჩნეოდა. 42  იქიდან გამომდინარე, რომ 

კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ საქმეებზე გადასინჯვის 

შესაძლებლობას, კანონი არც  მიმართვის ვადებს და მიმართვაზე უფლებამოსილ პირს 

განსაზღვრავს. თუმცა, სარიშვილი-ბოლქვაძის საქმეზე დაყრდნობით უმჯობესი იქნება, თუ 

მომჩივანი საბოლოო განჩინების/გადაწყვეტილების გამომტან სასამართლოს 

ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 3 თვის ვადაში 

მიმართავს.  

ხელახალი გამოძიება - ევროპულმა სასამართლომ არაერთ საქმეში აღნიშნა, იმისათვის, რომ 

გამოძიება მიჩნეულ იქნას ეფექტიანად, უნდა დააკმაყოფილოს სტრასბურგის 

სასამართლოს მიერ პრეცედენტული სამართლით დადგენილი შემდეგი ძირითადი 

კრიტერიუმები: გამოძიება უნდა იყოს სრულყოფილი და ამომწურავი; დამოუკიდებელი 

და მიუკერძოებელი; გამოძიების მასალები და დასკვნები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

 
38 ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157980  
39 ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114566   
40 ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141374 
41 ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184649  
42  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2019 წლის 22 
თებერვლის განჩინება N ბ-1504-8(ა-18). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157980
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114566
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141374
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184649
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მსხვერპლისთვის, მსხვერპლი ეფექტურად უნდა იყოს ჩართული გამოძიების პროცესში.43 

რაც შეეხება მომჩივნის როლს აღნიშნულ პროცესში, მას შეუძლია, პერიოდულად მიმართოს 

საგამოძიებო ორგანოებს და მოიპოვოს ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, 

ისევე როგორც მოითხოვოს გამოძიების პროცესში მისი ეფექტიანი ჩართულობა. ხელახალი 

გამოძიება, ისევე როგორც საქმის გადასინჯვა ეროვნულ დონეზე, აღსრულების 

ინდივიდუალური ღონისძიებების მაგალითებს წარმოადგენს.  

იმ შემთხვევაში, თუ მომჩივანი მიიჩნევს, რომ ეროვნულ დონეზე მის საქმესთან 

დაკავშირებით სახელმწიფოს მიერ ინდივიდუალური ღონისძიებების გატარება სათანადოდ 

არ ხორციელდება, მომჩივანს ან/და მის წარმომადგენელს შეუძლია, განსაზღვრული წესებისა 

და პროცედურების დაცვით, კომუნიკაციით მიმართოს მინისტრთა კომიტეტს ან/და 

პარლამენტს და წამოაყენოს მისი პრეტენზიები გატარებულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, 

ისევე როგორც სახელმწიფოს მიერ დამატებით განსახორციელებელი ზომების შესახებ.  

 

 საძიებო სისტემა 

ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების/განჩინებების 

აღსრულების შესახებ დოკუმენტები განთავსებულია ევროპის საბჭოს მონაცემთა ბაზაში 

HUDOC.EXEC-ზე. 

• HUDOC.EXEC-ის მონაცემთა ბაზის ინტერფეისის მიმოხილვა 

 
43 სხვებს შორის, იხილეთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები საქმეებზე - Assenov and Others 
v. Bulgaria; Öğur v. Turkey; Mehmet Emin Yüksel v. Turkey. 
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• მონაცემთა ბაზაში დოკუმენტის ტექსტით ძებნა  

ტექსტით ძებნისთვის ორი ოფცია არსებობს: 

1. მარტივი ძებნის ველით საძიებო ველში უნდა ჩაწეროთ სიტყვა, ფრაზა, საქმის 

დასახელება, საჩივრის ნომერი, ა.შ. და დააჭიროთ ძიებას. 

 

1. დოკუმენტების 

კრებული 

2. დამატებითი 

კრებული: 

მემორანდუმები; 

შუალედური 

რეზოლუციები; 

HUDOC-ECHR; 

ა.შ. 

3. ძირითადი 

ფილტრები 

4. მარტივი ძიების 

ველი (ტექსტით 

ძებნა) 

5. გაფართოებული 

ძიების ველი 

6. ძიების შედეგების 

სია 
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2. გაფართოებული ძებნისათვის (1) დააჭირეთ ძიების ველში არსებულ ისარს, რომლითაც 

ჩამოიშლება კომბინირებული ძიების ფანჯარა, (2) ჩაწერეთ ძიების პირობები, (3) 

დააჭირეთ OK-ს 

 

• ძიება ფილტრების გამოყენებით 

მონაცემთა ბაზის ფილტრების მეშვეობით შესაძლებელია მოსაძიებელი დოკუმენტის 

შედეგების დავიწროება შემდეგნაირად: 

1. მარცხენა განყოფილებაში უნდა აირჩიოთ ერთი ან მეტი დოკუმენტის კრებული 

შესაბამისი გრაფების მონიშვნით (მაგ.: თუ გსურთ, რომ კონკრეტულ საქმესთან 

დაკავშირებით მოიძიოთ კომიტეტის გადაწყვეტილებები, მონიშნავთ CM decisions-ის 

გრაფას); 

2. დოკუმენტის კრებულის არჩევის შემდეგ შესაძლებელია ქვემოთ ფილტრების 

გამოყენებით ძიება - ენა, სახელმწიფო, კონვენციის მუხლი, დარღვევა/არ დარღვევა და 

სხვა საკვანძო სიტყვები (მაგ.: თუ გსურთ, საქართველოს მიმართ კონვენციის მე-3 მუხლთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ ინფორმაცია, 

ფილტრებში სახელმწიფოებში მონიშნავთ საქართველოს, ხოლო მუხლების ჩამონათვალში, 

მე-3 მუხლს); 

3. დააჭირეთ „მეტს“ (more) თითოეული ფილტრის ქვეშ, რათა აირჩიოთ დამატებითი ძიების 

პარამეტრები; 
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4. შედეგები გამოჩნდება ძიების შედეგების ველში. მოძიებული დოკუმენტების 

რაოდენობა მინიშნებული იქნება ძიების შედეგების ზედა მარცხენა კუთხეში (Results Found). 

 

HUDOC-EXEC-ზე მოძიებულ თითოეულ საქმეზე ზოგადი ინფორმაცია შეგვიძლია 

მივიღოთ მისი დეტალურად გახსნის/გაცნობის გარეშეც, მაგალითად: 

 

საქმის დასახელების ქვეშ მოცემულია შემდეგი ძირითადი ინფორმაცია - საჩივრის ნომერი, 

მოპასუხე სახელმწიფო, ენა, გადაწყვეტილების მიღებისა და მისი ძალაში შესვლის 

თარიღები, მიმდინარეა თუ არა კომიტეტის მიერ აღსრულების ზედამხედველობა 

კონკრეტულ საქმეზე და ბოლოს, სახელმწიფოს მიერ სამოქმედო გეგმის/ანგარიშის 

წარდგენის სტატუსი. ხოლო, მას შემდეგ, რაც დააჭერთ კონკრეტულ საქმეს დამატებითი 
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ინფორმაციისა და დოკუმენტების გასაცნობად, გაიხსნება შემდეგი სახის ფანჯარა, რომელიც 

დეტალურად არის განხილული ქვემოთ. 

 

1. საქმის URL მისამართი; 

2. შესაბამისი ინფორმაციისათვის განკუთვნილი ველი - 

View - მოცემულია საქმის შესახებ მოკლე ინფორმაცია და აღსრულების სტატუსი; 

Case Details - ზე შესაძლებელია კონკრეტული საქმის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის 

გაცნობა, როგორიც არის მაგ.: საქმის დასახელება, აღწერა, საჩივრის ნომერი, ა.შ.; 

Case Documents - ზე ორ ენაზე (ინგლისურად და ფრანგულად) ხელმისაწვდომია 

საქმეზე მხარეების მიერ წარდგენილი სამოქმედო გეგმები, ანგარიშები, კომიტეტის 

მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და რეზოლუციები; 
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Group Documents - თუ კონკრეტული საქმე კომიტეტის მიერ დაჯგუფებულია 

რომელიმე ჯგუფში, ამ განყოფილებაში ხელმისაწვდომი იქნება ჯგუფთან 

დაკავშირებული დოკუმენტები; 

Leading case - წამყვანი საქმეების შესახებ ინფორმაცია; 

CM Decisions - ერთიანად არის მოცემული საქმესთან დაკავშირებით კომიტეტის 

მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. 

3. სხვა საქმეზე გადასვლა. 

გარდა HUDOC.EXEC-ის მონაცემთა ბაზისა, კონკრეტული საქმის აღსრულების შესახებ 

ინფორმაციისა და დოკუმენტების მოძიება შესაძლებელია ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების დეპარტამენტის 

ვებგვერდზე - https://www.coe.int/en/web/execution/home 

 

მთავარ გვერდზე აქტივობებში (activities) მოცემულია ინფორმაცია - კომიტეტის სხდომების 

შესახებ წლების მიხედვით; კონფერენციები და თემატური მონაცემთა ბაზა; 

საქმეების (cases) განყოფილებაში ხელმისაწვდომია მემორანდუმები; გადაწყვეტილებები და 

შუალედური რეზოლუციები წლების მიხედვით და დახურულ საქმეთა ჩამონათვალი. 

3.2. საქმისწარმოების ეტაპები გაეროს კომიტეტებში 

გაეროს კომიტეტების წინაშე საქმის წარმოება შესაძლებელია დაიყოს რამდენიმე ეტაპად: 

I - საჩივრის მომზადება და წარდგენა; II - დავის წარმოება/მორიგება; III - 

მოსაზრება/გადაწყვეტილება; IV-გადაწყვეტილების აღსრულების ეტაპი. 

https://www.coe.int/en/web/execution/home
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3.2.1. საჩივრის მომზადება და წარდგენა 

სტრასბურგის სასამართლოს მსგავსად, გაეროს კომიტეტებში საჩივრის მომზადების დროს, 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს საჩივრის ფორმის ტექნიკურ და შინაარსობრივ მხარეებზე. 

თუმცა, სტრასბურგის სასამართლოსგან განსხვავებით, გაეროს კომიტეტებში წარსადგენი 

საჩივრის ფორმა არ არის დეტალიზებული. ამასთან, აღნიშნულ საჩივრის ფორმას არ გააჩნია 

სავალდებულო ხასიათი, თუმცა, სასურველია კომიტეტებში საჩივრის წარმდგენმა პირებმა 

იხელმძღვანელონ ამ ფორმით ან მინიმუმ დაიცვან საჩივრის შევსების ის ძირითადი 

კრიტერიუმები, რაც მნიშვნელოვანია კომიტეტების მიერ საჩივრის არსის გასაგებად. 

კერძოდ, აუცილებელია მომჩივანმა საჩივრის ფორმაში მიუთითოს:  

→ რომელ კომიტეტში შეაქვს საჩივარი და რომელი ქვეყნ(ებ)ის წინააღმდეგ;  

→ მომჩივნ(ებ)ის სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი, მოქალაქეობა, ასევე საკონტაქტო 

ინფორმაცია (ელ. ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, მისამართი); მსხვერპლზე ინფორმაცია 

(თუ სხვა პირია და არა თვითონ მომჩივანი);  

→ წარმომადგენლის/ადვოკატის შესახებ ინფორმაცია (სახელი და გვარი, დაბადების 

თარიღი, ელ. ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, მისამართი) ასეთის ყოლის შემთხვევაში;  

→ ითხოვს თუ არა მომჩივანი კონფიდენციალობას/ანონიმურობას საქმისწარმოებისას;  

→ განხილული ჰქონდა თუ არა იგივე სასარჩელო მოთხოვნები სხვა საერთაშორისო 

ინსტანციებს;  

→ ითხოვს თუ არა დროებით ღონისძიებას (შესაბამისი დასაბუთებით, დადებითი 

პასუხის შემთხვევაში);  

→ საჩივრის გარემოებები შესაბამისი დასაბუთებით და დანართებად დართული 

მტკიცებულებები; 

→ შიდასამართლებრივი საშუალებების ამოწურვისა და დასაშვებობის პირობების 

დაკმაყოფილების შესახებ ინფორმაცია. 

გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტების ვებგვერდებზე გადასვლა შესაძლებელია 

ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ვებგვერდიდან: www.Ohchr.org 

http://www.ohchr.org/
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“HUMAN RIGHTS BODIES” არჩევის შემდეგ ჩამოიშლება: 

→ “ALL HUMAN RIGHTS BODIES” 

→ “HUMAN RIGHTS COUNCIL” 

→ “UNIVERSAL PERIODIC REVIEW” 

→ “SPECIAL PROCEDURES” 

→ “TREATY  BODIES”  <<  ირჩევთ  აღნიშნულს,  რაც  გადაგიყვანთ  უშუალოდ გაეროს 

ადამიანის უფლებათა სახელშეკრულებო კომიტეტების ვებგვერდზე. 

აღნიშნულ ვებგვერდზე მარჯვნივ ჩამოთვლილია თითოეული კომიტეტი აბრევიატურები 
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• ადამიანის უფლებათა კომიტეტი 

ადამიანის უფლებათა კომიტეტში საჩივრის წარდგენის სურვილის შემთხვევაში, 

სახელშეკრულებო ორგანოების მთავარ გვერდზე (“TREATY BODIES”) ირჩევთ “CCPR”-ის 

ბლოკს, რომელიც გადაგიყვანთ უშუალოდ ამ კომიტეტის ვებგვერდზე. 

აღნიშნულ გვერდზე, კერძოდ, მარცხენა ქვედა მხარეს, შესაძლებელია ინგლისურ, 

ფრანგულ, რუსულ და ესპანურ ენებზე საჩივრის ფორმისა („Model Complaint Form”) და ასევე, 

იმავე ენებზე საჩივრის შევსებისთვის სახელმძღვანელო ინფორმაციის („Guidance Note to 

the Complaint Form“) მოძიება. ვიზუალიზაციისთვის იხ. სურათი ქვემოთ. 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ccpr/pages/ccprindex.aspx
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• რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი 

რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში საჩივრის წარდგენის სურვილის 

შემთხვევაში, სახელშეკრულებო ორგანოების მთავარ გვერდზე (“TREATY BODIES”)

 ირჩევთ “CERD”-ის ბლოკს, რომელიც გადაგიყვანთ უშუალოდ ამ კომიტეტის 

ვებგვერდზე. 

აღნიშნულ გვერდზე, იმავე პრინციპით როგორც ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 

შემთხვევაში, მარცხენა ქვედა მხარეს, შესაძლებელია ინგლისურ, ფრანგულ, რუსულ და 

ესპანურ ენებზე საჩივრის ფორმისა („Model Complaint Form”) და საჩივრის შევსებისთვის 

სახელმძღვანელო ინფორმაციის („Guidance Note to the Complaint Form“) მოძიება. 

• ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი 

ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში საჩივრის წარდგენის 

სურვილის შემთხვევაში, სახელშეკრულებო ორგანოების მთავარ გვერდზე (“TREATY 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx
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BODIES”) ირჩევთ “CEDAW”-ს ბლოკს, რომელიც გადაგიყვანთ უშუალოდ ამ კომიტეტის 

ვებგვერდზე. 

აღნიშნულ გვერდზე, იმავე პრინციპით როგორც ადამიანის უფლებათა კომიტეტისა და 

რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის შემთხვევაში, შემთხვევაში, მარცხენა 

ქვედა მხარეს, შესაძლებელია ინგლისურ, ფრანგულ, რუსულ და ესპანურ ენებზე საჩივრის 

ფორმისა („Model Complaint Form”) და საჩივრის შევსებისთვის სახელმძღვანელო 

ინფორმაციის („Guidance Note to the Complaint Form“) მოძიება. 

• წამების წინააღმდეგ კომიტეტი 

წამების წინააღმდეგ კომიტეტში საჩივრის წარდგენის სურვილის შემთხვევაში, 

სახელშეკრულებო ორგანოების მთავარ გვერდზე (“TREATY BODIES”) ირჩევთ “CAT” ბლოკს, 

რომელიც გადაგიყვანთ უშუალოდ ამ კომიტეტის ვებგვერდზე. საჩივრის ფორმის მოძიება 

შესაძლებელია იმავე პრინციპით, როგორც ზემოთ ჩამოთვლილი კომიტეტების 

შემთხვევაში. 

• ბავშვის უფლებათა კომიტეტი 

ბავშვის უფლებათა კომიტეტში საჩივრის წარდგენის სურვილის შემთხვევაში, 

სახელშეკრულებო ორგანოების მთავარ გვერდზე (“TREATY BODIES”) ირჩევთ “CRC” ბლოკს, 

რომელიც გადაგიყვანთ უშუალოდ ამ კომიტეტის ვებგვერდზე. საჩივრის ფორმის მოძიება 

შესაძლებელია იმავე პრინციპით, როგორც ზემოთ ჩამოთვლილი კომიტეტების 

შემთხვევაში. 

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტი 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტში საჩივრის წარდგენის 

სურვილის შემთხვევაში, სახელშეკრულებო ორგანოების მთავარ გვერდზე (“TREATY 

BODIES”) ირჩევთ “CRPD” ბლოკს, რომელიც გადაგიყვანთ უშუალოდ ამ კომიტეტის 

ვებგვერდზე. საჩივრის ფორმის მოძიება შესაძლებელია  

იმავე პრინციპით, როგორც ზემოთ ჩამოთვლილი კომიტეტების შემთხვევაში. 

• ინდივიდუალური საჩივრების შეტანის პროცედურა - “Fact Sheet  7”: 

https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx 

• საჩივრის წარდგენის პროცედურები:  

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
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საჩივარი წარდგენილ უნდა იქნეს გაეროს ერთ-ერთ ოფიციალურ ენაზე (ინგლისურად, 

რუსულად, ფრანგულად, ჩინურად, არაბულად ან ესპანურად). დანართების შემთხვევაში, 

შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი ნაწილების/ამონარიდების თარგმნა. 

საჩივრების გაგზავნა შესაძლებელია, როგორც ფოსტით, ასევე, ელ. ფოსტით შემდეგ 

მისამართზე. განსაკუთრებით საჩქარო საკითხებზე კი - გამოიყენება ფაქსიც. 

ფოსტა Petitions and Inquiries Section 

Office of the High Commissioner for Human 

Rights  

United Nations Office at Geneva  

1211 Geneva 10, Switzerland 

ფაქსი + 41 22 917 90 22 

(particularly for urgent matters) 

ელ. ფოსტა petitions@ohchr.org 

 

მას შემდეგ, რაც კომიტეტები დაარეგისტრირებენ საჩივარს, საქმეს ენიჭება ნომერი. მაგ.: 

Complaint No. 730/2016. სტრასბურგის სასამართლოსგან განსხვავებით, კომიტეტებს არ აქვთ 

განვითარებული ელექტრონული სისტემა საქმის წარმოების ეტაპებზე ინფორმაციის 

მოპოვებისთვის. თუმცა, როდესაც მომჩივანს აინტერესებს, რა ეტაპზეა მისი საჩივარი, მას 

აქვს შესაძლებლობა, კითხვით მიმართოს petitions@ohchr.org-ს, ასევე შესაბამისი კომიტეტის 

სამდივნოს ელ. ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით (CRC: +41 22 917 91 41; CERD: +41 22 917 

94 05; CEDAW და CAT: +41 22 917 90 00 და ა.შ.).44 

 

 

  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx  

• ხშირად დასმული კითხვები: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx 

 
44 ინფორმაცია იხილეთ თითოეული კომიტეტის ვებგვერდზე, მარცხენა ქვედა მხარეს 
„Secretariat Contact Details”. 

mailto:petitions@ohchr.org
mailto:petitions@ohchr.org
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx
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3.2.2. დავის წარმოება/მორიგება 

მიღებული საჩივარი, თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად, შესაბამისი კომიტეტის45 

მიერ ეგზავნება მოპასუხე სახელმწიფოს კომიტეტის მიერ დადგენილ ვადებში 46  მისი 

წერილობითი მოსაზრებების წარდგენის მიზნით. წერილობითი მოსაზრებების წარდგენა 

ორ რაუნდად მიმდინარეობს. კერძოდ, მთავრობისგან მიღებული კომენტარები ისევ 

ეგზავნება მომჩივანს და ბოლოს მთავრობას. მხარეებს შორის მიმოწერის პროცედურა 

ხორციელდება კომიტეტის გავლით. ამ ეტაპზე, მიზანშეწონილია მომჩივანს წარმოადგენდეს 

ადვოკატი, თუმცა ეს არ არის სავალდებულო მოთხოვნა. 

როგორც წესი, კომიტეტებში საქმის განხილვისას პოზიციების/არგუმენტების მიმოცვლა 

მხარეებს შორის ხდება ჯერ დასაშვებობაზე და შემდეგ, არსებით მხარეზე. თუმცა, არის 

შემთხვევები, როდესაც დასაშვებობასა და არსებით მხარეზე ერთიანად იგზავნება 

დოკუმენტები. ამავე ეტაპზე მომჩივანს შეუძლია წარადგინოს პოზიციების სამართლიან 

დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, მას შეუძლია მიუთითოს თუ რა სახის 

ინდივიდუალური და ზოგადი ღონისძიებების გატარება (მათ შორის, ზიანის ანაზღაურება) 

მიაჩნია აუცილებლად დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში.  

3.2.2.1. დასაშვებობის კრიტერიუმები გაეროს კომიტეტებში 

პირველ ეტაპზე კომიტეტები ამოწმებენ, რამდენად აკმაყოფილებს საჩივარი დასაშვებობის 

კრიტერიუმებს (თუმცა, სტრასბურგის სასამართლოს მსგავსად ზოგჯერ კომიტეტებიც 

დასაშვებობასა და საქმის არსებით მხარეს ერთად განიხილავენ).  

დასაშვებობის კრიტერიუმების შეფასებისას, ევროპული სასამართლოს მსგავსად, 

კომიტეტებიც ძირითადად იგივე პრინციპებს ეყრდნობიან, რასაც სტრასბურგის 

სასამართლო.  კერძოდ, კომიტეტები ყურადღებას ამახვილებენ შემდეგ საკითხებზე: 

• საჩივარი შეტანილი უნდა იყოს შესაძლო დარღვევის მსხვერპლის/უფლებამოსილი 

პირის მიერ. მსხვერპლად მიიჩნევა პირი, ვისი შესაბამისი კონვენციით 

გათვალისწინებული ერთი ან მეტი უფლებაც უშუალოდ დაარღვია მოპასუხე 

სახელმწიფომ. მომჩივნის სახელით საჩივრის შეტანის შემთხვევაში, საჩივრის წარმდგენი 

 
45  განსაზღვრული არ არის, საჩივრის წარდგენიდან რა ვადაში იწყებენ კომიტეტები 
საქმის კომუნიცირებას და რა ვადაში უგზავნიან დოკუმენტებს მოპასუხე სახელმწიფოს. 
46 როგორც წესი, 3-6 თვე, თუ მთავრობამ ან/და მომჩივანმა ვადის გადაწევა არ ითხოვეს. 



 62 

პირის მხრიდან საჭიროა წერილობითი თანხმობის წარდგენა ან (ნათესავის შემთხვევაში) 

დასაბუთება, რატომ არ შეუძლია მსხვერპლს თავად საჩივრის შეტანა; 

• საჩივარი წარდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი კონვენციის წევრი ერთი ან მეტი 

სახელმწიფოს წინააღმდეგ (სათანადო მოპასუხე). გარდა ამისა, იმ სახელმწიფოს, 

რომლის წინააღმდეგაც მომჩივანს შეაქვს საჩივარი კომიტეტის წინაშე, 

რატიფიცირებული ან აღიარებული უნდა ჰქონდეს შესაბამის კომიტეტში გასაჩივრების 

პროცედურის შემცველი ფაკულტატური ოქმი, ან ხელშეკრულების ის მუხლი, რომელიც 

გასაჩივრების შესაძლებლობას მოიცავს;47 

• შესაბამის კომიტეტში შეტანილი საჩივარი უნდა შეესაბამებოდეს შესაბამისი 

კონვენციით დაცულ უფლებებს (ratione materiae). მაგალითად, თუ მომჩივანმა საჩივარი 

წარადგინა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში და დავობს საკუთრების უფლების 

დარღვევაზე, კომიტეტი ასეთ საჩივარს არ მიიღებს, ვინაიდან სამოქალაქო და 

პოლიტიკურ უფლებათა პაქტი არ ითვალისწინებს საკუთრების უფლების დაცვას; 

• ამოწურული უნდა იყოს შიდა სამართლებრივი საშუალებები მომჩივნის მიერ. 

კომიტეტები არ წარმოადგენენ ზედა/მეოთხე ინსტანციას და შესაბამისად, მომჩივნებს 

მოეთხოვებათ შიდა სამართლებრივი საშუალებების ამოწურვა. გამონაკლისია ისეთი 

შემთხვევა, როდესაც შიდა სამართლებრივი საშუალებებისთვის მიმართვას აზრი არ 

ჰქონდა. ასეთ შემთხვევაში, მომჩივანმა დასაბუთებულად უნდა ამტკიცოს, თუ რატომ არ 

გამოიყენა ეროვნულ დონეზე არსებული მექანიზმები; 

• საჩივარი უნდა იყოს დასაბუთებული. მომჩივანს ევალება, რომ დაასაბუთოს მის მიერ 

წარდგენილი ფაქტები, გადმოსცეს ნათლად და გასაგებად და არგუმენტები გაამყაროს 

შესაბამისი მტკიცებულებებით; 

• საჩივარში მოხსენიებული ფაქტები, რასაც მომჩივანი ეყრდნობა, უნდა იყოს მომხდარი 

შესაბამის კონვენციასთან მიმართებით მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ ინდივიდუალური 

საჩივრების მექანიზმის აღიარების ძალაში შესვლის თარიღის შემდგომ პერიოდში 

(ratione temporis პრინციპი). გამონაკლისია განგრძობადი სიტუაციები. ამ დროს 

გადამწყვეტია ის გარემოება, რომ მოვლენების ჯაჭვი კვლავაც გრძელდება 

ინდივიდუალური საჩივრების მექანიზმის აღიარების ძალაში შესვლის შემდეგ და 

სახელმწიფოს უკვე აკისრია განგრძობად დარღვევაზე რეაგირების ვალდებულება; 

 
47 აღნიშნული ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებგვერდზე: 
https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en 

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
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• საჩივარი არ უნდა იყოს განხილული ან მას არ უნდა განიხილავდეს სხვა კომიტეტი თუ 

საერთაშორისო მექანიზმი, მაგალითად, გაეროს სხვა კომიტეტი, სტრასბურგის 

სასამართლო, ადამიანის უფლებათა ინტერ-ამერიკული სასამართლო ან სხვა. 

გამონაკლისია რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი და ასევე, ადამიანის 

უფლებათა კომიტეტი სპეციფიკურ შემთხვევებში;48 

• არ უნდა იყოს საჩივრის წარდგენის ბოროტად გამოყენება სახეზე. მაგალითად, ეს არის 

შემთხვევები, როდესაც ერთი და იგივე შინაარსის/იდენტური საჩივრები შეაქვთ 

მომჩივნებს, მითუმეტეს, რომლის განხილვაზეც კომიტეტმა უკვე უარი თქვა და 

დაუშვებლად გამოაცხადა; 

• საჩივრის წარდგენის ვადა - საჩივრების წარდგენისათვის დაწესებული ვადა 

განსხვავდება კომიტეტების მიხედვით. მაგალითად, CERD: 6 თვე, CRC: 1 წელი; CCPR: 5 

წელი. საქართველოსთვის სხვა რელევანტურ კომიტეტებს ასეთი ვადა არ აქვთ 

დადგენილი, თუმცა, მათთან მიმართებით მოქმედებს ზოგადი მოთხოვნა, რომელიც 

გულისხმობს, რომ საბოლოო ეროვნული გადაწყვეტილებიდან საჩივრის წარდგენა უნდა 

მოხდეს გონივრულ ვადაში. საჩივრის დაგვიანებით წარდგენის შემთხვევაში კომიტეტმა 

შესაძლოა, ჩათვალოს, რომ ადგილი ჰქონდა მომჩივნის მხრიდან უფლების ბოროტად 

გამოყენებას და უარი თქვას წარდგენილი კომუნიკაციის განხილვაზე;  

• საჩივარი არ უნდა იყოს ანონიმური. მომჩივნის სახელი და გვარი, ასევე საკონტაქტო 

ინფორმაცია აუცილებელია, რომ მიეთითოს საჩივარში. სხვა შემთხვევაში, კომიტეტი 

საჩივარს დაუშვებლად გამოაცხადებს. იმ შემთხვევაში, თუ მომჩივანს სურს, რომ 

საჯარო დოკუმენტებში არ გამოჩნდეს მისი სახელი და გვარი, ამის შესახებ, რაც 

შეიძლება მალე (და არა გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ) უნდა აცნობოს (შესაბამისი 

დასაბუთებით) საქმის განმხილველ კომიტეტს. თუ კომიტეტი დააკმაყოფილებს 

მოთხოვნას, დოკუმენტებში მოხდება მომჩივნის მხოლოდ ინიციალების მითითება. 

3.2.2.2. დავის მორიგებით დასრულება 

კომიტეტები იცნობენ ასევე საქმის მორიგებით დასრულების პროცედურას. კერძოდ, საქმის 

განხილვის ნებისმიერ ეტაპზე (კომიტეტების მიერ საქმეზე მოსაზრების მიღებამდე) 

შესაძლებელია მხარეები შეთანხმდნენ საქმის მორიგებით დასრულების თაობაზე. ისევე 

 
48  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი გამონაკლისის სახით საქმეს განიხილავს თუ 
საჩივარი აღარ განიხილება სხვა საერთაშორისო მექანიზმის მიერ და მოპასუხე 
სახელმწიფოს არ გაუკეთებია საწინააღმდეგო დათქმა სამოქალაქო და პოლიტიკურ 
უფლებათა შესახებ პაქტის დამატებითი ოქმის რატიფიკაციის ან მასზე მიერთების 
დროს. 
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როგორც სტრასბურგის სასამართლოში, ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია მხარეები 

შეთანხმდნენ მორიგების პირობებზე და კომიტეტმა მიიჩნიოს, რომ ეს პირობები არის 

სამართლიანი, რაც გაფორმდება შესაბამისი გადაწყვეტილებით. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ევროპული სასამართლოსგან განსხვავებით, გაეროს კომიტეტებს არ აქვთ განსაზღვრული 

კონკრეტული პროცედურები (მაგ. როგორიცაა საქმის ორეტაპიანი განხილვის პროცედურა, 

რაც განხილულია ქვეთავებში 3.1.2.1 და 3.1.2.4), რათა წაახალისონ საქმის მორიგებით 

დასრულება.    

3.2.3. გაეროს კომიტეტების მოსაზრება/გადაწყვეტილება 

მას შემდეგ, რაც კომიტეტები მიიღებენ სრულ ინფორმაციას მხარეებისგან, შესაბამისი 

კომიტეტის ექსპერტები იკრიბებიან სესიებზე გადაწყვეტილების (view) მისაღებად. 

გადაწყვეტილებით შესაძლებელია, რომ (i) საჩივარი მიუღებლად გამოცხადდეს, (ii) 

დადგინდეს კონვენციის დარღვევა ან  (ii) არ დადგინდეს კონვენციის დარღვევა. კომიტეტი 

გადაწყვეტილებას, როგორც წესი, იღებს რამდენიმე წლის განმავლობაში. 

კომიტეტების მიერ გამოტანილი სამივე ტიპის გადაწყვეტილება საბოლოოა და 

გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. 

3.2.3.1. გაეროს კომიტეტების გადაწყვეტილებების სამართლებრივი ბუნება 

განსხვავებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებისაგან, 

გაეროს კომიტეტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების მექანიზმი არ 

არსებობს და ისინი საბოლოოა. ხაზგასასმელია ასევე, რომ კომიტეტის 

გადაწყვეტილებებს აქვთ სარეკომენდაციო ხასიათი. 

გაეროს კომიტეტები ახორციელებენ ე.წ. „მიდევნების“ პროცედურას (follow-up procedures). 

კერძოდ, მას შემდეგ, რაც კომიტეტი დაადგენს, რომ სახელმწიფომ დაარღვია შესაბამისი 

ხელშეკრულება, ამ უკანასკნელს ევალება, როგორც წესი, 180 დღის ვადაში შესაბამისი 

კომიტეტის წინაშე წარადგინოს ინფორმაცია იმ რეკომენდაციების შესრულების შესახებ, 

რომლებიც კომიტეტის მიერ გაიცა ამა თუ იმ საქმესთან დაკავშირებით. ამის შემდგომ, 

სახელმწიფოს მიერ მომზადებულ ინფორმაციას კომიტეტი უგზავნის მომჩივანს 

კომენტარებისათვის. მომჩივანს უფლება აქვს, წარადგინოს მისი პოზიცია სახელმწიფოს 

მიერ გატარებული და დამატებით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ. 

ინფორმაციის წარდგენის შემდეგ, შესაბამისი კომიტეტის მიერ ხდება იმის შეფასება, 

გაატარა თუ არა სახელმწიფომ ღონისძიებები კომიტეტის მიერ იდენტიფიცირებული 

პრობლემური საკითხების აღმოსაფხვრელად. შეფასების პროცესში კომიტეტი 

მხედველობაში იღებს ინფორმაციის ყველა წყაროს, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა 
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რეგიონული ორგანოების, ასევე ეროვნული ინსტიტუტებისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. თუ სახელმწიფო ვერ/არ მიიღებს 

შესაბამის ზომას დარღვევის აღმოსაფხვრელად, საქმე კომიტეტის ზედამხედველობის 

ქვეშ რჩება „მიდევნების“ პროცედურის ფარგლებში და საქმე არ დაიხურება, სანამ 

კომიტეტისათვის დამაკმაყოფილებელი ღონისძიებები არ იქნება გატარებული.49 

შესაბამისად, ისევე, როგორც ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების 

შემთხვევაში, გაეროს კომიტეტების რეკომენდაციების შესრულებისთვისაც სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია ეროვნულ დონეზე სათანადო მექანიზმის დანერგვა და მისი ეფექტიანი 

ფუნქციონირება.  

გაეროს კომიტეტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების სამართლებრივ ბუნებასთან 

დაკავშირებით, იმსჯელა ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ 2018 წლის 17 ივლისის 

გადაწყვეტილებაში (Ángela González), რომლითაც სასამართლომ დაადგინა, რომ გაეროს 

ადამიანის უფლებათა სახელშეკრულებო ორგანოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას 

აქვს სავალდებულო ხასიათი. 

აღნიშნული გადაწყვეტილებით ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ შესაბამის ორგანოს 

დააკისრა მომჩივნისათვის გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის 

კომიტეტის (CEDAW) 2014 წლის 16 ივლისის გადაწყვეტილების საფუძველზე 600,000 

ევროს გადახდა.50 ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ CEDAW კონვენციის 24-

ე მუხლის მიხედვით „მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულობენ 

ყველაფერი იღონონ ეროვნულ დონეზე იმ მიზნით, რომ მიაღწიონ ამ კონვენციით 

აღიარებული უფლებების სრულ განხორციელება“ და დაასკვნა, რომ გაეროს 

სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების აღსრულება წარმოადგენს კანონის 

უზენაესობის საკითხს და მათი შეუსრულებლობა არღვევს სამართლიანობის პრინციპს. 

3.2.3.2. გაეროს კომიტეტების გადაწყვეტილებების აღსრულების მექანიზმები ეროვნულ დონეზე 

2016 წლამდე საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობა არ ითვალისწინებდა გაეროს 

კომიტეტების გადაწყვეტილებათა აღსრულების სამართლებრივ მექანიზმს. 2016 წელს 

გაეროს კომიტეტების გადაწყვეტილებების აღსასრულებლად მიღებულ იქნა ცვლილებები 

 
49 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე: OHCHR | Individual Communications  
50  საქმის ფაქტობრივი გარემოებების მიხედვით, აღნიშნულ საქმეზე მომჩივანი დავობდა, რომ მისი 
პარტნიორის მხრიდან განიცდიდა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას. აღნიშნულის თაობაზე მან 
ესპანეთის შესაბამის ორგანოებში წარადგინა 30-ზე მეტი საჩივარი, რასაც სათანადო რეაგირება არ მოჰყოლია. 
გარკვეული დროის შემდეგ კი, მისი 7 წლის შვილი მოკლულ იქნა მამის მიერ. მომჩივანმა მიმართა ეროვნულ 
სასამართლოს კომპენსაციისათვის და ამტკიცებდა, რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო მისი და მისი შვილის 
დაცვა ძალადობისაგან. მისი საჩივარი არ დაკმაყოფილდა, რის შემდეგაც მიმართა გაეროს კომიტეტს. CEDAW 
კომიტეტმა 2014 წლის 16 ივლისს მიიღო გადაწყვეტილება და დაადგინა შესაბამისი მუხლების დარღვევა. 
კომიტეტის გადაწყვეტილების საფუძველზე მომჩივანმა მიმართა ესპანეთის ეროვნულ სასამართლოს.  

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/tbpetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx
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როგორც სისხლის, ისე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საპროცესო 

კოდექსებისათვის. 

შეტანილი ცვლილებების თანახმად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის („სსსკ“) 

310-ე და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 423-ე მუხლები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

თუ არსებობს გაეროს ადამიანის უფლებათა; ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის 

ყველა ფორმის აღმოფხვრის; ბავშვის უფლებათა; წამების წინააღმდეგ; ან რასობრივი 

დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტების გადაწყვეტილება, რომლითაც დადგინდა 

კომიტეტის დამაარსებელი კონვენციის დარღვევა ამ საქმესთან დაკავშირებით და 

გადასასინჯი განაჩენი /გადაწყვეტილება ამ დარღვევას ეფუძნება, პირს შეუძლია 

მიმართოს ეროვნულ სასამართლოებს ახლად გამოვლენილ/ახლად აღმოჩენილ 

გარემოებათა გამო განაჩენის/გადაწყვეტილების გადასინჯვის მოთხოვნით, სისხლის 

სამართლის საქმეების შემთხვევაში შესაბამისი კომიტეტის გადაწყვეტილების მიღებიდან 

1 წლის ვადაში, ხოლო სამოქალაქო საქმეების შემთხვევაში - 6 თვის განმავლობაში. 

გაეროს ზემოხსენებული სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების 

საფუძველზე მსხვერპლისთვის კომპენსაციის გაცემის შესაძლებლობა 

უზრუნველყოფილია ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის VII14 თავით. პირი ან 

მისი წარმომადგენელი ფულადი კომპენსაციის მიღების შესახებ სარჩელს წარუდგენს 

რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოს შესაბამისი კომიტეტის გადაწყვეტილების მიღებიდან 

6 თვის ვადაში. 

ახალი რეგულაციები კომპენსაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებით გავრცელდა იმ 

პირებზეც, რომელთა მიმართაც უკვე არსებობდა გაეროს ადამიანის უფლებათა 

სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილება, მათთვის სახელმწიფოს მიერ 

კომპენსაციის გაცემის თაობაზე. 

ეროვნული პარლამენტის როლი გაეროს კომიტეტების გადაწყვეტილების აღსრულების 

პროცესში: ეროვნული პარლამენტი ასევე ზედამხედველობს გაეროს კომიტეტების მიერ 

საქართველოს წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების პროცესს იგივე 

პროცედურებით, როგორც ეს სტრასბურგის სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების/განჩინებების შემთხვევაში ხდება (ამ პროცესში მომჩივნისა და 

სამოქალაქო საზოგადოების როლის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ზემოთ 

ქვეთავში 3.1.3.2). 



 67 

თავი 4. რელევანტური პრეცედენტებისა და წყაროების 

მოძიება 
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4.1. მასალების მოძიება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

ვებგვერდზე 

4.1.1. სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების საძიებო 
სისტემა (HUDOC) 

 

HUDOC-ის მონაცემთა ბაზა უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს (დიდი პალატის, პალატის და კომიტეტის გადაწყვეტილებები 

და განჩინებები, მთავრობისთვის გაგზავნილი (ე.წ. „კომუნიცირებული“ საქმეები, 

საკონსულტაციო დასკვნები და სამართლებრივი შეჯამებები სასამართლოს 

პრეცედენტული სამართლის საინფორმაციო შეტყობინებიდან), ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კომისიის (განჩინებები და ანგარიშები) და მინისტრთა კომიტეტის 

(რეზოლუციები) პრეცედენტულ სამართალზე. 

აღსანიშნავია, რომ განჩინებები (საქმეთა დასაშვებობაზე), რომლებიც ერთი 

მოსამართლის მიერაა მიღებული, არ ქვეყნდება. 

მონაცემთა ბაზაზე წვდომისთვის, საძიებო ველში უნდა ჩაწეროთ შემდეგი მისამართი 

https://hudoc.echr.coe.int, რის შემდეგაც გაიხსნება ბაზის მთავარი გვერდი. 

→ HUDOC-ის ინტერფეისის მიმოხილვა 

https://hudoc.echr.coe.int/
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1. HUDOC-ის დოკუმენტების კრებულები 

2. სხვა ორგანოების ბმულები 

3. ფილტრები 

4. ძიების ველი 

5. გაფართოებული ძიების ველი 

6. ძიების შედეგების სია 

7. ინტერფეისის ენები - ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზეც 

→ მონაცემთა ბაზაში დოკუმენტის მოძიება 

მონაცემთა ბაზაში კონკრეტული საქმის ან ტექსტის მოძიების რამდენიმე საშუალება 

არსებობს: 
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1. მარტივი ძიების ველი 

 

ძიების ველში პირდაპირ ჩაწერეთ საძიებო სიტყვა, ფრაზა, სიტყვათა ჯგუფი, საქმის 

დასახელება, საჩივრის ნომერი, სახელმწიფო, ა.შ., შემდეგ კი მარცხენა განყოფილებაში 

„დოკუმენტების კრებული“ (document collection) მონიშნეთ მოსაძიებელი დოკუმენტის 

ტიპი (მაგ.: თუ გსურთ დიდი პალატის ან პალატის გადაწყვეტილების მოძიება, 

მონიშნეთ შესაბამისი გრაფები, როგორც სურათზეა ნაჩვენები) და დააჭირეთ ძიებას. 

2. ძიების ფანჯრის მეშვეობით 
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1. დააჭირეთ ისარს, რომ გახსნათ კომბინირებული ძიების ფანჯარა; 

2. ჩაწერეთ ძიების პირობები; 

3. დააჭირეთ Ok-ს. 

3. ძიება ფილტრის გამოყენებით 

1. მარცხენა განყოფილებაში მოცემული დოკუმენტების კრებულში (document 

collections) აირჩიეთ ერთი ან მეტი დოკუმენტი გრაფის მონიშვნით (მაგ.: თუ გსურთ, 

თქვენი ძიების შედეგებში იყოს მხოლოდ დიდი პალატის ან პალატის 

გადაწყვეტილებები, მონიშნეთ შესაბამისი გრაფები, როგორც ქვემოთ სურათზე); 

2. დოკუმენტების კრებულის ქვემოთ არსებული ფილტრების განყოფილებაში 

შესაბამისი ფილტრის მონიშვნით (მაგ.: ენა, სახელმწიფო, კონვენციის მუხლი, 

ა.შ.), თქვენ დააკონკრეტებთ თქვენი შედეგების სიას. თითოეულ ფილტრს ბოლოს 

აქვს ოფცია - „მეტი“ (more), რომელიც შესაძლებლობას მოგცემთ, აირჩიოთ ძიების 

დამატებითი პარამეტრები; 

3. თქვენ მიერ არჩეული დოკუმენტებისა და ფილტრების მითითებით შესაბამისი 

შედეგები გამოჩნდება ძიების შედეგების სიაში. სიის თავში მარცხენა მხარეს 

მითითებულია მოძიებული დოკუმენტების რაოდენობა (მაგ.: სურათზე - 64268 

Results Found). 
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→ მოძიებული დოკუმენტების კითხვა 

მას შემდეგ, რაც მოსაძიებელი დოკუმენტების შედეგები გამოჩნდება შედეგების სიის 

განყოფილებაში, საქმის/დოკუმენტის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია შესაძლებელია მიიღოთ 

მის დეტალურად გაცნობამდე/გახსნამდე. მაგალითად, თუ გსურთ, მოიძიოთ თურქეთის 

წინააღმდეგ ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, 

დოკუმენტების კრებულში მონიშნავთ - დიდი პალატის გადაწყვეტილების გრაფას, ხოლო 

ფილტრებში სახელმწიფოში - თურქეთს, შედეგების სიაში მივიღებთ შემდეგ შედეგს: 

 

ზემოთ მითითებული პარამეტრებით მოძიებულ იქნა 409 შედეგი. განვიხილოთ ერთ-

ერთი საქმის - Case of Güzelyurtlu and others v. Cyprus and Turkey  შესახებ ნაჩვენები 

მონაცემები. საქმის დასახელების ქვეშ მოცემულია საჩივრის ნომერი; რომელ ენებზეა 

ხელმისაწვდომი გადაწყვეტილება; გადაწყვეტილების ტიპი, მიმღები ორგანო და 

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი. ხოლო, ამ მონაცემების ქვეშ, შესაძლებელია, 

მიიღოთ ზოგადი ინფორმაცია გადაწყვეტილების შინაარსის შესახებ - მაგ.: 

განსახილველი საქმით ირკვევა, რომ გადაწყვეტილებით არ დადგინდა კონვენციის მე-

2 მუხლის დარღვევა. 
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→ დოკუმენტის დეტალები 

საქმის/დოკუმენტის დეტალების გასაცნობად, უნდა დააჭიროთ დოკუმენტის 

დასახელებას. 

 

ილუსტრირებულ გვერდზე მოცემულია შემდეგი ოფციები: 

• დოკუმენტის URL; 

• საქმის მოკლე შინაარსი (legal Summary); 

• ხედვა (View) - ამ ფანჯარაში მისაწვდომია გადაწყვეტილების ტექსტი; 

• საქმის დეტალები (Case Details) - ოფციის არჩევისას გაიხსნება ფანჯარა, სადაც 

მოცემულია საქმის ძირითადი მონაცემები - გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო; საჩივრის 

ნომერი; გადაწყვეტილების თარიღი; კონვენციის მუხლები რომელთა დარღვევა/არ 

დარღვევაც დადგინდა კონკრეტულ საქმეში, ა.შ.; 

• ენები - ოფიციალურ და არაოფიციალურ ენებზე ხელმისაწვდომი თარგმანები; 

დაკავშირებული (Related) - ოფციის არჩევის შემთხვევაში ხელმისაწვდომია საქმესთან 

დაკავშირებული დოკუმენტები ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე - საქმის მოკლე 

შინაარსი; პრეს-რელიზი. 
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4.1.2. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ შემუშავებული თემატური 

დოკუმენტები 

ევროპული სასამართლოს მიერ შემუშავებულ თემატურ დოკუმენტებში (Factsheet) 

თავმოყრილია სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები კონვენციითა და მისი 

ოქმებით დაცულ სხვადასხვა უფლებასთან დაკავშირებით. 

აღნიშნული დოკუმენტები ხელმისაწვდომია სასამართლოს ვებგვერდზე  

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c= 

 

 

4.1.3. ცალკეული უფლებების მიხედვით ევროპის საბჭოს მიერ შემუშავებული 

სახელმძღვანელოები 

ევროპის საბჭოს კონვენციისა და მისი დამატებითი ოქმების მუხლებთან მიმართებით 

შემუშავებული აქვს სახელმძღვანელოები. აღნიშნული დოკუმენტები წარმოადგენს 

პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს, თუ როგორ უნდა იქნას გამოყენებული და 

ინტერპრეტირებული კონვენციისა და მისი ოქმების ცალკეული მუხლები. 

სახელმძღვანელოების განახლება ხდება პერიოდულად, სასამართლოს მიერ 

განვითარებული პრაქტიკის კვალდაკვალ. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=
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სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომია სასამართლოს ვებგვერდზე: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=#   

 

4.2. მასალების მოძიება გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის 

ვებგვერდზე 

4.2.1. გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების მიერ გამოცემული ზოგადი კომენტარები 

გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების მიერ გამოცემული ზოგადი კომენტარები 

ხელმისაწვდომია გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ვებგვერდზე: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx  

ვებგვერდზე შესვლისას აირჩიეთ სახელშეკრულებო ორგანოების მთავარი გვერდი 

(Treaty bodies main page) და შემდეგ - ზოგადი კომენტარების მიღება (Adoption of general 

comments), როგორც ეს ქვემოთ სურათებზეა მოცემული. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx
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4.2.2. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანოების თემატური დოკუმენტები 

თემატური დოკუმენტები (Fact Sheets) ხელმისაწვდომია გაეროს ადამიანის უფლებათა 

უმაღლესი კომისრის ვებგვერდზე: 

https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx  

https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx
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ვებგვერდზე შესვლისას აირჩიეთ - პუბლიკაციები და რესურსები (Publications and resources), 

შემდეგ პუბლიკაციები (Publications) და შემდგომ თემატური დოკუმენტები (Fact sheets), 

როგორც ეს ქვემოთ სურათებზეა მოცემული.  

 

 

4.2.3. გაეროს კომიტეტების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა 

გაეროს კომიტეტების გადაწყვეტილებები ხელმისაწვდომია გაეროს ადამიანის 

უფლებათა უმაღლესი კომისრის ვებგვერდზე: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en
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Document search-ის ფანჯრის გახსნის შემდეგ, საძიებო ველში არსებული ფილტრების 

მეშვეობით მოიძიეთ სასურველი დოკუმენტი. 

მაგ.: თუ გსურთ, CAT-ის კომიტეტის მიერ საქართველოს მიმართ გამოტანილი 

გადაწყვეტილების ნახვა, ქვეყანაში მონიშნავთ - „Georgia”, კომიტეტში - “CAT”, 

დოკუმენტის ტიპში - „Jurisprudence” და დააჭერთ ძებნას. ძებნის შედეგად კომიტეტის 

მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხილული საქმეები გამოჩნდება. როგორც 

სურათიდან ჩანს, ამ ეტაპზე, აღნიშნულმა კომიტეტმა საქართველოსთან მიმართებით 

4 საქმეზე იმსჯელა. 
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შეჯამება 

სახელმძღვანელოს წინა თავებში განხილული საკითხები წარმოაჩენს, რომ ერთი მხრივ, 

სტრასბურგის სასამართლოსა და მეორე მხრივ, გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოებში 

საქმეთა წარმოება ხასიათდება გარკვეული თავისებურებებით. ეს თავისებურებები 

შესაძლოა იყოს როგორც შინაარსობრივი, ასევე ტექნიკური ხასიათის და თითოეული 

საქმის გარემოების გათვალისწინებით, საჩივრის წარმდგენისთვის სტრატეგიულად 

მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ნებისმიერმა მომჩივანმა (მის ადვოკატთან ერთად), სანამ 

გადაწყვეტს რომელ საერთაშორისო ორგანოში შეიტანოს საჩივარი, მიზანშეწონილია, 

კონკრეტული საქმის თავისებურებების გათვალისწინებით, გაანალიზოს სტრასბურგის 

სასამართლოსა და გაეროს კომიტეტებთან მიმართებით შემდეგი საკითხები/გარემოებები: 

1. დასაშვებობის კრიტერიუმები; 

2. საჩივრის ფორმალური შემოწმების სიმკაცრე; 

3. საჩივრის შინაარსობრივი მხარე; 

4. მოცემულ საერთაშორისო ორგანოსთან კომუნიკაციის საშუალებები; 

5. საქმისწარმოების ენა; 

6. მტკიცებულებების სტანდარტი; 

7. გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობა; 

8. გადაწყვეტილების სამართლებრივი ძალა; 

9. სამართლიანი დაკმაყოფილების/კომპენსაციის მიღების შესაძლებლობა; 

10. გადაწყვეტილების აღსრულების პერსპექტივა. 

შედარებითი ანალიზისთვის იხ. ცხრილი ქვემოთ: 

 სტრასბურგის სასამართლო გაეროს კომიტეტები 
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დასაშვებობის კრიტერიუმები • მკაცრი 4 თვიანი ვადა51 

• აუცილებელია 

მნიშვნელოვანი ზიანის 

არსებობა 

• 6 თვე, 1 წელი და ა.შ. 

(განსხვავდება კომიტეტების 

მიხედვით) 

• არ მოითხოვება მნიშვნელოვანი 

ზიანის არსებობა 

საჩივრის ფორმალური 

შემოწმების სიმკაცრე 

ძალიან მკაცრი სათანადო 

შინაარსობრივი მხარე კონკრეტული უფლებები სპეციალიზებული კონვენციები 

კომუნიკაციის საშუალებები • ფოსტა 

• eComms - ელ. კომუნიკაციის 

საშუალება 

• ფაქსი დროებითი 

ღონისძიების52 შემთხვევაში 

ელ. ფოსტა/ფოსტა/ფაქსი 

საქმისწარმოების ენა ინგლისური ან ფრანგული 

(საჩივრის შეტანა შესაძლებელია 

47 ენაზე, მათ შორის ქართულად) 

ინგლისური, რუსული, ფრანგული, 

ჩინური, არაბული ან ესპანური 

მტკიცებულებების სტანდარტი მაღალი საშუალო 

გადაწყვეტილების 

“გასაჩივრება” 

დიდი პალატა 

[განსაკუთრებული შემთხვ.] 

არ საჩივრდება 

გადაწყვეტილების 

სამართლებრივი ძალა 

შესასრულებლად 

სავალდებულო 

არასავალდებულო 

სამართლიანი დაკმაყოფილება სტრასბურგის სასამართლო 

ადგენს კონკრეტულ თანხას 

დარღვევის კომპენსაციისთვის, 

რაც მიეთითება 

გადაწყვეტილებაში 

კომპენსაციის მისაღებად 

მომჩივანმა უნდა გამოიყენოს შიდა 

სამართლებრივი გზა (მიმართოს 

ეროვნულ სასამართლოს) 

გადაწყვეტილების აღსრულება მინისტრთა კომიტეტი - 

საზედამხედველო მექანიზმი 

ანგარიშგება და მიდევნების 

პროცედურა გაეროს კომიტეტებში 

 
51 4 თვიანი ვადა - 2022 წლის 1 თებერვლიდან. მანამდე კი - 6 თვიანი ვადა. 
52 დროებით ღონისძიებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხ. შემდეგ ბმულებზე: 
https://www.echr.coe.int/Documents/PD_interim_measures_KAT.pdf , ასევე 
https://www.echr.coe.int/Documents/Interim_Measures_KAT.pdf და 
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/geo&c=  

https://www.echr.coe.int/Documents/PD_interim_measures_KAT.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Interim_Measures_KAT.pdf
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/geo&c
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დანართი N1 - სტრასბურგის სასამართლოს საჩივრის ფორმა 
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დანართი N2 - გაეროს კომიტეტების საჩივრის ფორმა 
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