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მოკლე მიმოხილვა 
ბოლო პერიოდში აზერბაიჯანის მთავრობამ ყურადღება მიიპყრო სამოქალაქო საზოგადოებისა და 
პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმართული სასტიკი სადამსჯელო ღონისძიებებით. 2014 წელი 
გამოირჩეოდა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუციების დაშლის მზარდი ტენდენციით და ათობით 
უფლებადამცველის, აქტივისტისა და ჟურნალისტის დაკავებით.  მართალია, ბევრი მათგანი შემდგომ 
გათავისუფლდა, თუმცა აზერბაიჯანის მთავრობა აგრძელებს, საჯარო სივრცის კონტროლისა და კრიტიკული 
აზრის ჩახშობის მიზნით, მის ხელთ არსებული სამართლებრივი მექანიზმებისა და სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემის გამოყენებას. ადგილობრივი აქტივისტების მტკიცებით, დღესდღეობით, 
ქვეყანაში 100-ზე მეტი პოლიტიკური პატიმარია. ამავდროულად, ხელისუფლების მკაცრ კონტროლს ერთ 
დროს აქტიური და დინამიკური სამოქალაქო საზოგადოების გაქრობა მოჰყვა, რამაც გამანადგურებელი, 
მსუსხავი ეფექტი იქონია სამოქალაქო ჩართულობაზე.

2014 წლის სადამსჯელო ღონისძიებების დაწყების შემდგომ, დევნის შიშით, არაერთმა აზერბაიჯანელმა 
აქტივისტმა და ჟურნალისტმა დატოვა ქვეყანა. სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანასთან ერთად, 
ტერიტორიული სიახლოვის, ისტორიულად ლიბერალური იმიგრაციის პოლიტიკისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისთვის მეგობრული გარემოს გამო, ბევრმა მათგანმა მეზობელ საქართველოს შეაფარა 
თავი. თუმცა, მოგვიანებით, განსაკუთრებით კი 2016 წლის შემდგომ, აზერბაიჯანისა და საქართველოს 
ხელისუფლებებს შორის მჭიდრო ურთიერთობების გამო, აზერბაიჯანიდან დევნილი პირები უსაფრთხოების 
თვალსაზრისით მაღალი რისკების წინაშე აღმოჩნდნენ.   

ეს ორი ქვეყანა მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული სავაჭრო ურთიერთობებით და მჭიდროდ 
თანამშრომლობს უსაფრთხოების საკითხებზე. ორივე მათგანი დაინტერესებულია რუსეთის გავლენის და 
ეკონომიკური დომინირების შემცირებით. აზერბაიჯანის მთავრობამ, 1997 წლის შემდგომ, საქართველოს 
ეკონომიკაში 2.1 მილიარდ დოლარზე მეტი ჩადო და იგი საქართველოში ბუნებრივი აირის 90%-ის 
მომწოდებელია. 2016 წელს, აზერბაიჯანის ინვესტიციები საქართველოში შეადგენდა უცხოური პირდაპირი 
დაფინანსების 35%-ს. 2006 წელს დასრულებული ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის 
ნავთობსადენის პროექტი, ასევე, სამხრეთის ბუნებრივი აირის კორიდორი (45 მილიარდი დოლარის 
ღირებულების პროექტი, რომლის დამთავრებაც 2020 წელს არის დაგეგმილი და რომელიც ევროპას 
ბუნებრივ აირს აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით მიაწოდებს) განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
ასეთი ორმხრივი ურთიერთობისთვის.  

საქართველოდან აზერბაიჯანში აფგან მუხთარლის გატაცებაში ხელისუფლებების გარიგებაზე ეჭვებმა 
მსუსხავი ეფექტი იქონია საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანიდან დევნილ პირებზე.  აფგანი 
საქართველოდან 2017 წლის მაისში გაიტაცეს. ორ დღეში კი, ის ბაქოში აღმოჩნდა რამდენიმე საეჭვო 
ბრალდების წინაშე. აფგანი ამბობს, რომ ის პოლიციელის სამსახურებრივ ფორმაში გამოწყობილმა, 
ქართულ ენაზე მოსაუბრე პირებმა მოიტაცეს, სცემეს და წაიყვანეს საზღვარზე, სადაც მათ ის აზერბაიჯანული 
მხარის წარმომადგენლებს გადასცეს. ეს ბრალდებები მნიშვნელოვან კითხვებს ბადებს ქართველი 
სამართალდამცავების მისამართით. მნიშვნელოვანია, მთავარმა პროკურატურამ, რომელსაც აფგანის 
საქმის გამოძიება ევალება, ეფექტური გამოძიება ჩაატაროს და მისი შედეგები გაასაჯაროოს. 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ერთობლივად ავრცელებენ ამ ანგარიშს, გამოხატავენ 
შეშფოთებას იმ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომელთა თანახმად, საქართველოს ტერიტორიაზე 
ჟურნალისტებს გულნურ კაზიმოვას და აფგან მუხთარლის მეუღლეს ლეილა მუსტაფაევას, ასევე, პოლიტიკურ 
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აქტივისტებს ვიდადი ისგენდერლის და დაშგინ აღალარლის (მათი საქმეები მიმოხილულია ამ ანგარიშშიც), 
ასევე, აზერბაიჯანიდან დევნილ სხვა პირებს უთვალთვალებდნენ, ავიწროებდნენ, ემუქრებოდნენ, და 
როგორც მინიმუმ ერთ საქმეში, თავდასხმა განხორციელდა უცხო პირების მიერ, რომლებიც, მათი აღქმით, 
აზერბაიჯანის ხელისუფლების აგენტები იყვნენ.1 აღნიშნულ ბრალდებებზე ქართველ სამართალდამცავებს  
ეფექტური გამოძიება არ უწარმოებიათ. უფრო კონკრეტულად, ანგარიშის ავტორების მიერ შესწავლილ არც 
ერთ საქმეში, აზერბაიჯანელი დევნილების მიერ მომხდარი ფაქტების შესახებ  გამოძიების ინფორმირებას არ 
მოჰყოლია დამნაშავის იდენტიფიცირება, მით უმეტეს მათი დაკავება. აზერბაიჯანიდან დევნილი ერთ-ერთი 
პირი ყურადღებას ამახვილებდა ქართველი სამართალდამცავების მხრიდან ფარული მეთვალყურეობის 
ფაქტებზეც.  

საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, სახელმწიფო ვალდებულია, დაიცვას მისი იურისდიქციის ქვეშ 
მყოფი ყველა პირის, როგორც მისი მოქალაქეების, ასევე სხვების უფლებები. გარკვეულ გარემოებებში, 
ეს ვალდებულება მოიცავს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას, გამოიძიოს ბრალდებები, თუნდაც ეს 
შეეხებოდეს მესამე პირების განხორციელებულ ქმედებებს. ეს პროცესუალური ვალდებულება მოითხოვს 
დამოუკიდებელი და სრულყოფილი გამოძიების ჩატარებას, რომელზე ინფორმაციაც ხელმისაწვდომია 
მსხვერპლებისა და მათი ოჯახებისთვის. სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, დაიცვას პირის ფუნდამენტური 
უფლებები, შესაძლოა გავრცელდეს პოზიტიური ღონისძიებების განხორციელების ვალდებულებაზე. 
აღნიშნული ვალდებულება გულისხმობს ქვეყნის ტერიტორიაზე ყველა პირის დაცვას მესამე პირების მიერ 
განხორციელებული შევიწროებისა და სისხლისსამართლებრივი წესით დასჯადი სხვა ქმედებებისგან. 

ამის გარდა, აზერბაიჯანიდან დევნილ პირებს ბინადრობის ნებართვასა და ლტოლვილის სტატუსზე  
წარდგენილ არაერთ განცხადებაზე ეთქვათ უარი საეჭვო საფუძვლებით, მათ შორის, სახელმწიფო 
უსაფრთხოებისა და საჯარო წესრიგის საფრთხეების ბუნდოვნად ფორმულირებული არგუმენტით.
განსაკუთრებით შემაშფოთებელია პოლიტიკური აქტივისტის დაშგინ აღალარლის საქმე. მას, თავის ვაჟთან 
ერთად, უარი ეთქვა ლტოლვილის სტატუსზე  სახელმწიფო უსაფრთხოების და საჯარო წესრიგის დაცვის 
საფუძვლით, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, იმის მიუხედავად, რომ განცხადების განმხილველი უწყება 
აღიარებდა დაშგინის სამშობლოში დაბრუნების შემთხვევაში დევნის საფრთხეებს. იმის გათვალისწინებით, 
რომ აზერბაიჯანის მოთხოვნის საფუძველზე, დაშგინი უკვე ინტერპოლის წითელი ცირკულარით 
საერთაშორისო დონეზე ძებნილი პირია და რამდენიმეჯერ იყო დაპატიმრებისა და მკვლელობის მუქარის 
ადრესატი, სამშობლოში დაბრუნების შემთხვევაში, მას დევნის საფუძვლიანი შიში აქვს. აზერბაიჯანელი 
დისიდენტებისთვის ლტოლვილის სტატუსზე საქართველოს სახელმწიფოს თვითნებური უარი (ასევე, 
ბინადრობის ნებართვასა და ქვეყანაში შესვლაზე) პრობლემურია საერთაშორისო სამართლის 
თვალსაზრისითაც. 

როგორც ჩანს, უარი აზერბაიჯანელი აქტივისტების საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლაზე შერჩევითია 
მათ მიმართ, ვინც აზერბაიჯანის მთავრობის საჯარო კრიტიკით გამოირჩევიან. მაგალითად, აზერბაიჯანელ 
აქტივისტს/რეპერს ჯამალ ალის, რომელმაც მოიპოვა ლტოლვილის სტატუსი და 2012 წლიდან გერმანიაში 
ცხოვრობს, 2017 წლის აპრილში, თბილისის აეროპორტში, საქართველოში შემოსვლაზე ეთქვა უარი. იგი 
სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად გეგმავდა საქართველოში ჩამოსვლას. საქართველოს 
მთავრობის მიერ მოწოდებული სტატისტიკის მიხედვით, იმ პირთა ნახევარზე მეტი, ვისაც 2016 – 2017 წლებში 
საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა აეკრძალა, აზერბაიჯანის მოქალაქეა. 

1 ამ ანგარიშის მომზადების პროცესში, საქართველოში აზერბაიჯანიდან დევნილი პირების პრობლემების შესასწავლად 
მკვლევრებმა გამოკითხეს ათობით პირი. ახსნა-განმარტებები გამოირჩეოდა მოწოდებული ინფორმაციის არსებითი მსგავსებით. 
აქედან გამომდინარე, კვლევის ავტორებმა მიიღეს გადაწყვეტილება გამოვლენილი ტენდენციების აღსანიშნავად და 
გასაანალიზებლად საქმეების თითოეულ კატეგორიაზე ერთი პირი ჩაეწერათ. 
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ანგარიშის მომზადებაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს 
ხელისუფლებას, დაუყოვნებლივ გადადგას ნაბიჯები შემდეგი რეკომენდაციების შესასრულებლად:
 

• ჩაატაროს სრულყოფილი, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი გამოძიება საქართველოს 
სამართალდამცავი ორგანოების მონაწილეობით აფგან მუხთარლის გატაცების ბრალდებებზე; 
გაასაჯაროოს გამოძიების შედეგები; უზრუნველყოს დამნაშავეების  მიმართ,  გონივრული ეჭვის 
სტანდარტის შესაბამისად, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება; 

• მიანიჭოს დაზარალებულის სტატუსი აფგან მუხთარლისა და მის ცოლს;

• ჩაატაროს ეფექტური და დამოუკიდებელი გამოძიება საქართველოში აზერბაიჯანელი დევნილების 
მუქარის, შევიწროების და თავდასხმის ბრალდებებზე; უზრუნველყოს დამნაშავეთა მიმართ, 
გონივრული ეჭვის სტანდარტის შესაბამისად, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 
დაკისრება;

• აღმოფხვრას წარმომავლობისა და პოლიტიკური შეხედულებების საფუძველზე აზერბაიჯანელი 
დისიდენტებისთვის ლტოლვილის სტატუსზე, ბინადრობის ნებართვასა და საქართველოს 
ტერიტორიაზე შემოსვლაზე უარის თქმის პრაქტიკა; 

• საფუძვლიანად გადახედოს ლტოლვილის სტატუსის მაძიებელი იმ პირების განცხადებებს, 
რომელთაც უარი ეთქვათ საიდუმლო ინფორმაციის საფუძველზე; 

• ცვლილებები შეიტანოს კანონში ისე, რომ ბინადრობის ნებართვებზე კანონი შეიცავდეს მკაფიო და 
ზუსტ ფორმულირებებს და უზრუნველყოს, რომ უსაფრთხოების საფუძვლები თვითნებურად არ 
გამოიყენებოდეს პრაქტიკაში; 

• განმარტოს საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლის აკრძალვის მიზეზები. 
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შესავალი და მეთოდოლოგია
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი 2017 წლის 29 მაისს გაუჩინარდა. ორი დღის შემდგომ კი, 
ის ბაქოში, პატიმრობაში აღმოჩნდა. მართალია, მეზობელ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანიდან 
დევნილი პირებისთვის ეს მოულოდნელი არ იყო, თუმცა, ფაქტმა მათ შორის შიში გაამძაფრა. 

იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო პერიოდში, აზერბაიჯანის ხელისუფლება გამოირჩეოდა სამოქალაქო 
საზოგადოებისა და ოპოზიციური ძალების წინააღმდეგ ბრძოლით, საქართველო არაერთი ადამიანის 
უფლებების დამცველისთვის, ჟურნალისტისთვის და აქტივისტისთვის გახდა თავშესაფარი. საქართველო 
გეოგრაფიული მდებარეობის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის შექმნილი თავისუფალი გარემოსა 
და დემოკრატიული მისწრაფებების გამო, იმ აზერბაიჯანელი დისიდენტების არჩევანი გახდა, რომლებიც 
დევნას განიცდიდნენ სამშობლოში. თუმცა, ბოლო პერიოდში, უფრო და უფრო მეტი აზერბაიჯანიდან 
დევნილი პირი საუბრობს ზეწოლაზე, შევიწროებაზე, ფარულ თვალთვალზე, დისკრიმინაციასა და 
ქართველი სამართალდამცავების უმოქმედობაზე.  ანგარიში უთითებს საქართველოს შესაძლებლობასა 
და პოლიტიკურ ნებაზე, უზრუნველყოს მის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირების დაცვა და მათ წინააღმდეგ 
ჩადენილი დანაშაულების ეფექტური გამოძიება. აფგანის საქმეზე საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურის მიმართ არსებული ბრალდებები კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, 
თუმცა, საქმე ამ დრომდე გამოუძიებელია. 

საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელი პირების მდგომარეობის გაუარესების ფონზე, ორგანიზაციებმა 
საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (IPHR), თავისუფლება ახლა (Freedom Now) 
და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) გადაწყვიტეს აზერბაიჯანიდან 
დევნილი პირების მდგომარეობის და მათი ინდივიდუალური საქმეების შესწავლა. 2017 წლის 17-დან 20 
ივლისამდე, ადამიანის უფლებების იურისტების ჯგუფი ორგანიზაციებიდან „საერთაშორისო პარტნიორობა 
ადამიანის უფლებებისთვის“ და „თავისუფლება ახლა“ ვიზიტით იმყოფებოდნენ საქართველოს დედაქალაქ 
თბილისში, სადაც ფაქტობრივი გარემოებების დადგენის მიზნით შეხვდნენ დაზარალებულ აზერბაიჯანის 
მოქალაქეებს, მათ ოჯახებსა და კოლეგებს, იურისტებს, ჟურნალისტებს და ადგილობრივ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს. მისიის განმავლობაში და მის შემდგომ, დელეგატებმა აიღეს ახსნა-განმარტებები, 
გააანალიზეს საქმის მასალები, შეისწავლეს მედიასაშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშები, ასევე, შეაფასეს ქართული და აზერბაიჯანული მხარის მიერ 
გაკეთებული საჯარო განცხადებები. ანალოგიური მოკვლევა ჰქონდა ჩატარებული EMC-ისაც, მოცემულ 
ანგარიშში კი, ორგანიზაციამ წარმოადგინა ქართული კანონმდებლობის სამართლებრივი ანალიზი.

ანგარიში, პირველ რიგში, წარმოადგენს აზერბაიჯანში არსებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობას 
და აზერბაიჯანთან საქართველოს გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების მიმოხილვას. 
ასევე, ის წარმოადგენს აზერბაიჯანიდან დევნილი პირების წინააღმდეგ განხორციელებულ მოპყრობაზე 
6 საილუსტრაციო საქმეს, რომელთაგან თითოეული პრობლემურია. შემდგომში მოცემული საკითხები 
განხილული იქნება ანგარიშის სამართლებრივ ნაწილში, რომელიც წარმოადგენს რელევანტური ქართული 
და საერთაშორისო კანონმდებლობის ანალიზს. და ბოლოს, ანგარიშის ავტორები საქართველოს 
მთავრობას მიმართავენ კონკრეტული რეკომენდაციებით, თუ როგორ შეუძლია მას კვლავ უზრუნველყოს 
საერთაშორისო სამართლის ნორმების და სტანდარტების და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. 
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ავტორების შესახებ 

თავისუფლება ახლა (Freedom Now) არის ადამიანის უფლებების დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაცია, რომელიც 
პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას, თვითნებური დაკავებების პრაქტიკის და კანონის უზენაესობის 
დაცვის კუთხით არსებული პრობლემების აღმოფხვრას ისახავს მიზნად. „თავისუფლება ახლა“, რომელსაც 
წარმომადგენლობა აქვს ლონდონსა და ვაშინგტონში, სამართლებრივ დახმარებას უწევს  ადამიანებს, 
რომლებიც უკანონოდ დააკავეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათი გათავისუფლების და ფუნდამენტური 
უფლებების აღდგენის მიზნით. ადამიანის უფლებებზე უფრო სრულყოფილად მუშაობისთვის, ორგანიზაცია 
ცდილობს გამოავლინოს თვითნებური დაკავების პრაქტიკის გამომწვევი მიზეზები, ფოკუსირებული 
კვლევის მეთოდების გამოყენებით, ადამიანის უფლებების დარღვევების დოკუმენტირებისა და 
რეპრესიული კანონმდებლობის სამართლებრივი ანალიზის საშუალებით. წლების განმავლობაში, 
„თავისუფლება ახლა“ მუშაობდა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებებისა და უკანონო დაკავების საკითხებზე, 
მათ შორის, პოლიტიკური პატიმრებისთვის სამართლებრივი დახმარების მიწოდებით, მიზანმიმართული 
ადვოკატირებით და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების დოკუმენტირება-ანალიზით. 

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) აერთიანებს ადამიანის უფლებების 
დამცველებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს სხვადასხვა პროფესიული სფეროდან. ის ასევე არის თავისუფალი 
პლატფორმა სამოქალაქო და ადამიანის უფლებების აქტივისტებისთვის. 2012 წელს ორგანიზაციის 
დაფუძნებიდან, EMC მუშაობს ადამიანის უფლებების დაცვაზე, მათ შორის, სოციალურად მოწყვლადი, 
დისკრიმინირებული ჯგუფების უფლებებზე, სამართალდამცავი ორგანოების სისტემურ რეფორმაზე, 
ინსტიტუციური ძალადობის და სოციალური მოწყვლადობის საკითხებზე. ორგანიზაციის ბენეფიციარები, 
ძირითადად, უსახლკარო პირები, მძიმე პირობებში დასაქმებულები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, 
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი და ლგბტ პირები არიან. საქმიანობის დროს, 
ორგანიზაცია იყენებს კვლევის, მონიტორინგის, ადვოკატირების და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებს. 

საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (IPHR) არის დამოუკიდებელი, არასამთავრობო 
ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნდა 2008 წელს ბრიუსელში. ორგანიზაცია მიზნად ისახავს ადამიანის 
უფლებების საკითხებზე მუშაობას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ორგანიზაცია მხარს უჭერს ადგილობრივ 
სამოქალაქო საზოგადოებებს, რომლებიც მუშაობენ ადამიანის უფლებებზე შესაბამის ქვეყნებში და ეხმარება 
მათ ადამიანის უფლებების დარღვევების შესახებ საკითხის საერთაშორისო დონეზე დაყენებაში. პარტნიორ 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გზით, IPHR წარმოადგენს იმ პირთა ინტერესებს, რომლებიც 
განეკუთვნებიან საზოგადოების ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებს, დისკრიმინაციის, უსამართლობის და 
ადამიანის უფლებების დარღვევის მსხვერპლებს. 
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1. აზერბაიჯანის მთავრობის სადამსჯელო 
ღონისძიებები დისიდენტებისა და აქტივისტების 
წინააღმდეგ
ბოლო წლების განმავლობაში, აზერბაიჯანის მთავრობამ განსაკუთრებით მიიპყრო ყურადღება სამოქალაქო 
საზოგადოებისა და პოლიტიკური დისიდენტების წინააღმდეგ განხორციელებული სასტიკი სადამსჯელო 
ღონისძიებებით. 2014 წელი გამოირჩეოდა ადამიანის უფლებების დამცველების, არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ლიდერების და ჟურნალისტების დევნის მზარდი ტენდენციით, რამაც აზერბაიჯანში საჯარო 
სივრცის დახურვა გამოიწვია. სამოქალაქო საზოგადოებაზე სამართალდამცავების მიერ უწყვეტი და მკაცრი 
კონტროლის შედეგად, დღეისთვის, ქვეყანაში ადამიანის უფლებებზე სისტემური მუშაობა არ მიმდინარეობს. 

2014 წელს, წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები აიძულეს საქმიანობა შეეწყვიტათ - ისინი 
დახურეს, სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერები კი დააკავეს. მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო 
საქმეების გამოძიება, რომლებიც ეხებოდა სავარაუდო დარღვევებს ადგილობრივი და საერთაშორისო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლობების რეგისტრაციისა და საქმიანობის პროცესში. დაიწყო არაერთი 
პირის სისხლისსამართლებრივი დევნა იმ ბრალდებით, რომ ისინი ასეთ ორგანიზაციებში მუშაობდნენ. 
სინამდვილეში, ისინი სამართალდამცავების სამიზნე მთავრობის თამამი კრიტიკის გამო აღმოჩნდნენ.  
დაპატიმრებულ პირებს შორის იყვნენ ცნობილი სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერები ინტიგამ ალიევი, 
რასულ ჯაფაროვი, ლეილა იუნუსი, ანარ მამმადლი, ხადიჯა ისმაილოვა რომელთა საქმეები დეტალურად 
არის მიმოხილული IPHR-ის ანგარიშში სამართალი გისოსებს მიღმა: სამოქალაქო საზოგადოების დევნა 
აზერბაიჯანში და „თავისუფლება ახლას“ ანგარიშში გარდამტეხი პუნქტი: წარმატება საზღვარგარეთ, 
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რეპრესია და პატიმრობა სახლში?2 სხვა ადამიანის უფლებების დამცველებს შეექმნათ დაბრკოლებები 
ქვეყნის დატოვებისას, პრობლემები საბანკო ანგარიშებზე და აღმოჩნდნენ გადასახადების თავიდან არიდების 
საეჭვო ბრალდებების წინაშე. ადამიანის უფლებების დამცველები, რომლებმაც გაბედეს ბრალდებულების 
დაცვა თავად გახდნენ მუქარის და შევიწროების მსხვერპლი. ზოგიერთ მათგანს ჩამოერთვა ადვოკატის 
ლიცენზია, მათ შორის, ხალიდ ბაგიროვს და ალაიფ ჰასანოვს. სხვებს ჩაუტარეს დაუსაბუთებელი ჩხრეკა. 
ადვოკატები კი  მოწმის სტატუსით დაიბარეს მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პირების საქმეებში.

2014 წლის სადამსჯელო ღონისძიებებმა დევნის შიშით ბევრი აქტივისტი და ჟურნალისტი აიძულა, 
დაეტოვებინა აზერბაიჯანი. მეზობელი საქართველო მისი გეოგრაფიული მდებარეობის, ისტორიულად 
ლიბერალური საიმიგრაციო პოლიტიკის და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის უსაფრთხო გარემოს 
გამო, ბევრი მათგანისთვის აღმოჩნდა დანიშნულების ადგილი. 2014 წლის შემდგომ, ათობით ჟურნალისტი, 
ადამიანის უფლებების დამცველი და აქტივისტი ჩამოვიდა საქართველოში, საიდანაც გააგრძელა 
აზერბაიჯანზე მუშაობა. 

მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წლის ბოლოს და 2016 წლის დასაწყისში, ბევრი ცნობილი ადამიანის უფლებების 
დამცველის გათავისუფლებამ გააჩინა იმედი, რომ სიტუაცია აზერბაიჯანში უმჯობესდებოდა, რეპრესია 
და თვითნებური დაკავებები გაგრძელდა. ადგილობრივი ადამიანის უფლებების დამცველები საუბრობენ 
100-ზე მეტ პოლიტიკურ პატიმარზე, 2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. ცნობილი დისიდენტები, 
მათ შორის, პოლიტიკური ლიდერი ილგარ მამადოვი, ახალგაზრდა აქტივისტი ილკინ რუსტამზადეი 
და ჟურნალისტი სეიმურ ჰეზი, რჩებიან პატიმრობაში. ამავდროულად, პატიმრობაში აღმოჩნდნენ სხვა 
პირებიც.3 მაგალითად, 2016 წლის 9 მაისს, ახალგაზრდა აქტივისტი ბაირამ მამადოვი და გიიას იბრაჰიმოვი 
დააკავეს ნარკოტიკების ფლობის ბრალდებით, მას შემდგომ, რაც მათ სლოგანი დახატეს ჰეიდარ 
ალიევის, აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ქანდაკებაზე. ორივე აქტივისტი საუბრობდა არასათანადო 
მოპყრობასა და იძულებაზე, ეღიარებინათ ბრალი, რაზეც მათ უარი განაცხადეს. შედეგად მათ 10 წლით 
თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ.4 2017 წლის 9 იანვარს, ცნობილი ფოტო-ჟურნალისტი მეჰმან ჰუსეინოვი 
გაიტაცეს სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა პოლიციელებმა. როგორც ჰუსეინოვი აცხადებს, იგი 
პოლიციის განყოფილებაში არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი გახდა. მას შემდგომ, რაც მეჰმანმა 
პოლიციის წინააღმდეგ ბრალდებები გაასაჯაროვა, მეჰმანს წაუყენეს ბრალი და გაასამართლეს პოლიციის 
განყოფილების უფროსის რეპუტაციის შელახვისთვის. 2017 წლის 3 მარტს, მას 2 წლით თავისუფლების 
აღკვეთა მიესაჯა.5 2017 წლის 24 ივლისს, დამოუკიდებელი გამოცემა  აზადიქის ფინანსურ დირექტორს ფაიგ 
ამირლის მიესაჯა 3 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა, გადასახადების დამალვისა და რელიგიური 
შუღლის გაღვივების ბრალდებით.6

აზერბაიჯანში სამართალდამცავები აგრძელებენ ჟურნალისტებისა და დამოუკიდებელი ოპოზიციური 

2  სამართალი გისოსებს მიღმა: სამოქალაქო საზოგადოების დევნა აზერბაიჯანში, საერთაშორისო პარტნიორობა 
ადამიანის უფლებებისთვის (IPHR), დეკემბერი 2015, ხელმისაწვდომია: http://iphronline.org/justice-behind-bars-in-azerbaijan-20151201.
html;  გარდატეხის წერტილი აზერბაიჯანში: წარმატება და დიდება საზღვარგარეთ, რეპრესია და პატიმრობა სახლში, თავისუფლება 
ახლა და ფონდი - ადამიანის უფლებათა სახლი, მაისი 2015, ხელმისაწვდომია: http://www.freedom-now.org/news/report-unprecedented-
crackdown-on-civil-society-in-azerbaijan-ahead-of-european-olympic-games/ 

3  აზერბაიჯანი: სადამსჯელო ღონისძიებები გრძელდება მთავრობისადმი კრიტიკულად განწყობილი, დამოუკიდებელი 
ჯგუფების წინააღმდეგ, Human Rights Watch, 12 იანვარი, 2017, ხელმისაწვდომია: https://www.hrw.org/news/2017/01/12/azerbaijan-sus-
tained-crackdown 

4  აზერბაიჯანი: 10 წელი თავისუფლების აღკვეთა ახალგაზრდა აქტივისტს გრაფიტისთვის არის სამართლის იმიტაცია, 
Amnesty International, 26 ოქტომბერი, 2016, ხელმისაწვდომია: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/azerbaijan-ten-years-in-jail-
for-youth-activist-who-sprayedgraffiti-is-a-travesty-of-justice/ 
5  ეუთოს მედიის თავისუფლების განყოფილების წარმომადგენელი და ადამიანის უფლებების მიმართულების 
ხელმძღვანელი ითხოვენ ბლოგერისა და ადამიანის უფლებათა აქტივისტის გათავისუფლებას აზერბაიჯანში,  ეუთო, 6 მარტი, 2017, 
ხელმისაწვდომია: http://www.osce.org/fom/303016 

6  აზერბაიჯანული გაზეთის ფინანსურ დირექტორს სამი წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა, OC-Media (open Caucasus 
media), 25 ივლისი, 2017, ხელმისაწვდომია: http://oc-media.org/financial-director-of-azerbaijani-newspaper-sentenced-to-three-years-in-pris-
on/. 

http://iphronline.org/justice-behind-bars-in-azerbaijan-20151201.html
http://iphronline.org/justice-behind-bars-in-azerbaijan-20151201.html
http://www.freedom-now.org/news/report-unprecedented-crackdown-on-civil-society-in-azerbaijan-ahead-of-european-olympic-games/
http://www.freedom-now.org/news/report-unprecedented-crackdown-on-civil-society-in-azerbaijan-ahead-of-european-olympic-games/
https://www.hrw.org/news/2017/01/12/azerbaijan-sustained-crackdown
https://www.hrw.org/news/2017/01/12/azerbaijan-sustained-crackdown
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/azerbaijan-ten-years-in-jail-for-youth-activist-who-sprayedgraffiti-is-a-travesty-of-justice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/azerbaijan-ten-years-in-jail-for-youth-activist-who-sprayedgraffiti-is-a-travesty-of-justice/
http://www.osce.org/fom/303016
http://oc-media.org/financial-director-of-azerbaijani-newspaper-sentenced-to-three-years-in-prison/
http://oc-media.org/financial-director-of-azerbaijani-newspaper-sentenced-to-three-years-in-prison/
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მედიის შევიწროებას. 9 ჟურნალისტი და ბლოგერი რჩება პატიმრობაში ამ დროისთვისაც. სხვები 
აწყდებიან დაბრკოლებებს ქვეყნის დატოვებისას, სისხლის სამართლის მიმდინარე საქმის ფარგლებში. 
2017 წლის მაისში, ეროვნულმა სასამართლოებმა მთავრობის მიმართვის საფუძველზე, დაბლოკეს 5 
პოპულარული დამოუკიდებელი და ოპოზიციური ახალი ამბების საიტი - Meydan TV, Azadliq, Azerbaycan 
Saati, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Azerbaijani Service  და Turan TV აკრძალული მასალის 
გავრცელებისთვის, კერძოდ, „საჯარო წესრიგის დამხობისკენ მოწოდებისთვის“.7 აკრძალვა მოჰყვა  
ინტერნეტის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში ნაჩქარევად მიღებულ რამდენიმე ცვლილებას. ისინი 
მსგავსია თურქეთსა და რუსეთში მიღებული კანონმდებლობისა, რომლებმაც ნება დართეს მთავრობებს 
დაებლოკათ საიტები. 

აზერბაიჯანის მთავრობა აგრძელებს, საჯარო სივრცის კონტროლისა და კრიტიკული აზრის ჩახშობის მიზნით, 
მის ხელთ არსებული სამართლებრივი მექანიზმებისა და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის 
გამოყენებას. ხელისუფლების სადამსჯელო ღონისძიებებმა არა მარტო გააქრო ერთ დროს აქტიური და 
დინამიკური სამოქალაქო საზოგადოება, კრიტიკული ხმის ჩახშობით, არამედ  გამანადგურებელი ეფექტი 
იქონია სამოქალაქო ჩართულობაზე - დემოკრატიის განუყოფელ ნაწილზე.  

7  პოპულარული კრიტიკული ვებ-საიტები აპროტესტებენ აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ დაბლოკვას, ადამიანი უფლებათა 
ადვოკატირების ცენტრი, ხელმისაწვდომია: http://ehrac.org.uk/news/critical-websites-challenge-block-azerbaijan/. 

http://ehrac.org.uk/news/critical-websites-challenge-block-azerbaijan/
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2. საქართველო - თავშესაფარი 
დევნილებისთვის
საქართველო არის ნახევრად-საპრეზიდენტო რესპუბლიკა მთავრობით, რომელიც აირჩევა 
წარმომადგენლობითი დემოკრატიის ფარგლებში. საქართველომ საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობა 
გამოაცხადა 1991 წელს და პოსტსაბჭოთა ტოტალიტარული მმართველობის და 2003 წლის ვარდების 
რევოლუციის შემდეგ, ქვეყანამ დაიწყო დემოკრატიული რეფორმების განხორციელება. არსებული 
მთავრობა, რომელსაც კოალიცია „ქართული ოცნება“ წარმოადგენს, ხელისუფლებაში მოვიდა 2012 
წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ,8 2013 წელს კი, „ქართული ოცნების“ კანდიდატმა გაიმარჯვა 
საპრეზიდენტო არჩევნებშიც. ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში, ქართულმა ოცნებამ 150 საპარლამენტო 
მანდატიდან 115 მოიპოვა.9 2013 წელს განხორციელებულმა კონსტიტუციურმა ცვლილებებმა ძალაუფლების 
კონცენტრირება მოახდინა პრემიერ-მინისტრთან, რომელიც მთავრობის ხელმძღვანელის ფუნქციას 

8  საქართველოს პრეზიდენტი აღიარებს დამარცხებას საპარლამენტო არჩევნებში, New York Times, 2 ოქტომბერი, 2012, 
ხელმისაწვდომია: http://www.nytimes.com/2012/10/03/world/europe/georgia-election-results.html

9  მმართველმა პარტიამ საქართველოში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა, Reuters, 7 ოქტომბერი 2016, ხელმისაწვდომია: 
http://www.reuters.com/article/us-georgia-election-idUSKCN1272AT  

http://www.nytimes.com/2012/10/03/world/europe/georgia-election-results.html
http://www.reuters.com/article/us-georgia-election-idUSKCN1272AT%20%20
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ასრულებს, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, ფორმალურად, ქვეყნის უმაღლესი 
თანამდებობის პირია. საქართველო მკვეთრად განსხვავდება მეზობელი რუსეთის, თურქეთის, აზერბაიჯანის 
და სომხეთისგან და საერთაშორისო დონეზე თავი დაიმკვიდრა როგორც სტაბილურმა დემოკრატიამ, 
რომელიც კარგ ურთიერთობებს ინარჩუნებს ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. 

2.1 საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული 
ურთიერთობები 

კავკასიის მთებს შორის გადაჭიმული, საქართველო და აზერბაიჯანი ერთმანეთს ესაზღვრებიან დაახლოებით 
480 კილომეტრის მანძილზე, რომლის ერთი მესამედიც არ არის სადემარკაციო ხაზით გამიჯნული. მიუხედავად 
იმისა, რომ მათ შორის არსებობს დავა საზღვრის ზუსტ განსაზღვრასთან დაკავშირებით, კავკასიის რეგიონში 
ამ ორ ქვეყანას შორის არსებული საზღვარი ყველაზე უსაფრთხოა. ეს ორი ქვეყანა ისტორიულად მე-20 
საუკუნის დასაწყისიდან კეთილმეზობლური ურთიერთობებით გამოირჩევა.  დღეს არსებული პოლიტიკური 
ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბდა 1991 წელს, საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის 
მოპოვებისა და ძალაუფლების გადანაწილების მიზნით გაჩაღებული საომარი კონფლიქტების დასრულების 
შემდგომ. კეთილმეზობლური ურთიერთობები განპირობებული იყო ქვეყნების მსგავსებით, მათ შორის 
კულტურულ, ისტორიულ და გეოგრაფიულ კონტექსტში. თუმცა ორი ქვეყნის ეკონომიკური გადაჯაჭვულობა 
განიხილება ასეთი ურთიერთობების მთავარ განმაპირობებელ ფაქტორად. 1992 წლის შემდგომ, როდესაც 
ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბდა დიპლომატიური ურთიერთობები, საქართველომ და აზერბაიჯანმა 
ხელი მოაწერეს 100-ზე მეტ ორმხრივ შეთანხმებას. თითოეული ხელს უწყობს მათ თანამშრომლობას და 
მონაწილეობას მაღალი დონის წარმომადგენლობებსა და კულტურულ ღონისძიებებში.10 საქართველოს 
ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც პირველად 2004 წელს გამოიცა, ხოლო 2011 
წელს განახლდა, აზერბაიჯანთან ურთიერთობას განსაზღვრავს როგორც „სტრატეგიულ პარტნიორობას“. 
დოკუმენტი ხაზს უსვამს ქვეყნის ახლო თანამშრომლობას, განსაკუთრებით ენერგეტიკის, ეკონომიკური 
განვითარების და რეგიონული უსაფრთხოების სფეროებში.11  

ნავთობით მდიდარი აზერბაიჯანი მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ახორციელებს საქართველოს 
ინფრასტრუქტურაში. მათ შორის, საქართველოს რკინიგზის განახლებაში, თურქეთისა და საქართველოს 
დამაკავშირებელი ახალი სარკინიგზო მაგისტრალის, ევროპული ტიპის ლიანდაგის მშენებლობაში, ისეთის 
როგორიც თურქეთში გამოიყენება.12 ბოლო პერიოდში, აზერბაიჯანმა გააფართოვა მისი ინტერესები 
საქართველოს ეკონომიკის სხვა სექტორებშიც, მათ შორის სოფლის მეურნეობის, უძრავი ქონების და 
ტურიზმის სფეროში. აზერბაიჯანის მთავრობამ საქართველოს ეკონომიკაში 578 მილიონი დოლარი ჩადო 
2016 წელს, რომელიც საერთო უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების 35%-ს შეადგენდა ამ წელს.13 აზერბაიჯანის 
ნავთობის კომპანია (სოკარი) ფლობს 100-ზე მეტ ბენზინგასამართ სადგურს, ამუშავებს ბუნებრივი აირის 
გადანაწილების ქსელს საქართველოში, ფლობს და მართავს ყულევის შავი ზღვის პორტს, რომელიც 
ყველაზე მასშტაბურ უცხოურ პირდაპირ ინვესტიციას წარმოადგენს, რომელსაც აზერბაიჯანი ახორციელებს 

10  საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობები, საქართველოს საელჩო აზერბაიჯანში, ხელმისაწვდომია: http://
azerbaijan.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=212; აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურთიერთობები, აზერბაიჯანის საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო; ხელმისაწვდომია http://mfa.gov.az/files/file/Azerbaijan%20-%20Georgia%20relations%20%283%29.pdf.   
11 ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ხელმისაწვდომია: 
http://www.mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/NationalSecurityConcept.aspx?lang=en-US  
12  აზერბაიჯანი და საქართველო: სტრატეგიული პარტნიორობა რეგიონში სტაბილურობისთვის, ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტი, 
ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ინსტიტუტი, აბრეშუმის გზის სასწავლო პროგრამა, სექტემბერი 2013, ხელმისაწვდომია: https://www.
silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2013_09_SRP_Tsereteli_Azerbaijan-Georgia.pdf (შემდგომში აზერბაიჯანი და საქართველო: 
სტრატეგიული პარტნიორობა). 
13  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ხელმისაწვდომია: http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_
id=2231&lang=eng .  

http://azerbaijan.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=212
http://azerbaijan.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=212
http://mfa.gov.az/files/file/Azerbaijan%20-%20Georgia%20relations%20%283%29.pdf
http://www.mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/NationalSecurityConcept.aspx?lang=en-US%20%20
https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2013_09_SRP_Tsereteli_Azerbaijan-Georgia.pdf
https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2013_09_SRP_Tsereteli_Azerbaijan-Georgia.pdf
http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=2231&lang=eng
http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=2231&lang=eng
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საქართველოში.14 მთლიანობაში, 1997 წლიდან, აზერბაიჯანის მთავრობამ საქართველოს ეკონომიკაში 2.1 
მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია ჩადო. ამავე დროს, ის საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის 90%-ის 
მიმწოდებელია.15

საქართველოს და აზერბაიჯანის თანამშრომლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ენერგეტიკის 
სფეროს. ეს ურთიერთობები დაიწყო 1996 წლის მარტში, აზერბაიჯანის ისტორიული გადაწყვეტილებით, 
რომ ბუნებრივი აირის ექსპორტი ევროპაში, ნაწილობრივ, საქართველოში ახლად განვითარებული შავი 
ზღვის სუფსის პორტის გავლით მოეხდინა. ბაქო-სუფსის ნავთობსადენს რეგიონისთვის ფუნდამენტური 
მნიშვნელობა ჰქონდა. ნავთობსადენი ჩაანაცვლებდა ბაქო-ნოვოროსისკის ნავთობსადენს, რომელიც 
რუსეთის გავლით ახდენდა ბუნებრივი აირის ექსპორტს. შედეგად, საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო 
აზერბაიჯანის ბუნებრივი აირის ექსპორტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამტარი გახდა.16 ეს 
ურთიერთობები კიდევ უფრო გამყარდა 2006 წელს, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის 
ნავთობსადენების მშენებლობით, ასევე, 2020 წელს დაგეგმილი სამხრეთის ბუნებრივი აირის კორიდორის 
- 45 მილიარდი დოლარის ღირებულების პროექტის დასრულებით, რომელიც ბუნებრივ აირს მიაწოდებს 
პირდაპირ ევროპას.  

უსაფრთხოების სფეროში აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის არსებული თანამშრომლობის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი გამოხატულება არის ქვეყნების გაერთიანება სუამ-ში (დასახელება შედგება ორგანიზაციის 
დამფუძნებელი ქვეყნების ინიციალებისგან: საქართველო, უკრაინა, აზერბაიჯანი, მოლდოვა). ორგანიზაცია 
დაფუძნდა 1997 წელს, რეგიონში რუსული დომინაციის  დაბალანსებისა და რუსეთის კონტროლის მიღმა 
არსებული ენერგოსადენების უსაფრთხოების მიზნით.17 ორგანიზაციის წევრები მონაწილეობენ რეგულარულ 
სამიტებში, დაწყებული კიბერუსაფრთხოებით და დამთავრებული ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის 
საკითხებით.18 1999 წელს, აზერბაიჯანმა, საქართველომ და უკრაინამ  გამართეს საქართველოში მდებარე 
ნავთობსადენების დაცვაზე ორიენტირებული  წვრთნა.19 

2.2 საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანის მოქალაქეები

აზერბაიჯანელები საქართველოში ეთნიკური უმცირესობის ყველაზე დიდ ჯგუფს წარმოადგენენ. 2014 წელს 
ჩატარებული, უკანასკნელი საყოველთაო აღწერის თანახმად, აზერბაიჯანული მოსახლეობა, დაახლოებით 
233 000 პირი, ქვეყნის მოსახლეობის 6 %-ს შეადგენს.20 აზერბაიჯანელები საქართველოში მე-19 საუკუნიდან 
სახლდებოდნენ. ორ ქვეყანას შორის გადასახლებები იმდენად ხშირი იყო, რომ 2000 წელს გამართულ 
ორმხრივ შეხვედრაზე, ყოფილმა პრეზიდენტმა ალიევმა და შევარდნაძემ გამოსცეს ერთობლივი კომუნიკე, 
რომელშიც განაცხადეს, ისინი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ საქართველოში მცხოვრები 
აზერბაიჯანელების, ისევე როგორც აზერბაიჯანში მცხოვრები ქართველების უფლებებსა და ინტერესებს 

14  აზერბაიჯანი და საქართველო: სტრატეგიული პარტნიორობა
15  საქართველო და აზერბაიჯანი აღრმავებენ ეკონომიკურ ურთიერთობებს, Georgia Today, 31 ოქტომბერი, 2016, 
ხელმისაწვდომია: http://georgiatoday.ge/news/5021/Georgia,-Azerbaijan-to-Deepen-Economic-Relations რჩება თუ არა საქართველო 
უსაფრთხოდ აზერბაიჯანელი დისიდენტებისთვის?, Open Democracy, 24 მაისი, 2017, ხელმისაწვდომია:  https://www.opendemocracy.
net/od-russia/lamiya-adilgizi/is-georgia-still-safe-for-azerbaijani-dissidents   

16  აზერბაიჯანი და საქართველო: სტრატეგიული პარტნიორობა
17  სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო: უშიშროების საკითხები და გავლენა ამერიკის ინტერესებისთვის, კონგრესის 
კვლევითი სამსახური, 11 მარტი, 2010, ხელმისაწვდომია: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc503577/m1/1/high_res_d/
RL30679_2010Mar11.pdf.   

18  იხილეთ დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის ორგანიზაციის (GUAM) სიახლეები, ხელმისაწვდომია: http://
guam-organization.org/en .  

19  სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო: უშიშროების საკითხები და გავლენა ამერიკის ინტერესებისთვის, კონგრესის 
კვლევითი სამსახური, 11 მარტი, 2010,
20  2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგები, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 28 აპრილი, 2016, 
ხელმისაწვდომია: http://census.ge/files/results/Census_release_ENG.pdf .  

http://georgiatoday.ge/news/5021/Georgia,-Azerbaijan-to-Deepen-Economic-Relations%20
https://www.opendemocracy.net/od-russia/lamiya-adilgizi/is-georgia-still-safe-for-azerbaijani-dissidents
https://www.opendemocracy.net/od-russia/lamiya-adilgizi/is-georgia-still-safe-for-azerbaijani-dissidents
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc503577/m1/1/high_res_d/RL30679_2010Mar11.pdf
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc503577/m1/1/high_res_d/RL30679_2010Mar11.pdf
http://guam-organization.org/en
http://guam-organization.org/en
http://census.ge/files/results/Census_release_ENG.pdf
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და დაადასტურეს, რომ ამ საკითხს სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელოვან ნაწილად მიიჩნევდნენ.21 მას 
შემდგომ, რაც 2014 წელს, აზერბაიჯანის მთავრობამ დაიწყო სადამსჯელო ღონისძიებების განხორციელება 
პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ, არაერთი აზერბაიჯანელი ადამიანის უფლებების დამცველი, 
ჟურნალისტი და პოლიტიკური აქტივისტი იძულებული გახდა, სამშობლო დაეტოვებინა და საქართველოში 
ჩამოსულიყო, სადაც ისინი, როგორც დევნილები, უმეტესწილად ბინადრობის ნებართვის გარეშე ცხოვრობენ. 

ზოგადად, საქართველოს მოქალაქეებს კარგი განწყობა აქვთ ქვეყანაში მცხოვრები უცხოელების მიმართ. 
2015 წელს ჩატარებული გამოკითხვის საფუძველზე, ქართველების 61% ნეიტრალურად არის განწყობილი 
უცხოელების მიმართ, 24 % დადებითად ან ძალიან დადებითად და მხოლოდ 5 % გამოთქვამს უცხოელების 
მიმართ უარყოფით ან ძალიან ცუდ დამოკიდებულებას. გამოკითხვის დროს, ქართველები იმიგრაციის 
პრობლემას არ ასახელებდნენ საქართველოსთვის ყველაზე მწვავე 10 პრობლემურ საკითხს შორის.22 
თუმცა, ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოსთვის უცხოა ანტი-საიმიგრაციო განწყობები, რომელიც ევროპულ 
ქვეყნებში გამოიკვეთა. ამაზე მიანიშნებს 2017 წლის ივლისში, თბილისში, ისლამური ქვეყნებიდან იმიგრაციის 
გასაპროტესტებლად გამართული დემონსტრაცია.23 

2.3 საქართველოს მთავრობის იმიგრაციის პოლიტიკა

2014 წლის სექტემბრამდე, საქართველოს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური საიმიგრაციო 
პოლიტიკა ჰქონდა. 2014 წლამდე, 100-ზე მეტ ქვეყანასთან საქართველოს უვიზო რეჟიმი ჰქონდა 
დაწესებული, რაც 360 დღემდე ქვეყანაში უვიზოდ დარჩენის შესაძლებლობას იძლეოდა.24 ეს პოლიტიკა 
მნიშვნელოვნად გამკაცრდა ევროკავშირთან დადებული ვიზა ლიბერალიზაციის შეთანხმების ფარგლებში. 
შეთანხმება ითვალისწინებდა გარკვეულ წინაპირობებს ქვეყნისთვის, რათა საქართველოს მოქალაქეებს 
ევროკავშირის ქვეყნებში მოკლევადიანი უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა მოეპოვებინათ.25 2017 წლის 
მარტში, ევროკავშირმა საქართველოს მოქალაქეებს ეს შესაძლებლობა მიანიჭა.26

კანონით დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად, აზერბაიჯანის მოქალაქეებს აქვთ უფლება, შემოვიდნენ 
საქართველოში და ქვეყნაში უვიზოდ დარჩნენ 360 დღის განმავლობაში. 1.5 მილიონზე მეტი აზერბაიჯანის 
მოქალაქე ეწვია საქართველოს 2016 წელს, რაც ქვეყანაში შემოსული უცხოელების ყველაზე დიდ 
ნაწილს შეადგენდა.27 მთავრობის მიერ შეგროვებული მონაცემები აჩვენებს, რომ 2016 -დან 2017 წლამდე, 
127 აზერბაიჯანის მოქალაქეს ეთქვა უარი ქვეყანაში შემოსვლაზე, ეროვნული უსაფრთხოების დაცვის 
საფუძვლით. ეს რიცხვი შეადგენდა იმ უცხოელთა 60 %-ს, რომელთაც ამავე პერიოდში ეთქვათ უარი 

21  აზერბაიჯანი - საქართველოს ურთიერთობები: სტრატეგიული პარტნიორობის საფუძვლები და პრობლემები, 
სტრატეგიული კვლევების ცენტრი, მიმოხილვა თავი 7-8, 3 ივლისი, 2013, ხელმისაწვდომია: https://www.academia.edu/4344816/Azer-
baijan-Georgian_relations_The_Foundations_and_Challenges_of_the_Strategic_Alliance

22  კავკასიის ბარომეტრი 2015, კავკასიის კვლევითი რესურს ცენტრი, ხელმისაწვდომია: http://caucasusbarometer.org/en/ 

23  ქართველები მუსლიმი იმიგრანტების წინააღმდეგ მარშს აწყობენ, EurasiaNet.Org, 15 ივლისი, 2017, ხელმისაწვდომია: 
http://www.eurasianet.org/node/84376  

24  საქართველოში დასრულდა იმიგრაციის თავისუფალი პოლიტიკა, ომისა და მშვიდობის ინსტიტუტის ანგარიში, 29 
სექტემბერი, 2014, ხელმისაწვდომია: https://iwpr.net/global-voices/georgia-ends-immigration-free-all საქართველო: ახალი სავიზო და 
იმიგრაციის წესები, გლობალური სამართლებრივი მონიტორი, 9 იანვარი, 2014, ხელმისაწვდომია: http://www.loc.gov/law/foreign-news/
article/georgia-new-visa-and-migration-rules/ .  

25  საქართველო და მიგრაცია: პოლიტიკის ხაფანგი, Open Democracy, 23 დეკემბერი, 2013, ხელმისაწვდომია: https://www.
opendemocracy.net/gavin-slade/georgia-and-migration-policy-trap.   

26  ევროპულმა პარლამენტმა საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი დაამტკიცა, Al Jazeera, 3 თებერვალი, 2017, 
ხელმისაწვდომია: http://www.aljazeera.com/news/2017/02/european-parliament-grants-georgia-visa-free-travel-170202133759696.html.  

27  6,350,825 ტურისტი ეწვია საქართველოს 2016 წელს, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ხელმისაწვდომია: 
http://gnta.ge/international-visitors-arrived-in-georgia-2016/  

https://www.academia.edu/4344816/Azerbaijan-Georgian_relations_The_Foundations_and_Challenges_of_the_Strategic_Alliance
https://www.academia.edu/4344816/Azerbaijan-Georgian_relations_The_Foundations_and_Challenges_of_the_Strategic_Alliance
http://caucasusbarometer.org/en/
http://www.eurasianet.org/node/84376%20%20
https://iwpr.net/global-voices/georgia-ends-immigration-free-all
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/georgia-new-visa-and-migration-rules/
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/georgia-new-visa-and-migration-rules/
https://www.opendemocracy.net/gavin-slade/georgia-and-migration-policy-trap
https://www.opendemocracy.net/gavin-slade/georgia-and-migration-policy-trap
http://www.aljazeera.com/news/2017/02/european-parliament-grants-georgia-visa-free-travel-170202133759696.html.%20%20
http://gnta.ge/international-visitors-arrived-in-georgia-2016/%20%20
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ქვეყანაში შემოსვლაზე.28 უარის თქმის საფუძვლების დოკუმენტირება არ მომხდარა. აზერბაიჯანის 
მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ საქართველოში დარჩენა და ადგილობრივი სამუშაო ბაზარზე დასაქმება, 
უნდა მოიპოვონ ბინადრობის ნებართვა. სამწუხაროდ, ბინადრობის ნებართვის მოპოვების პროცესი 
ზედმეტად ბიუროკრატიულია და აზერბაიჯანის მოქალაქეების უმეტეს ნაწილს უარს ეუბნებიან ნებართვაზე. 
კანონში ბინადრობის ნებართვაზე უარისთვის გათვალისწინებულია წესები, თუმცა ზოგიერთი მათგანი 
ბუნდოვანია და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი დაკავშირებულია საიდუმლო ინფორმაციასთან, 
განსაკუთრებით, ნებართვაზე ეროვნული უსაფრთხოების დაცვის საფუძვლით  უარის დროს.29 ეროვნული 
უსაფრთხოების დაცვის საფუძვლის გამოყენება უფრო და უფრო ხშირად ხდება აზერბაიჯანის მოქალაქეების, 
განსაკუთრებით პოლიტიკური დისიდენტების წინააღმდეგ ნებართვაზე უარის თქმის დროს. 

დაბრკოლებები, რომლებსაც სამშობლოდან დევნილი აზერბაიჯანის მოქალაქეები აწყდებიან 
ბინადრობის ნებართვის მოპოვების დროს, მოიაზრება იმის მაგალითად, თუ როგორ იყენებს აზერბაიჯანი 
საქართველოსთან არსებულ მჭიდრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, რათა გაგრძელდეს სადამსჯელო 
ღონისძიებები სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ, უკვე საზღვრებს მიღმა. საქართველოს მხრიდან 
მისი ავტორიტარული მეზობელი ქვეყნის შეწყნარება პირველად აღინიშნა 2013 წელს, როდესაც ყოფილმა 
პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა აზერბაიჯანის ოპოზიციური პარტიების მიერ დაგეგმილი სამიტი 
აკრძალა თბილისში. ბევრს ჰქონდა იმედი, რომ „ქართული ოცნება“ მეტ გულისხმიერებას გამოიჩენდა 
აზერბაიჯანელი დისიდენტების მიმართ, თუმცა საწინააღმდეგო გამართლდა. 

28  2016 წლის იანვრიდან 2017 წლის ივნისამდე, 127 აზერბაიჯანის მოქალაქეს ეთქვა უარი საქართველოში შემოსვლაზე, 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 5 ივლისი, 2017, ხელმისაწვდომია: https://gyla.ge/ge/post/2016-tslis-ianvridan-2017-ts-
lis-30-ivnisis-chatvlit-azerbaijanis-127-moqalaqes-etqva-uari-saqartveloshi-shemosvlaze#sthash.l8fvxdsH.VMoG6SKG.dpbs 

29  საქართველო და მიგრაცია: პოლიტიკის ხაფანგი, Open Democracy, 23 დეკემბერი 2013.
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3. საქმის ფაბულები – საქართველოში 
მცხოვრები აზერბაიჯანელი აქტივისტები და 
ჟურნალისტები
ვარდების რევოლუციის შემდეგ, საქართველომ შესამჩნევი პროგრესი განიცადა დემოკრატიული 
რეფორმების კუთხით. ის ცნობილია კრიტიკული და დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოებით. Freedom 
House-ის ანგარიშმა „თავისუფლება მსოფლიოში 2017“ საქართველოს თავისუფლების ინდექსში 64 ქულა 
მიანიჭა, რაც ყველაზე მაღალია კავკასიის რეგიონში. ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ამ შესამჩნევი 
გაუმჯობესების შემდეგ, ბევრი აზერბაიჯანელი, სასტიკი მოპყრობისგან თავის დასაღწევად, თავისი ქვეყნის 
სიახლოვეს, საქართველოში გადავიდა  საცხოვრებლად. თუმცა, გასული წლის განმავლობაში მომხდარმა 
რამდენიმე ინციდენტმა და მოვლენამ საქართველოს სახელმწიფოს, როგორც უსაფრთხო, დამოუკიდებელი 
ქვეყნის რეპუტაცია შეარყია. აზერბაიჯანელი დევნილებისთვის - უფლებადამცველების, ჟურნალისტებისა 
და  დისიდენტებისთვის ის აღარ განიხილება დევნისგან თავისუფალ, უსაფრთხო სივრცედ.

მოცემული ანგარიში იმ აზერბაიჯანელი პირების საქმეებს აღწერს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრების 
მანძილზე, საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრებს შორის შევიწროების მსხვერპლი იყო ან ქართველი 
სამართალდამცავების მხრიდან თვალთვალის ობიექტი გახდა. ასევე იმ პირების საქმეებს, რომლებიც 
აცხადებენ, რომ  არ არსებობდა მზაობა საქართველოს მხრიდან, მათთვის დახმარება გაეწიათ ადამიანის 
უფლებების სავარაუდო დარღვევებზე. ქვემოთ მოყვანილი ექვსი შემთხვევა შემაშფოთებელ გარემოებებს 
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აღწერს. ანალიზი წარმოდგენილია თავში „სამართლებრივი ანალიზი - აზერბაიჯანელი დევნილების 
მდგომარეობა საქართველოში“. ამასთან, ანგარიშში წარმოდგენილია მსჯელობა საქართველოს 
ვალდებულებებსა და  საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სამართლის სავარაუდო დარღვევებზე. ყველა 
იმ შემთხვევაში, სადაც სხვა აღნიშვნა არ არის, საქმეებში წარმოდგენილი ინფორმაცია ახსნა-განმარტებების 
სახით იქნა მიწოდებული ავტორებისთვის.

• აფგან მუხთარლი (Afgan Mukhtarli) - აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი, რომელიც 2017 წლის 
მაისში, თბილისში, ქუჩიდან გაიტაცეს და უკანონოდ გადაიყვანეს  აზერბაიჯანის საზღვარზე. ის 
ახლა პატიმრობაშია აზერბაიჯანში და სასამართლო მოსმენას ელოდება ფალსიფიცირებულ 
ბრალდებებზე საზღვრის უკანონო კვეთის, კონტრაბანდის გზით გადაზიდვისა და დაკავებისას 
წინააღმდეგობის გაწევისთვის. აფგანის შემთხვევა გამორჩეულია არა ერთი საკითხის გამო, რაც 
დეტალურად არის ქვემოთ განმარტებული.

• ვიდადი ისგენდერლი (Vidadi Isgenderli) - აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერი აქტივისტი, რომელიც, 
მისი რწმენით,  მრავალჯერ იყო თავდასხმის, მუქარისა და შევიწროების მსხვერპლი აზერბაიჯანის 
მთავრობის აგენტების მხრიდან, იმ პერიოდში, როდესაც საკუთარ ოჯახთან ერთად, თბილისში 
ცხოვრობდა. ვიდადის მიერ განცდილი ჩაგვრა თავისი მახასიათებლებით იმ მუქარისა და შევიწროების 
მსგავსია, რის შესახებაც თბილისში მცხოვრებ სხვა აზერბაიჯანელებსაც განუცხადებიათ. ეს შემთხვევა 
საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ეფექტური გამოძიების სისუსტეებზეც მიუთითებს. სხვები, 
ვინც მსგავს გარემოებებში ამოჰყო თავი არიან: ზამირა აბასოვა (Zamira Abasova), თურალ გურბანი 
(Tural Gurbanli) და ზარიფა გულიევა (Zarifa Gulieva) და გუნელ მოვლუდი (Gunel Movlud).

• გულნურ კაზიმოვა (Gulnur Kazimova) აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი, რომელსაც, ვიდადისა და სხვების 
მსგავსად, აზერბაიჯანის ხელისუფლების წარმომადგენლები ავიწროებდნენ. იგი ასევე აცხადებს, 
რომ შევიწროებისა და თვალთვალის ობიექტი იყო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის მხრიდანაც.

• დაშგინ აღალარლი (Dashgin Aghalarli) აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერი აქტივისტი, რომელიც 
აზერბაიჯანის ხელისუფლების მოთხოვნით დააკავეს საქართველოში. მას უარი ეთქვა თავშესაფარზე 
იმ მიზეზით, რომ მისი საქართველოში დარჩენა „სახელმწიფო ინტერესებთან, ეროვნულ 
უსაფრთხოებასა და საჯარო წესრიგთან“ მოდიოდა წინააღმდეგობაში. 

• ლეილა მუსტაფაევა (Leyla Mustafayeva) აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი, რომელსაც  უარი ეთქვა 
ბინადრობის ნებართვაზე იმ მიზეზით, რომ ეს  „სახელმწიფო ინტერესებს“ ეწინააღმდეგებოდა. 
საქართველოში სხვა აზერბაიჯანელებსაც ეთქვათ უარი ნებართვაზე მსგავსი საფუძვლით, მათ 
შორის ჰაჯი ჰაჯიევს (Haji Hajiyev).

• ჯამალ ალი (Jamal Ali), გერმანიაში მცხოვრები ცნობილი აზერბაიჯანელი მუსიკოსი, რომელსაც 
საქართველოში უვიზოდ შემოსვლაზე ეთქვა უარი. როგორც ზემოთ აღინიშნა, არა ერთ 
აზერბაიჯანელს აეკრძალა საქართველოში შემოსვლა. იმ პირთა ნახევარზე მეტი, რომელთაც 2016-
17 წლებში ქვეყანაში შემოსვლის საშუალება არ მიეცა, წარმოშობით აზერბაიჯანელია 

3.1. გატაცება: ჟურნალისტი აფგან  მუხთარლი

• გატაცება უცხო ქვეყნის წარმომადგენლების მიერ, საქართველოს პოლიციის დახმარებით; 

• საქართველოს ხელისუფლების მიერ საქმის არაეფექტური გამოძიება;
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• ჟურნალისტურ საქმიანობაში ჩარევა.

ანგარიშში განხილული შემთხვევებიდან აფგან მუხთარლის საქმე ყველაზე გამორჩეული და 
აღმაშფოთებელია.30 

თბილისში ცხოვრებისა და დამოუკიდებელი ჟურნალისტური საქმიანობისას, აფგანი ქართველმა 
პოლიციელებმა გაიტაცეს და საზღვართან აზერბაიჯანელ სამართალდამცავებს გადასცეს. ორი დღის შემდეგ, 
ბაქოს სასამართლომ მას წინასწარი სამთვიანი პატიმრობა შეუფარდა, რის შემდეგაც ის პატიმრობაშია. 
მისი გაუჩინარების შემდეგ, აფგანის მეუღლემ ლეილა მუსტაფაევამ, ამ ფაქტის შესახებ ქართველ 
პოლიციელებს შეატყობინა. დამკვირვებლებმა და ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა შენიშნეს, რომ აფგანის 
საქმის გამოძიება უშედეგოდ მიმდინარეობს. საჯაროდ ისმის ბრალდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ 
საქართველოს ხელისუფლება არაეფექტურად იძიებს საქმეს. დამატებით, ადგილობრივი ჟურნალისტები 
იტყობინებიან, რომ ადგილი აქვს მათ მიერ საქმის გამოძიებაში სახელმწიფოს ჩარევას. 

ბიოგრაფია

აფგან მუხთარლი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი და პოლიტიკური დისიდენტია. ის სოციალურ და 
პოლიტიკურ საკითხებს აშუქებდა შემდეგი მედიასაშუალებებისთვის: ოპოზიციური გაზეთი Yeni Musa-
vat, რადიო თავისუფლება (Radio Free Europe/Radio Liberty), ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი 
(IWPR) და Meydan TV. მისი და მისი ოჯახის შევიწროების შემდგომ წლებში, აფგანმა და მისმა მეუღლემ 
ლეილა მუსტაფაევამ, რომელიც ასევე ჟურნალისტია, აზერბაიჯანი დატოვეს და 2015 წელს საქართველოში 
გამოიქცნენ.

2011 წელს, აფგანმა აზერბაიჯანში სამთავრობო კორუფციისა და ადამიანის უფლებების დარღვევაზე 
საგამოძიებო საქმიანობა დაიწყო. ის საკითხების ფართო სპექტრზე წერდა, რომელიც აზერბაიჯანში 
სხვადასხვა ჯგუფს ეხებოდა. ის აშუქებდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა შორის ხმის მიცემის 
შეზღუდულ უფლებაზე და პირადი ვალების კრიზისზე. აფგანი იუწყებოდა კორუფციაზე აზერბაიჯანის 
მთავრობაში, მათ შორის, თავდაცვის სამინისტროსა და ეროვნული უსაფრთხოების სამინისტროს კულისებს 
მიღმა მიმდინარე პროცესებზე. იგი ახლოდან აკვირდებოდა თავდასხმებს აზერბაიჯანის სამოქალაქო 
საზოგადოებაზე და სახელმწიფოს მიერ აზერბაიჯანელი დისიდენტების ოჯახის წევრების შევიწროების 
შემთხვევების დოკუმენტირებას ახდენდა. 2017 წლის იანვარში, Meydan TV-ში გამოქვეყნებული მისი სტატია 
მთავრობის მიერ გატაცებების მზარდ ტენდენციას შეეხებოდა. აფგანის ყველაზე ცნობილი პუბლიკაციები 
მმართველი ოჯახის, ალიევების კორუფციულობას შეეხებოდა.31 მან გამოაქვეყნა სტატია პრეზიდენტ 
ილჰამ ალიევისა და მისი ოჯახის ფინანსურ გარიგებებზე საქართველოში.32 გატაცებამდე აფგანი მუშაობდა 
სტატიაზე პრეზიდენტ ალიევის შვილების ჰოლდინგების მოგებაზე, როდესაც სხვა აზერბაიჯანული 
ფინანსური ინსტიტუციები გასაჭირში იყვნენ. 

30  ყველა იმ შემთხვევაში, სადაც სხვა აღნიშვნა არ არის, ამ ქეისში წარმოდგენილი ინფორმაცია აფგანის მეუღლემ და 
ადვოკატმა მიაწოდა ავტორებს.
31  პოლიტიკურად მოტივირებული გატაცებები აზერბაიჯანში: ტენდენციის ჩამოყალიბება, Meydan TV 7 ივნისი, 2017, 
ხელმისაწვდომია: https://www.meydan.tv/en/site/society/23404/ 

32  ალიევების ბიზნესები საქართველოში, Meydan TV , 23 ოქტომბერი, 2015, ხელმისაწვდომია: https://www.meydan.tv/en/site/
politics/8759/ Aliyevs’ businesses in Georgia (Part II), Meydan TV, 17 ნოემბერი, 2015, ხელმისაწვდომია: https://www.meydan.tv/en/site/
society/9330/ 

https://www.meydan.tv/en/site/society/23404/
https://www.meydan.tv/en/site/politics/8759/
https://www.meydan.tv/en/site/politics/8759/
https://www.meydan.tv/en/site/society/9330/
https://www.meydan.tv/en/site/society/9330/
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საქართველოში ცხოვრება

აფგანი საქართველოში 2015 წლის 5 იანვარს ჩამოვიდა. ორი კვირის შემდეგ ჩამოვიდა მისი ცოლი ლეილაც, 
რომელიც აშშ-ის საელჩომ ბაქოში თბილისში საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) ჟურნალისტიკის 
პროგრამაში მონაწილეობისთვის სტიპენდიით დააჯილდოვა. 

თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ, აფგანი დამოუკიდებელ ჟურნალისტად მუშაობდა,  იძიებდა და წერდა Meydan 
TV-ისა და „ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტისთვის“. თბილისში გადმოსვლის შემდეგ, აფგანი 
მეგობრებს ეუბნებოდა და Facebook-ზე წერდა, რომ მისი რწმენით, მას აედევნენ და უთვალთვალებდნენ. 
ერთი და იგივე ადამიანი სხვადასხვა დღესა და ადგილას ჰყავდა შენიშნული. კაფეებთან ახლოს, მან ასევე 
შეენიშნა მამაკაცთა ჯგუფი, რომელიც აზერბაიჯანულად საუბრობდა. საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ 
მალევე, აფგანმა ბინადრობის ნებართვაზე შეიტანა განაცხადი, რომელიც მინიჭების შემდეგ გაუხანგრძლივეს 
კიდეც. 2016 წლის ოქტომბრისთვის, მის ნებართვას ვადა გაუვიდა. მან გადაწყვიტა აღარ შეეტანა განაცხადი 
მის გახანგრძლივებაზე. ამის მაგივრად, აფგანი და ლეილა უკრაინაში გაემგზავრნენ და შემდეგ ხელახლა 
შემოვიდნენ საქართველოში. როგორც აზერბაიჯანის მოქალაქეები, ისინი საქართველოში ვიზის გარეშე 
შემოუშვეს, კანონის მიხედვით, 360 დღემდე დარჩენის უფლებით. 

აფგანის გატაცება 

2017 წლის 29 მაისს, დაახლოებით საღამოს 5 საათზე, აფგანი სახლიდან კაფეში გავიდა მეგობრებთან 
შესახვედრად. მან ცოლს დაუბარა, რომ დაღლილი იყო და გარეთ გვიანობამდე არ დარჩებოდა. 
დაახლოებით 7 საათზე, აფგანმა ლეილას დაურეკა და ჰკითხა მაღაზიიდან რამე ხომ არ წაეღო და უთხრა, 
რომ სახლში 15-20 წუთში იქნებოდა. აფგანმა ლეილას უთხრა, რომ მისი ტელეფონი დამჯდარი იყო და 
მეგობრის ტელეფონიდან რეკავდა. აფგანი სახლში აღარ დაბრუნებულა. ამ ლაპარაკიდან 30 წუთის 
შემდეგ, ლეილამ აფგანთან დაკავშირება სცადა, მაგრამ ზარი პირდაპირ ავტომოპასუხესთან შედიოდა. 
ზარის განხორციელების რამდენიმე მცდელობის შემდეგ, ლეილამ დაიძინა. ლეილას დილას 9 საათზე 
გაეღვიძა და გაუკვირდა, რომ აფგანი სახლში არ იყო. ლეილამ იმ მეგობრებს დაურეკა, ვისთან ერთადაც 
აფგანი გარეთ გავიდა. ყველა მათგანმა ლეილას უთხრა, რომ აფგანთან საღამოს 7 საათზე დაშორების 
მერე ის არ ენახათ. ლეილას „ყველაზე ცუდის შეეშინდა“. დილის 10 საათზე ის ადგილობრივი პოლიციის 
განყოფილებაში მივიდა თბილისში ბროსეს ქუჩის #2-ის მახლობლად, რათა ადამიანის გაუჩინარებაზე 
განეცხადებინა. ამის შემდეგ, ის პოლიციის #1 განყოფილებაში მივიდა, ძველ თბილისში, როგორც მას 
მიუთითეს. ლეილა იხსენებს, რომ პოლიცია „არც დაინტერესებული ჩანდა და არც მოტივირებული ამ 
შემთხვევით“. იმ დღის 5 საათზე, როდესაც აფგანი დაიკარგა, ლეილას ბაქოდან დაურეკა ერთ-ერთმა 
ჟურნალისტმა და უთხრა, რომ სოციალური ქსელით შეიტყო იმის შესახებ, რომ აფგანი პატიმრობაში იყო 
ბაქოში.

აფგანის მონათხრობის მიხედვით, ის 29 მაისს დაახლოებით საღამოს 7 საათზე მეგობრებს დაემშვიდობა, 
საჯარო სამარშრუტო ტაქს #4-ით იმგზავრა და სახლთან ჩამოვიდა. სახლთან ახლოს, ქუჩაში მასთან მინი-
ვენი გაჩერდა და ის შიგნით შეაგდეს. მძღოლთან ერთად, მანქანაში სამი მამაკაცი იჯდა. აფგანმა შენიშნა, 
რომ მანქანა საქართველოს კრიმინალური პოლიციის იყო და მამაკაცებს საქართველოს კრიმინალური 
პოლიციის უნიფორმა ეცვათ. მამაკაცებმა მანქანა მიმდებარე ქუჩებში ატარეს, შემდეგ გააჩერეს, აფგანს 
ხელბორკილი დაადეს და ცემა დაუწყეს. აფგანი საკუთარ ადვოკატთან ამბობდა, რომ მას ცემისას ცხვირი 
გაუტეხეს და დაჟეჟილობები ჰქონდა.
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აფგანი იხსენებს რა გზით დატოვეს ქალაქი მანქანით. ისინი თავისუფლების მოედნის, ბარათაშვილის 
ქუჩის, ავლაბრისა და 300 არაგველის მეტროს გავლით, თბილისის აეროპორტის მიმართულებით კახეთის 
გზატკეცილზე მგზავრობდნენ. თბილისის გარეუბნებში აფგანს თავზე ტომარა ჩამოაცვეს, რომ მისთვის 
მხედველობა შეეზღუდათ.  მანქანაში მამაკაცები მხოლოდ ქართულად საუბრობდნენ. აფგანს არც ერთმა 
არ წარუდგინა საკუთარი თავი. მისთვის არც მიუმართავს რომელიმეს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მათ 
შორის მოკლე საუბარი შედგა რუსულად, როდესაც აფგანმა უთხრა, რომ ვეღარ სუნთქავდა. მას ტომარა 
მოხსნეს და თავზე ქსოვილი ნაკლებად მჭიდროდ მოახვიეს.  

გასული დროის მიხედვით, აფგანის რწმენით, მანქანა საგარეჯოში გაჩერდა. სუსტად შემოხვეული 
ნაჭრიდან აფგანი ხედავდა, რომ  ცარიელ მდელოზე იყვნენ და მასთან ერთად იგივე ოთხი ქართველი 
მამაკაცი იმყოფებოდა. ამ  ადგილას მანქანა შეცვალეს და, როგორც აფგანმა ამოიცნო, სასაზღვრო ქალაქ 
ლაგოდეხამდე იმგზავრეს. მცირე ხნით ლოდინის შემდეგ სხვა მანქანა მოვიდა და აფგანი სხვა მამაკაცებს 
გადასცეს იმ მანქანაში. ეს მამაკაცები აზერბაიჯანულად საუბრობდნენ. აფგანის რწმენით, მათ ნელი ტემპით, 
საქართველოს საზღვარი გაიარეს. აზერბაიჯანულ სასაზღვრო პუნქტზე მანქანა ცოტა ხნით გაჩერდა და 
აფგანმა გაიგო ვიღაცამ როგორ იკითხა: „ეს ვინა არის?“ მანქანიდან უპასუხეს „მოლას ვაბრუნებთ უკან“.

ბალაკანში, საზღვრის გადაკვეთიდან მალევე, მანქანამ მარცხნივ გადაუხვია და გაჩერდა. აფგანი 
შენობაში შეიყვანეს და უთხრეს, რომ სასაზღვრო პუნქტზე იმყოფებოდა. აფგანის რწმენით, ეს იყო რაღაც 
ტიპის სამხედრო დანიშნულების შენობა. მანქანაში მყოფმა ერთ-ერთმა მამაკაცმა აფგანს განუცხადა, 
რომ ის საზღვრის უკანონო კვეთის გამო იყო დაკავებული. მას ასევე განუცხადეს, რომ მან დაკავებისას 
წინააღმდეგობა გასწია და 10 000 ევრო აღმოუჩინეს. აფგანს ჯიბიდან ოცი ცალი 500-ევროიანი ამოუღეს, 
რაზეც აფგანმა თქვა, რომ მას ჩაუდეს. 

აფგანი შუადღის 12 საათამდე იყო დაკავებული ამ შენობაში, რის შემდეგაც მანქანით გადაიყვანეს ბაქოში 
და სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის ცენტრალურ შენობაში მიიყვანეს ბაქოს ცენტრში. 8-საათიანი 
დაყოვნების შემდეგ, ის ბაქოს ხატაის უბნის პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. აფგანთან არ 
შეუშვეს მისი ადვოკატი, რათა დაკითხვას დასწრებოდა. შედეგად, მას აზერბაიჯანის სისხლის სამართლის 
კოდექსის სამი მუხლის საფუძველზე წაუყენეს ბრალი: მუხლი 318.1 - საზღვრის უკანონო კვეთა; მუხლი 
315.2 - მესაზღვრეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება; და მუხლი 206.1 – 10 000 ევროს კონტრაბანდის გზით 
გადაზიდვა.

აფგანის წინააღმდეგ აზერბაიჯანში მიმდინარე საქმე 

31 მაისს,  სასამართლომ ბაქოში აფგანს სამთვიანი წინაპატიმრობა შეუფარდა, რაც შემდეგ, დამატებით 
ორი თვით გახანგრძლივდა. სასამართლოს პირველ სხდომას ესწრებოდა აფგანის ადვოკატი, რა დროსაც, 
აფგანს პირველად მიეცა ადვოკატის ნახვის საშუალება. მიუხედავად ამისა, აფგანს მეთვალყურეობის 
გარეშე, ადვოკატთან შეხვედრის უფლება 7 ივნისამდე არ ჰქონია. ამის შემდგომ, თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში მყოფი პირების უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ აზერბაიჯანის კანონის მე-15 
მუხლის შესაბამისად, აფგანს ადვოკატთან შეხვედრის და კვირაში ორჯერ საკუთარი ცოლთან სატელეფონო 
საუბრის განხორციელების საშუალება მისცეს. 

ივლისში, გენერალურმა პროკურორმა აფგანის იურისტს შეატყობინა, რომ მათი საქმე Meydan TV-ის 
წინააღმდეგ გახსნილ საქმესთან გაერთიანდა. Meydan TV-ისთან დაკავშირებით გამოძიება არალეგალური 
სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების, დიდი ოდენობით გადასახადების დამალვისა და ძალაუფლების 
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ბოროტად გამოყენების გზით არჩევნების შედეგების გაყალბების ბრალდებით დაიწყო. პროკურორის 
განმარტებით, აფგანისათვის ჩამორთმეულ ტელეფონში აღმოჩენილი დოკუმენტები მისი საქმის Meydan 
TV-ისთან გაერთიანების საფუძველი გახდა.

აფგანის გატაცების გამოძიება საქართველოში

ლეილას საჩივრის საფუძველზე საქართველოს სამართალდამცავების მიერ გახსნილი საქმე ნელა მიიწევდა 
წინ. თავდაპირველად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს არ სურდათ ლეილასთვის 
„მსხვერპლის სტატუსის“ მინიჭება, რაც მას გამოძიებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციასა და მასალებზე 
წვდომას მიანიჭებდა. საქართველოს მთავრობის თითქმის ყველა მაღალჩინოსანი უარყოფდა, რომ  
აზერბაიჯანის წარმომადგენლებთან რაიმე ტიპის საიდუმლო გარიგებას ჰქონდა ადგილი, ან ადგილი 
ჰქონდა რაიმე ტიპის  დანაშაულს საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან. თუმცა, როდესაც 
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აფგანის შემთხვევის შესახებ შეიტყო, მან შემდეგი 
განცხადება გააკეთა: „საქართველოს ტერიტორიიდან – ზღვით, ჰაერით, ხმელეთით,  საქართველოს 
დედაქალაქიდან თუ საზღვრიდან ადამიანის გაქრობა, კიდევ ერთხელ, ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა 
და სუვერენიტეტისათვის სერიოზული გამოწვევაა, რომლის კონტექსტშიც, ბუნებრივია, სახელმწიფომ 
უნდა დაიცვას ერთდროულად თავისი პრესტიჟიც და მოქალაქეების დაცულობაც. ეს ორივე ძალიან 
მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში, ჩვენ ყველამ უნდა გავიაზროთ, რომ საქართველოს აქვს როგორც 
მედიის, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ლიდერის როლი რეგიონში. ეს არის ჩვენი სიამაყეც, 
მაგრამ ეს არის ჩვენი სახელმწიფოებრიობის და სუვერენიტეტის შემადგენელი ნაწილი. ამ თვალსაზრისით, 
ამ სტანდარტის დაცვა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის დაცვის საკითხია“.33 

მიუხედავად ამისა, პრემიერ-მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახური, სასაზღვრო დაცვის სამსახური და იუსტიციის მინისტრი გამუდმებით უარყოფდნენ, რომ 
საქართველოს წარმომადგენლებმა აფგანის დაკავებაში რაიმე როლი შეასრულეს. მაგალითად, შინაგან 
საქმეთა მინისტრმა უარყო ბრალდებები საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის თანამშრომლობის 
შესახებ, როგორც ნაადრევი, უსაფუძვლო და ემოციური. მან განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობას 
„არასდროს ჰქონია ინტერესი იმისადმი, თუ რა დამოკიდებულება აქვთ საქართველოში მცხოვრებ 
ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს აზერბაიჯანის მთავრობის მიმართ“ და რომ აზერბაიჯანულ მხარეს „არასდროს 
მოუმართავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ოფიციალური თუ არაოფიციალური 
თხოვნით იმის შესახებ, რომ აზერბაიჯანელი მოქალაქეებისთვის პოლიტიკური ნიშნით შეეზღუდათ 
უფლებები ან იძულებით დაებრუნებინათ ისინი სამშობლოში“.34 4 ივნისს, პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა 
განაცხადა, რომ „ამ ინციდენტის გამოძიება დაწყებულია და მაქსიმალური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა 
ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესშია“.35

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შემთხვევის სისხლის სამართლის კოდექსის 143.1 მუხლით, “თავისუფლების 
უკანონო აღკვეთის“ დანაშაულის ფარგლებში არჩია გამოძიების დაკვალიფიცირება და არა „გატაცებით“. შსს-
იმ უარი თქვა კანონის შესაბამისად ლეილასთვის „მსხვერპლის სტატუსის“ მინიჭებაზე, რითიც მას საკუთარი 
ქმრის გატაცების საგამოძიებო მასალებზე წვდომა შეუზღუდა. თუმცა, სამართალდამცავმა ორგანოებმა 
ლეილას და მის ქართველ იურისტს გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მაინც გაუზიარეს. კონკრეტულად იმის 

33  პრეზიდენტი მარგველაშვილი: ადამიანის გაქრობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის გამოწვევაა, ტაბულა, 31 მაისი, 2017, 
ხელმისაწვდომია: http://www.tabula.ge/ge/story/120636-prezidenti-muxtarlize-adamianis-gaqroba-chveni-saxelmtsifoebriobistvis-gamotsvevaa 

34  საქართველოს უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის სავარაუდო გატაცების 
ფაქტის შესახებ, Civil.ge, 1 ივნისი, 2017, ხელმისაწვდომია: http://civil.ge/eng/ article.php?id=30149 

35  პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება, 3 ივნისი, 2017, ხელმისაწვდომია: https://www.facebook.com/Kviri-
kashviliOfficial/posts/464683747209988 
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შესახებ, რომ 200-მდე ადამიანი იქნა გამოკითხული იმ მარშრუტის გაყოლებაზე, სადაც, სავარაუდოდ, აფგანი 
იმყოფებოდა. ამასთან, პოლიცია ირწმუნებოდა, რომ 20-მდე დამოუკიდებელი ფარული ჩანაწერი მოიპოვა 
კერძო პირებისა და ბიზნესებისაგან. ლეილას ადვოკატს მხოლოდ ორი ჩანაწერი აქვს ნანახი, რომელთაგან 
ერთში ჩანს როგორ ადის აფგანი #4 სამარშუტო ტაქსიში, ხოლო მეორეში ჩანს, რომ ის სამარშუტო ტაქსის 
ელოდება და კადრში მას მელოტი მამაკაცი უთვალთვალებს. გამომძიებლებმა აღნიშნეს, რომ მათ არ 
უცდიათ დასახელებული მამაკაცის იდენტიფიცირება. გამომძიებლებმა ასევე განაცხადეს, რომ არანაირი 
ოფიციალური სახელმწიფო ვიდეო-ჩანაწერი არ არსებობს დასახელებული ტერიტორიიდან, მათ შორის, 
სასაზღვრო პუნქტიდან, რადგან სამეთვალყურეო კამერები იმ დღეს არ მუშაობდა.

საქმისადმი მაღალი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ინტერესის გამო, 20 ივლისს, პროკურატურამ 
საჯარო განცხადება გააკეთა, რომ საქმეს პროკურატურა გამოიძიებდა. ამ განცხადებამდე ერთი თვით ადრე, 
საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა გამოძიების სანდოობა დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ. 
ნანუაშვილმა განაცხადა, რომ „აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეში ხარვეზებია და ამის გამო, შემთხვევა 
სხვა სტრუქტურამ უნდა გამოიძიოს. რამდენადაც არსებობს ბრალდებები იმის შესახებ, რომ შემთხვევაში 
შსს-ის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ, აუცილებელია, რომ გამოძიება დამოუკიდებელმა ორგანომ 
აწარმოოს, ამ შემთხვევაში - პროკურატურამ“.36 დამატებით, შსს-ის მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა 20 
ივლისს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სასაზღვრო პოლიციისა და კონტრდაზვერვის 
უფროსები თანამდებობიდან გაათავისუფლა მანამ, სანამ აფგან მუხთარლის საქმეზე გამოძიება 
დასრულდება. მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზეზი ის იყო, რომ  „საზღვრის ეფექტურ 
კონტროლთან და კონტრდაზვერვითი საქმიანობის მწარმოებელ სამსახურებთან მიმართებით არავითარი 
კითხვა არ დარჩეს“.37 მიუხედავად ამისა, ლეილას მსხვერპლის სტატუსი არ მინიჭებია  და აფგანის საქმეზე 
გამოძიება კვლავაც „თავისუფლების აღკვეთის“ მუხლით მიმდინარეობს.

აფგანის გატაცების დამოუკიდებელი გამოძიება 

6 ივნისიდან „ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის მაუწყებელი პროექტი“ (OCCRP) და ტელე-
არხი „რუსთავი 2“ აფგანის გატაცებას დამოუკიდებლად იძიებდა. ისინი კერძო სათვალთვალო კამერებს 
იკვლევდნენ იმ ტერიტორიაზე, სადაც აფგანი გაუჩინარდა. მათ რამდენიმე კერძო კამერა აღმოაჩინეს, იმ 
მონაკვეთზე მიმართული, საიდანაც, სავარაუდოდ, აფგანი გაუჩინარდა. რამდენიმე მაღაზიის მფლობელმა 
უარი განაცხადა სათვალთვალო მასალის გაზიარებაზე. ერთ-ერთმა მაღაზიის მფლობელმა განაცხადა, 
რომ მათი მაღაზიის თავზე დამონტაჟებული კამერა, რომელზე წვდომაც მათივე კომპიუტერიდან ჰქონდა 
მაღაზიას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკუთრებაა.

6 ივნისს, OCCRP-ის ჟურნალისტებმა ორი ლომბარდის სათვალთვალო კამერა იპოვეს, რომლებიც იმ 
ადგილისკენ იყო მიმართული, სადაც აფგანი მიკრო-ავტობუსს ელოდებოდა მისი გაუჩინარების ღამეს. 
ლომბარდის მფლობელმა OCCRP-ის ნება დართეს ჩანაწერი ენახათ და განუცხადეს, რომ პოლიციის 
თანამშრომლები მათთან უკვე იყვნენ მისულები ვიდეო-მასალის სანახავად და რომ მათ „რაღაც გაუკეთეს“ 
იმ ფაილს კომპიუტერში, რომელშიც აღნიშნული ჩანაწერი იყო. ვიდეო-მასალის დათვალიერების შემდეგ, 
ჟურნალისტებმა შენიშნეს, რომ ვიდეო-მასალა გაყალბებული იყო. 29 მაისის საღამოს ჩანაწერში ჩანდა, რომ 
ქუჩა ბნელი და წვიმიანი იყო, თუმცა იმ მომენტისთვის, როცა აფგანი უნდა გამოჩენილიყო მიკრო-ავტობუსის 
გასაჩერებლად, კამერა გაინძრა, და აშკარა „წყვეტის“ შემდეგ, ნათელი მზიანი საღამო გამოჩნდა. ამასთან, 

36  ევროკავშირის პარლამენტის წარმომადგენელი მუხთარლის შემთხვევას იძიებს თბილისში, Meydan TV, 27 ივნისი 2017, 
ხელმისაწვდომია: https://www.meydan.tv/en/site/politics/23810/   
37  შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრიფინგი, მედიაჰოლდინგი რეპორტიორი, 20 ივლისი, 2017, ხელმისაწვდომია: https://www.
youtube.com/watch?v=LoeH84_E1jo 

https://www.meydan.tv/en/site/politics/23810/
https://www.youtube.com/watch?v=LoeH84_E1jo
https://www.youtube.com/watch?v=LoeH84_E1jo
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მანქანები და ფეხით მოსიარულეები ამ ორ კადრში ერთმანეთს არ ემთხვეოდნენ და დროის ნიშნული 
ვიდეოზე აჩვენებდა, რომ ის უკან ინაცვლებდა. მეორე დღეს, ჟურნალისტები ლომბარდში დაბრუნდნენ და 
შეიტყვეს, რომ წინა ღამეს პოლიცია დაბრუნებულიყო და სრულად წაეშალა კადრები.

შემდგომ, ჟურნალისტებმა კერძო კამერა იპოვეს იმ ქუჩაზე, რომლიდინაც შეიძლება აფგანი გაეტაცათ. 
მაღაზიის მეპატრონე ვიდეო-მასალის გაზიარებას დათანხმდა, თუმცა ტექნიკოსის საჭიროება მოიმიზეზა 
იმისთვის, რომ ფაილი მოეპოვებინა და გაეხსნა. სანამ ტექნიკოსს ელოდებოდნენ, შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრიდან სხვა ტექნიკოსი მოვიდა მაღაზიაში,   სხვა საქმეში 
ჩართულ ადვოკატებთან ერთად. მაღაზიის მფლობელმა სამთავრობო ტექნიკოსს ჰკითხა თუ იქნებოდა 
შესაძლებელი, რომ სათვალთვალო კამერის მიერ ჩაწერილი მასალა OCCRP ჟურნალისტებისთვის 
გაეზიარებინა, რისი ნებართვაც ვერ მიიღო. 

19 ივნისს, OCCRP-მა  ოჯახის სახლზე დამაგრებული სათვალთვალო კამერა იპოვა იმ ქუჩის მიმდებარედ, 
სადაც აფგანი ცხოვრობდა და გაიტაცეს. სახლის ერთ-ერთმა ბინადარმა თანხმობა განაცხადა სათვალთვალო 
კამერით გადაღებული მასალის გაზიარებაზე საკუთარი ლეპტოპიდან. თუმცა ფაილი წაშლილი აღმოჩნდა. 
სახლის ბინადარმა განაცხადა, რომ პოლიცია იყო მათთან წინა კვირას და კომპიუტერზე „რაღაც გააკეთა“. 
ჟურნალისტებმა შეიტყვეს, რომ პოლიცია იმავე დღეს დაბრუნდა იმ სახლში, რა დღესაც ისინი მივიდნენ იქ.

3.2. შევიწროების და მუქარის ფაქტები საქართველო-
აზერბაიჯანის საზღვრებს შორის: პოლიტიკური და ადამიანის 
უფლებების აქტივისტი ვიდადი ისგენდერლი 

• შევიწროების და მუქარის ფაქტები საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრებს შორის; 

• საქართველოს ხელისუფლების მიერ საქმის არაეფექტური გამოძიება;

ვიდადი ისგენდერლი იურისტი და ყოფილი პარლამენტარობის კანდიდატი. ის დიდი ხანია ადამიანის 
უფლებების ადვოკატირებას ეწევა აზერბაიჯანში. ვიდადი საქართველოში გამოიქცა, რადგან სამთავრობო 
კორუფციასთან ბრძოლის საპასუხოდ, მას აზერბაიჯანის მთავრობა წლებია ავიწროებს.  აზერბაიჯანში 
დევნის კარგად დოკუმენტირების გამო, ვიდადიმ და მისმა ოჯახმა 2016 წელს საქართველოში თავშესაფარი 
მიიღეს. მიუხედავად ამისა, აზერბაიჯანის ხელისუფლების წარმომადგენლები  ვიდადისა და მისი ოჯახის 
წევრების შევიწროებას განაგრძობდნენ საქართველოში, ისევე, როგორც მისი სხვა ნათესავებისა, ვინც 
აზერბაიჯანში დარჩა. ვიდადიმ საქართველოს პოლიციას სიტყვიერი შეურაცხყოფისა და ფიზიკური 
თავდასხმის ხუთი სხვადასხვა შემთხვევის თაობაზე მიმართა. პოლიციამ შემთხვევების შესწავლა დაიწყო, 
თუმცა საეჭვოა, რომ რეალური ძიება განხორციელებულიყო.

ბიოგრაფია და შევიწროების ისტორია, მუქარა და თვითნებური დაკავება 
აზერბაიჯანში

1989 წელს, უკრაინაში სამართლის სკოლის დასრულების შემდეგ, ვიდადიმ უკრაინის პროკურატურაში, 
ოდესასა და ნიკოლაევში დაიწყო გამომძიებლად მუშაობა. ის აზერბაიჯანში 1992 წელს დაბრუნდა და 
გენერალურ პროკურატურას შეუერთდა ბაქოში, სადაც 2002 წლამდე მუშაობდა. ამ პერიოდში, მან არაერთი 
ჩანაწერი მოიპოვა თანამდებობის პირების კორუფციული მოქმედებების შესახებ, იმ განცხადებების 
გზით, რაც მის ოფისში ხვდებოდა. 10 წლის შემდეგ, ვიდადი გენერალურ პროკურატურაში დაკავებული 
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თანამდებობიდან გადადგა, რამდენადაც მას სისტემური, დაუსჯელი კორუფცია აღელვებდა. 

ვიდადიმ ხმამაღლა დაიწყო სამთავრობო კორუფციაზე საუბარი და 2008 წელს, ოთხწლიანი წარუმატებელი 
მცდელობების შემდეგ, დაარეგისტრირა არასამთავრობო ორგანიზაცია სახელწოდებით „დემოკრატიის 
დაცვის ფონდი“, რომლის მიზანიც კორუფციასთან ბრძოლა იყო. ვიდადიმ და მისმა ორგანიზაციამ სახელი  
იმ საქმის გამო მოიხვეჭა, რასაც არასათანადო მოპყრობისა და სამთავრობო კორუფციის მსხვერპლების 
დასაცავად  ეწეოდა. ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია ის, რომ ვიდადი 1 000-ზე მეტი ადამიანის სახელით 
ადვოკატირებდა იმ ბიზნესმენების წინააღმდეგ, რომლებიც მთავრობასთან იყვნენ დაკავშირებულები თუ 
მისი დაცვის ქვეშ მოქმედებდნენ.38

რამდენადაც ვიდადი განაგრძობდა კორუფციაში მთავრობის მხილებას, მას ხელისუფლება უფრო და 
უფრო ავიწროებდა და ემუქრებოდა დაპატიმრებით. იმისთვის, რომ  ვიდადი გაეჩუმებინათ, დრო და დრო, 
მას ასევე სთავაზობდნენ მაღალშემოსავლიან თანამდებობებს მთავრობაში. საბოლოოდ, მას მთავრობამ 
სხვადასხვა სისხლის სამართლის დანაშაულზე წაუყენა ბრალი.  მაგალითად, მას შემდეგ, რაც ვიდადიმ, 
როგორც საპარლამენტო კანდიდატმა 2010 წლის არჩევნებში საჯაროდ დაადანაშაულა სამთავრობო 
პარტია ზედმეტი ბიულეტენების ჩაყრაში, ხელისუფლების სამმა წარმომადგენელმა, მათ შორის მთავარმა 
პროკურორმა, მას  ცილისწამებაში დასდო ბრალი. ეს ეხებოდა მშვიდობიან საჯარო მანიფესტაციებში 
მონაწილეობისა და არჩევნებისთვის ხელის შეშლის შემთხვევებს. ვიდადი რამდენჯერმე იყო დაკავებული, 
ყველაზე ხანგრძლივი ვადით კი - ერთი წლით და ცხრა თვით, არჩევნებთან დაკავშირებული 
ბრალდებების საფუძველზე. 2012 წელს, ის პრეზიდენტმა შეიწყალა, როდესაც სამწლიანი სასჯელიდან 
მოსახდელი წელიწადზე მეტი ჰქონდა დარჩენილი. საბოლოოდ, 2016 წელს, ხელისუფლების მხრიდან 
დამატებით კიდევ რამდენიმეწლიანი შევიწროებისა და მუქარის გამო, ვიდადიმ და მისმა ოჯახის წევრებმა 
საქართველოს შეაფარეს თავი. საქართველოში ჩამოსვლიდან მალევე, ვიდადიმ აზერბაიჯანში მცხოვრები 
ოჯახის წევრებისგან შეიტყო, რომ პოლიციის თანამშრომლები ეძებდნენ. მაშინ, ვიდადიმ საქართველოში 
ლტოლვილის სტატუსზე გააკეთა განაცხადი და ის 2017 წლის 22 მარტს მიიღო.

საქართველოში ყოფნის პერიოდი: შევიწროებისა და მუქარის ფაქტები 
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრებს შორის 

საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ, ვიდადიმ და მისმა ოჯახმა თბილისში შევიწროებისა და მუქარის 
ფაქტების შესახებ გააკეთეს განცხადება. უცნობია დამნაშავეების ვინაობა, და ისიც, ოფიციალურად, 
აზერბაიჯანის მთავრობის სახელით მოქმედებდნენ ისინი თუ არა. ვიდადისა და თბილისში მცხოვრები 
სხვა აზერბაიჯანელების რწმუნებით, ეს კომპანია SOCAR-თან დაკავშირებული პირები არიან, რომელსაც 
თბილისში დიდი ოფისი აქვს და აზერბაიჯანის მთავრობის დამხმარედ აღიქმება საქართველოში. 
თბილისში ყოფნისას, ვიდადიმ თავდასხმის, შევიწროებისა და მუქარის ხუთი კონკრეტული შემთხვევის 
შესახებ განაცხადა. 2016 წლის 24 ივნისს, დაახლოებთ საღამოს 11 საათზე, თბილისის ქუჩაში სეირნობისას, 
მას უკნიდან თავს დაესხა უცნობი პირი. ვიდადი თავდასხმის შედეგად დაშავდა და მას ჰოსპიტალიზაცია 
დასჭირდა. პოლიციის ინსპექტორმა ის საავადმყოფოში მოინახულა, ჩვენება ჩამოართვა და გამოძიება 
სხეულის დაზიანების ფაქტზე სისხლის სამართლის 125-ე მუხლით დაიწყო. ვიდადიმ პოლიციის ინსპექტორს 
Facebook-ით მიღებული მუქარის შესახებ შეატყობინა, და კიბერდანაშაულის გამოძიება 151-ე მუხლის 
საფუძველზე დაიწყო. ამ ორი  შემთხვევის შესახებ დაიკითხნენ ვიდადის ცოლი და შვილები. ორივე 
თავდასხმა ვიდადის მიერ შვეიცარულ გაზეთში აზერბაიჯანული კორუფციის შესახებ სტატიის გამოქვეყნებას  
უკავშირდებოდა. 

38  თაღლითობის მსხვერპლები ადანაშაულებენ ბაქოს მერს სამშენებლო კომპანიასთან დანაშაულებრივ შეთქმულებაში 
Obyektiv TV, 21 მაისი 2012, ხელმისაწვდომია: https://www.youtube.com/watch?v=OTzLm47BvQ0   

https://www.youtube.com/watch?v=OTzLm47BvQ0
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10 ივლისს, ვიდადის ცოლი და მისი ერთ-ერთი შვილი თბილისში ნაყინის საყიდლად მიდიოდნენ, როდესაც 
სკვერში ორი მამაკაცი მიუახლოვდათ და ქალებს თავების მოკვეთით დაემუქრა. არსებული ინფორმაციით, 
სათვალთვალო კამერებზე აღბეჭდილია მუქარის შემცველი კომუნიკაცია. 2017 წლის 22 თებერვალს, 
მას შემდეგ, რაც ვიდადიმ აზერბაიჯანის პირველი ლედის ვიცე-პრეზიდენტად დანიშვნის ფაქტი დაგმო, 
ვიდადის ორი შეიარაღებული მამაკაცი მიუახლოვდა სახლთან და უთხრა, რომ მას „ამ დრომდე ვერ 
გაეგო მათი გზავნილი“. სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველი სისტემატური მუქარისთვის პოლიციამ 
ახალი საქმის გამოძიება კოდექსის 248-ე მუხლით დაიწყო. ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ვიდადი ლტოლვილის 
სტატუსს მიიღებდა საქართველოში, სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა მას დაურეკეს. მას უთხრეს, რომ 
საქართველო უნდა დაეტოვებინა, რადგან აზერბაიჯანის ხელისუფლება მის გამო ზეწოლას ახორციელებდა 
და რომ მისი უსაფრთხოების დაცვა შეუძლებელი იქნებოდა. 3 ივნისს, ვიდადის ისევ დაესხნენ თავს.

ვინაიდან გრძნობდნენ, რომ მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა, ვიდადი და მისი ოჯახი 2017 წლის 
აგვისტოში დასავლეთ ევროპაში გადავიდა საცხოვრებლად.

ამასობაში, აზერბაიჯანის ხელისუფლება აზერბაიჯანში მცხოვრები ვიდადის ოჯახის წევრების შევიწროებას 
კვლავ განაგრძობდა. მისი ექვსი დისშვილი და ძმისშვილი სამსახურებიდან დაითხოვეს. 19 ივლისს, 
ხელისუფლების მხარდამჭერმა ვებ-საიტმა AzVision.az  წერილი გამოაქვეყნა, რომელსაც სავარაუდოდ 
ვიდადის დედა და მისი უფროსი ძმა აწერდნენ ხელს, გმობდნენ ვიდადის და მას „ოჯახის რეპუტაციისთვის 
შავ ლაქად“ მოიხსენიებდნენ. როდესაც წერილის შესახებ ვიდადი საკუთარ დას ესაუბრა, მან განუცხადა, 
რომ ეს სახელმწიფოს მხრიდან შევიწროების შესაჩერებლად გაკეთდა. 

აგვისტოში, ვიდადიმ აზერბაიჯანიდან წერილი მიიღო, რომელიც იუწყებოდა, რომ მას სახელმწიფო პენსია 
გაუყინეს.

საქართველოს პოლიციის მიერ არაეფექტური გამოძიება

ვიდადიმ ყველა შემთხვევის შესახებ განაცხადა ადგილობრივი პოლიციის განყოფილებაში, სადაც ხუთი 
საქმე გაიხსნა. ყველა საქმეზე პოლიციამ ვიდადი და მისი ოჯახის წევრები დაკითხა. პოლიცია ირწმუნებოდა, 
რომ სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებზე, რომელშიც თავდასხმა  უნდა ყოფილიყო აღბეჭდილი, იმ 
პირის იდენტიფიცირება შეუძლებელი აღმოჩნდა, ვინც ვიდადის ცოლსა და მის შვილს დაემუქრა. თანამოძმე 
აზერბაიჯანელი დისიდენტის - აფგან მუხთარლის გატაცების შემდეგ, და მას შემდეგ, რაც ვიდადიმ 
ადვოკატი აიყვანა, როგორც ჩანს, პოლიციამ  უფრო აქტიურად დაიწყო ვიდადიზე თავდასხმის ფაქტების 
გამოძიება. პოლიციამ წარმოადგინა სავარაუდო თავდამსხმელების ფოტოები და ჩანახატები. დამატებით, 
პოლიციელებმა სამჯერ განაახლეს ვიდადისთან ამ საქმეებთან დაკავშირებით კომუნიკაცია. ვიდადიმ ოცამდე 
საჩივრის წერილი დაწერა საქართველოს მაღალჩინოსნების სახელზე, მათ შორის, პროკურატურაში, 
შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სახალხო დამცველის ოფისში და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. მის 
მიმართვებს მხოლოდ ომბუდსმენმა უპასუხა. პოლიციის მხრიდან სამუშაოების განახლების მიუხედავად, 
ხელშესახები პროგრესი საქმეებში არ ყოფილა.

სანამ ვიდადი ევროპაში გადავიდოდა საცხოვრებლად, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 
განუცხადეს, რომ მისი უსაფრთხოების გარანტიების უზრუნველყოფა არ შეეძლოთ.
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3.3. თვალთვალი და არაეფექტური გამოძიება: ჟურნალისტი 
გულნურ კაზიმოვა

• თვალთვალი საქართველოში;

• თვალთვალის არაეფექტური გამოძიება სამართალდამცავების მხრიდან.

აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი გულნურ კაზიმოვა აზერბაიჯანის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ქალაქ 
განჯიდანაა. ის იძულებული გახდა, ქვეყანა დაეტოვებინა მისი კრიტიკული განცხადებების საპასუხოდ, 
აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ განხორციელებული დევნის გამო. 2015 წლის დეკემბერში, როდესაც ცრუ 
ინფორმაციის გავრცელების ბრალდებით მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა აზერბაიჯანში, 
გულნური ქმართან და ორ შვილთან ერთად საქართველოში გადავიდა  საცხოვრებლად. გულნურმა 
თბილისში თვალთვალის შესახებ პოლიციას შეატყობინა, მაგრამ, მისი რწმენით, პოლიცია ამ დრომდე 
არაეფექტურად იძიებს საქმეს. დამატებით, საქართველოში სხვადასხვა საკითხზე განხორციელებული 
ჟურნალისტური საქმიანობის გამო, მას საქართველოს ხელისუფლებასთან პრობლემები ჰქონდა. გულნური 
ამჟამად გერმანიაში ცხოვრობს, სადაც ოჯახთან ერთად თავშესაფარი მოიპოვა.

აზერბაიჯანში შევიწროებისა და მუქარის ისტორია 

2007-2008 წლებში, გულნურმა ორწლიანი ჟურნალისტიკის კურსი დახურა „ჟურნალისტიკის საერთაშორისო 
ცენტრში“ და მალევე დასაქმდა ჟურნალისტად „რადიო თავისუფლებაში“ (RFE/RL), ბაქოში. მან 2010 წელს 
დაასრულა სასკოლო განათლების მიღება. 2013-ში ხარისხი მიიღო ფინანსებსა და კრედიტებში აზერბაიჯანის 
სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტისგან. 2014 წელს, იგი განჯაში დაბრუნდა საცხოვრებლად და „რადიო 
თავისუფლების“ კორესპონდენტად მუშაობდა 2014 წლის დეკემბრამდე. 

გულნური ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან  დიდი წნეხისა და შევიწროების ფაქტების შესახებ 
იუწყებოდა. 2009 წლის 1-ელ ივნისს, გულნურს პოლიციის ერთ-ერთი უფროსი თანამშრომელი 
დაემუქრა, მას შემდეგ, რაც გულნურმა ადგილობრივ მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა თავშესაფარში 
არასათანადო მოპყრობის ფაქტების შესახებ გამოაქვეყნა სტატია.39 გულნურს ხუთი საათის განმავლობაში 
კითხავდნენ პოლიციის განყოფილებაში,  სადაც პოლიცია მას ნარკოტიკების ჩადებით აშინებდა. „რადიო 
თავისუფლებისა“ და აშშ-ის საელჩოს თხოვნის შედეგად, გულნური გაათავისუფლეს.

2009 წლის ნოემბერში, გულნური ადგილობრივ პროტესტს აშუქებდა, სადაც მოსახლეობა ლოცვისკენ 
მოწოდებაზე შემოღებულ ახალ აკრძალვას აპროტესტებდა, როცა ის პოლიციამ დააკავა. მათ ის გაათრიეს, 
ჩამოართვეს კამერა და წაუშალეს ფოტოები.40

2011 წელს, გულნური დამატებითი წნეხის ქვეშ აღმოჩნდა პოლიციის უფროსის მხრიდან, რათა მას 
ჟურნალისტური საქმიანობა შეეწყვიტა. გულნური ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ქალაქის 
„გალამაზების“ მოტივით, ადეკვატური კომპენსაციის გადახდის გარეშე, მცირე ზომის მაღაზიების 
განადგურებაზე იუწყებოდა.41 როცა გულნურმა უარი თქვა ჟურნალისტური საქმიანობის შეწყვეტაზე, 

39  ბავშვთა სახლების საშინელი ისტორიები, რადიო Azadliq, 12 მაისი, 2009, ხელმისაწვდომია: http://www.azadliq.org/content/
article/1683361.html   

40  კონფრონტაცია პოლიციასა და მორწმუნეებს შორის განჯაში, რადიო Azadliq, 4 ნოემბერი, 2009,  ბმულზე http://www.azadliq.
org/media/video/1868686.html    

41  განჯის ახალი აღმასრულებელი უფროსი მაღაზიებს ანადგურებს, რადიო Azadliq, 21 მარტი, 2011, ხელმისაწვდომია: http://
www.azadliq.org/content/article/2344935.html     

http://www.azadliq.org/content/arti%1fcle/1683361.html%20%20%20
http://www.azadliq.org/content/arti%1fcle/1683361.html%20%20%20
http://www.azadliq.org/media/video/1868686.html
http://www.azadliq.org/media/video/1868686.html
http://www.azadliq.org/content/article/2344935.html
http://www.azadliq.org/content/article/2344935.html
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მამამისს ადგილობრივ ბაზარში საკუთარი დახლის გაუქმება აიძულეს. მისმა ძმამ კი სამსახური დაკარგა 
ადგილობრივ ქორწინების სასახლეში, რომელიც არსებული ინფორმაციით ეროვნული უსაფრთხოების 
სამინისტროსთან დაახლოებულ პირს ეკუთვნოდა. 

ზეწოლა და დევნა ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან გულნურის ოჯახის წევრებზეც განხორციელდა. 
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მის ქმარს რამდენჯერმე დაურეკეს ბრალდებით, 
რომ მას „არ შეეძლო ცოლის კონტროლი“. 2012 წელს, მას „შესთავაზეს თანამდებობის დატოვება“ 
კომპანიიდან, რომელის თანამფლობელიც აზერბაიჯანის პირველი ლედი იყო და სადაც ის რეგიონული  
წარმომადგენლობის დირექტორად მუშაობდა შემქირის რაიონში. მას მიანიშნეს, რომ შევიწროება მისი 
ცოლის საქმიანობას უკავშირდებოდა და რომ მას თაღლითობაში დაადანაშაულებდნენ თუკი გადადგომაზე 
უარს იტყოდა. 

2014 წლის 28 დეკემბერს, გულნურმა შეიტყო, რომ ხელისუფლებამ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის 
საქმე წამოიწყო, მიუხედავად იმისა, რომ მას ამის შესახებ შეტყობინება არ მიუღია. გულნურმა და მისმა ვაჟმა 
აზერბაიჯანი იმავე ღამეს დატოვეს. მეუღლე და მეორე შვილი მომდევნო დღეს გაემგზავრნენ. 2014 წლის 
29 დეკემბრის შუადღეს, გამომძიებლები და გენერალური პროკურატურის წარმომადგენლები გულნურის 
მამის სახლში მივიდნენ, სადაც გულნურს ეძებდნენ. მამამისს უთხრეს, რომ გულნურის წინააღმდეგ სისხლის 
სამართლის საქმე იყო აღძრული, რომლის მიხედვითაც, მას ბრალს პროტესტის ორგანიზებასა და ცრუ 
ინფორმაციის გავრცელებაში სდებდნენ. 2015 წლის 5 იანვარს, განჯაში, პროკურატურის წარმომადგენლები 
ძალისმიერი მეთოდით შეიჭრნენ გულნურის მამის სახლში და დაპატიმრებით დაემუქრნენ, თუ გულნურს 
ვერ იპოვიდნენ.

საქართველოში ჩამოსვლა: თვალთვალი და პრობლემები 
საქართველოს პოლიციასთან

გულნური თბილისში 2014 წლის 28 დეკემბერს ჩამოვიდა და 2015 წლის მარტში მან IWPR-ის რეპორტიორად 
დაიწყო  მუშაობა. ის აზერბაიჯანში მთიან ყარაბახთან, პოლიტიკურ პატიმრებთან, სამხედროებთან და 
სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით არსებულ თემებს აშუქებდა. IWPR მას საქართველოში 6-თვიანი 
სამუშაო და საცხოვრებელი ვიზის აღებაში დაეხმარა. 2015 წლის ივლისში, ის თბილისში, არასამთავრობო 
ორგანიზაცია „ადამიანის უფლებების სახლის“ პროექტში  ჩაერთო და აზერბაიჯანელი უმცირესობის 
მიმართ სოციალური და კულტურული დისკრიმინაციის შესახებ წერდა. ასევე აშუქებდა ოჯახში ძალადობის 
და ნაადრევი ქორწინების საკითხებს საქართველოში და მისი სტატიები ქართულ საინფორმაციო საიტებზე 
ქვეყნდებოდა. 
 
2016 წელს, გულნურმა რამდენიმე საკითხი გამოიძია საქართველოში. მათ შორის იყო ადრეულ ასაკში 
ქორწინების, მეუღლეთა მიერ ძალის გადამეტების და სოფელ ფონიჭალაში ქმრების მიერ ოთხი ეთნიკურად 
აზერბაიჯანელი ქალის მკვლელობის საქმეები. 2016 წლის იანვარში, ადრეული ქორწინება საქართველოში 
სისხლის სამართლებრივად დასჯადი გახდა. გულნურმა ადგილობრივი მამაკაცების არასრულწლოვნებზე 
დაქორწინებისას პოლიციის თანამშრომლების მოქრთამვით სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის 
თავიდან არიდების ფაქტები გამოავლინა. სტატიის გამოქვეყნებამდე, გულნურმა ელექტრონული ფოსტა 
მიიღო პოლიციის თანამშრომლებისგან, სადაც ისინი მას ცილისწამებაში ადანაშაულებდნენ. მას შემდეგ, 
რაც გულნურმა ხელისუფლებას მიმართა, ამ შემთხვევამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პრემიერ-
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მინისტრის კაბინეტის ყურადღება მიიქცია. სტატია ქართულ მედიაში გამოქვეყნდა.42 

2016 წლის 9 მაისს, გულნურის მეუღლემ უცნობი პირი შენიშნა, რომელიც მის ცოლს მანქანიდან ფოტოებს 
უღებდა ლესელიძის ქუჩაზე, თბილისის ცენტრში. გულნურის ქმარმა მანქანას ფოტოები გადაუღო და 
გამოყენებული კამერის ტიპი ჩაინიშნა. 2016 წლის 19 მაისს, წყვილმა, იურისტთან ერთად, რომელიც 
„ადამიანის უფლებების სახლის“ წევრ ორგანიზაციაში მუშაობდა, ინციდენტის შესახებ თბილისის ორთაჭალის 
საპოლიციო განყოფილებაში განაცხადა. 

ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ინციდენტის გამოძიება დაიწყეს, თუმცა მათ საქმისთვის  გულნურის 
მეუღლის მიერ გადაღებული სურათების დართვა არ სურდათ, რაც მხოლოდ ადვოკატის დაჟინებით 
გაკეთდა. სამი თვის შემდეგ, პოლიციის თანამშრომლები გულნურს დაუკავშირდნენ და დამატებითი 
ჩვენების მიცემა სთხოვეს. ამჯერად, გულნურს პოლიციამ შეატყობინა, რომ მათ ფოტოზე აღბეჭდილი 
მანქანის აღმოჩენა ვერ შეძლეს და საქმის დახურვა გადაწყვიტეს. როცა გულნურმა იკითხა, ხომ არ იყო 
შესაძლებელი, რომ მანქანა SOCAR-ის ყოფილიყო, ოფიცერმა მას მიუგო, რომ ეს შეუძლებელია, რადგან 
ეს იმ ტიპის მანქანა იყო, რომელსაც საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური იყენებს. გულნურს სთხოვეს, 
ამ ინფორმაციის კონფიდენციალურობა დაეცვა. 

რამდენიმე მცდელობის შემდეგ, 2017 წლის თებერვალში, გულნურმა საკუთარი საპოლიციო ოქმის ასლის 
მოპოვება შეძლო. მან შენიშნა, რომ პოლიციის მიერ მოწოდებული ოქმის ასლზე მისი მეორე ჩვენება 
შეეცვალათ. ოქმში შეცდომით ეწერა, რომ ფოტოს გადაღებისას ცხელი დღე იყო და მას შეიძლება შეშლოდა 
მანქანის ამოცნობა. ოქმი ასევე ციტირებდა გულნურს, რომ არანაირ თვალთვალს ადგილი არ ჰქონია.

2017 წლის მარტში, გულნურს კიდევ რამდენიმე დაბრკოლება შეექმნა საქართველოში. მისი ქმარი ფოლადის 
მწარმოებელ ქარხანაში მუშაობდა, რომლის თანამფლობელიც აზერბაიჯანელი იყო. თანამფლობელს 
აზერბაიჯანის ეკონომიკის სამინისტროს ფინანსური განყოფილებიდან დაუკავშირდნენ და მოსთხოვეს, 
რომ გულნურის მეუღლე გაეთავისუფლებინათ, ვინაიდან ის „სახელმწიფოს მტერი“ იყო. საბოლოოდ, 
გულნურის მეუღლე იძულებელი გახადეს, გადამდგარიყო. სამსახურიდან წამოსვლის დღეს, თბილისში, 
მათი ბინის მეპატრონემ წყვილს უთხრა, რომ სახლი უნდა დაეცალათ, მიუხედავად იმისა, რომ ქირავნობის 
შესახებ შეთანხმებას ვადა არ ჰქონდა გასული. წინა პერიოდში, ოჯახს ცხრა ბინა ჰქონდა გამოცვლილი 11 
თვის მანძილზე, რამდენადაც თბილისში „ადამიანის უფლებების სახლიდან“ მათ აფრთხილებდნენ, რომ 
პოტენციური საფრთხის ქვეშ იყვნენ. 

2017 წლის 2 მაისს, გულნურმა და მისმა ოჯახმა საქართველო დატოვა და გერმანიაში გაემგზავრა. 

3.4. დაუსაბუთებელი უარი თავშესაფრის მოთხოვნაზე: 
პოლიტიკური ოპოზიციის აქტივისტი დაშგინ აღალარლი 

• დაუსაბუთებელი უარი თავშესაფრის მოთხოვნაზე, უსაფრთხოების მოტივით. 

ბიოგრაფია
ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში, დაშგინ აღალარლი პოლიტიკური ოპოზიციის აქტიური წევრი იყო 

42  კიდევ ერთი გარდაცვლილი ოჯახური ძალადობის შედეგად: ომბუდსმენი რისკების უკეთესად შეფასებისკენ 
მოწოდებას ავრცელებს, Georgia Today, 4 აგვისტო, 2016, ხელმისაწვდომია: http://georgiatoday.ge/news/4387/Another-Death-by-Do-
mestic-Violence%3A-Ombudsman-Calls-for-Better-Risk-Assessment; Girls Who Chose Death Instead of a Bridal Dress, Netgazeti, 22 Dec, 2015, 
ხელმისაწვდომია: http://netgazeti.ge/life/86547/  
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აზერბაიჯანში. გარკვეულ პერიოდში, ის „პოპულარული ფრონტის მოძრაობასა“ და „მუსავათის პარტიასთან“ 
იყო. 1992-1993 წლებში, ის ენერგეტიკისა და ნავთობის სამინისტროში მინისტრის მოადგილის პოზიციას 
იკავებდა, ამჟამად კი „მუსავათის პარტიის“ თავმჯდომარის მრჩეველია. ის აზერბაიჯანის მთავრობისა და 
ალიევის ოჯახის მუდმივ ოპოზიციაშია.  2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, ის განსაკუთრებულად 
აქტიური იყო აზერბაიჯანული დიასპორის მობილიზებისას უკრაინასა და თურქეთში. 

დაშგინი ამჟამად საქართველოში ცხოვრობს, საკუთარ ვაჟთან ერთად. მისი მეუღლე და ქალიშვილი ბაქოში 
ცხოვრობენ. 

პოლიტიკური დევნა აზერბაიჯანსა და მის ფარგლებს გარეთ

2003 წლიდან მოყოლებული, დაშგინი  აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ თვალთვალის, შევიწროებისა 
და მუქარის შესახებ იუწყებოდა. შევიწროებამ უფრო ინტენსიური ხასიათი მიიღო 2013 წელს, როდესაც 
საპრეზიდენტო არჩევნებში აზერბაიჯანის ოპოზიციამ აქტიური კამპანია წამოიწყო საერთო კანდიდატის 
ჯამილ გასანლის სახელით. ვინაიდან მასზე რეპრესია იზრდებოდა, დაშგინმა უკრაინასა და თურქეთს 
მიაშუარა და იქიდან განაგრძობდა კამპანიაში მონაწილეობას. 2013 წლის 25 ივნისს, ის კიევში მიიწვიეს 
ვინმე აკბართან შესახვედრად. ის აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლად გაეცნო 
დაშგინს და დაპატიმრებით დაემუქრა თუ პოლიტიკურ საქმიანობას არ შეწყვეტდა. 2013 წლის 10 ივლისს, 
დაშგინმა აზერბაიჯანის საშემოსავლო უწყებიდან სატელეფონო ზარი მიიღო, სადაც მას ატყობინებდნენ, 
რომ იგი მოწმის სახით იყო დაბარებული ერთ-ერთი საქმის განხილვაზე და თუ ბაქოში არ გამოცხადდებოდა, 
მას დააპატიმრებდნენ. დამატებითი დეტალების შესახებ არაფერი უთხრეს. დაახლოებით იმავე დროს, 
აზერბაიჯანის პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა განიმად ზახიდის, გაზეთ Azadliq-ის 
მთავარი რედაქტორის წინააღმდეგ, რომელიც იმ დროს დაშგინთან ერთად იმყოფებოდა უკრაინაში. მას 
ცილს სწამებდნენ, რომ შინაგან საქმეთა და საგანგებო სიტუაციების მინისტრებს შეურაცხყოფა მიაყენა.

2013 წლის 30 ივლისს, მას შემდეგ, რაც დაშგინმა ცნობა მიიღო, რომ საშემოსავლო გადასახადების 
დამალვასთან დაკავშირებული გამოძიების გამო, აზერბაიჯანმა შეიძლება უკრაინიდან მისი ექსტრადირება 
მოითხოვოს, დაშგინმა უკრაინა დატოვა, თურქეთში გადავიდა და იქიდან, ძირითადად სოციალური 
ქსელის მეშვეობით, განაგრძო კამპანიაში მონაწილეობა მისი პარტიის კანდიდატისთვის. ამ პერიოდის 
განმავლობაში, აზერბაიჯანის სახელმწიფო მისი ოჯახის წევრებს ავიწროებდა ბაქოში, სატელეფონო 
ზარებითა და ვიზიტებით. მაგალითად, მას შემდეგ რაც მან პრეზიდენტ ალიევის გამარჯვების შესახებ 
კრიტიკული გზავნილი გამოაქვეყნა სოციალური მედიის საშუალებით, როგორც ცნობილია, ხელისუფლების 
წარმომადგენლებმა მისი ცოლი მოინახულეს ბაქოში და უთხრეს, რომ მის ქმარს სამთავრობო 
გადატრიალებაში ადანაშაულებდნენ. 2013 წლის დეკემბერში, დაშგინი იუწყებოდა, რომ მას თანხა 
შესთავაზეს პრეზიდენტის კრიტიკის შესაწყვეტად.

2014 წლის დასაწყისში, დაშგინი Ulusal TV-ზე, ალტერნატიულ ტელე-არხზე გამოვიდა თურქეთში, სადაც 
პრეზიდენტ ალიევისა და ქვეყანაში არსებული კორუფციის შესახებ კრიტიკულად ისაუბრა. 2014 წლის 24 
თებერვალს, ის სტამბოლის პოლიციამ დაიბარა და შეატყობინა, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება მის 
ექსტრადირებას მოითხოვდა. ექსტრადიციის შიშით, მან თურქეთი დატოვა და 2014 წლის პირველ მარტს 
საქართველოში გაემგზავრა. 



რეპრესია საზღვრების მიღმა: აზერბაიჯანიდან დევნილი მოქალაქეები საქართველოში 31

დაპატიმრება და უარი თავშესაფარზე საქართველოში 

2014 წლის 1-ლ მარტს, როდესაც დაშგინმა საქართველოს საზღვრის გადაკვეთა სცადა, ის საზღვრის დაცვის 
სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს და აცნობეს, რომ აზერბაიჯანში საშემოსავლო გადასახადების 
დამალვასთან დაკავშირებული გამოძიების საფუძველზე, მის წინააღმდეგ ინტერპოლის მიერ წითელი 
შეტყობინება იყო გაცემული.

ამის შემდეგ, ის ბათუმში, დასავლეთ საქართველოში, პოლიციის შენობაში გადაიყვანეს. 2014 წლის 4 
მარტს, ბათუმის საქალაქო სასამართლომ სამთვიანი საექსტრადიციო პატიმრობა შეუფარდა დაშგინს. ის 
ქუთაისის ციხეში გადაიყვანეს, სადაც 2014 წლის 27 მარტამდე იყო დაკავებული. დაშგინის ცნობით, მთელი 
ამ ხნის მანძილზე, მას ოჯახთან კომუნიკაციის საშუალებას არ აძლევდნენ, რათა მათთვის საკუთარი 
ადგილსამყოფელი შეეტყობინებინა. 2014 წლის 27 მარტს, ის თბილისში გლდანის მე-8 ციხეში გადაიყვანეს, 
სადაც 2014 წლის 29 აგვისტომდე იყო დაკავებული, როდესაც გირაოს საფუძველზე განთავისუფლდა.
2014 წლის 4 მარტს, დაშგინმა საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით მიმართა. მისი განცხადება 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტროს (ლტოლვილთა სამინისტროს) გადაეგზავნა. განცხადების განხილვის პროცესში, ლტოლვილთა 
სამინისტრომ დაშგინი 2014 წლის მაისსა და ივნისში გლდანის ციხეში გამოკითხა. მოგვიანებით კი, 2015 
წლის ოქტომბერში, გადაწყვეტილების მიღებამდე რამდენიმე დღით ადრე, დაშგინის ვაჟმა - ორხანმაც 
(რომელიც საქართველოში 2015 წლის თებერვალში ჩამოვიდა) შეიტანა განაცხადი თავშესაფარზე. მათ 
განცხადებებს ერთად განიხილავდნენ.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, თავშესაფრის მაძიებლების 
განაცხადებს რეგისტრაციიდან ექვსი თვის მანძილზე განიხილავენ,43 დაშგინმა და მისმა ვაჟმა ლტოლვილთა 
სამინისტროს გადაწყვეტილება 2015 წლის 30 ოქტომბრამდე ვერ შეიტყო, როდესაც განაცხადის შეტანიდან 
18 თვე იყო გასული. ამ ხნის მანძილზე, მათ დამატებითი ინფორმაცია, არც ზეპირი და არც წერილობითი 
შეტყობინების სახით, არ მიუღიათ ლტოლვილთა სამინისტროდან. მათ არანაირი სახის მხარდაჭერა არ 
გაუწია სახელმწიფომ და ზოგადად, ისინი მძიმე მდგომარეობაში განაგრძობდნენ ცხოვრებას.  

2015 წლის 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილებაში, ლტოლვილთა სამინისტრომ აღიარა, რომ აზერბაიჯანში 
დაბრუნების შემთხვევაში, თავშესაფრის მაძიებელი ეს ორი პირი დაექვემდებარებოდა დევნას პოლიტიკური 
საფუძვლით. შესაბამისად, ეს პირები აკმაყოფილებდნენ ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებისთვის 
გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს, რომელებიც განსაზღვრულია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ 
1951 წლის კონვენციის 1(A)2 მუხლით, ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ 1967 წლის დამატებითი ოქმით  
(კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ) და ასევე, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების 
შესახებ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით. ამ აღიარების მიუხედავად, ლტოლვილთა სამინისტრომ 
დაშგინსა და მის ვაჟს თავშესაფრის მინიჭებაზე უარი უთხრა იმის საფუძველზე, რომ მათი დარჩენა 
ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის (ე) ქვეპუნქტის 
მიხედვით, „სერიოზული გარემოებების გამო“ „ეწინააღმდეგება ქვეყნის ინტერესებს“. გადაწყვეტილებაში 
უარის შესახებ სხვა ინფორმაცია არ იყო წარმოდგენილი. მე-3 მუხლის (ე) ქვეპუნქტი განსაზღვრავს ნუსხას 
იმ გარემოებებისა, რის საფუძველზეც შეიძლება განმცხადებელს უარი ეთქვას ლტოლვილის სტატუსის 
მინიჭებაზე. (ე) ქვეპუნქტი უარის თქმის მიზეზს აკონკრეტებს იმ შემთხვევებში, როდესაც „არსებობს 

43 მუხლი 14(1) კანონი ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის შესახებ ამბობს, რომ „სამინისტრო განცხადებას 
განიხილავს მისი რეგისტრაციიდან 6 თვის ვადაში. სამინისტრომ განცხადების განხილვის ვადა შეიძლება გააგრძელოს არაუმეტეს 
3 თვისა, რის შესახებაც თავშესაფრის მაძიებელს წერილობით ეცნობება“.  ეს კანონი „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ კანონით 
ჩანაცვლდა, 2016 წლის 1 დეკემბერს. 
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გონივრული საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ პირი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის, 
ტერიტორიული მთლიანობის ან/და საზოგადოებრივი წესრიგისთვის საფრთხეს წარმოადგენს.“ 
დაშგინმა მხოლოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესის მსვლელობისას შეიტყო, რომ 
სამინისტროს გადაწყვეტილება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წერილს ეყრდნობოდა, სადაც 
საუბარი იყო გონივრულ საფუძველზე ვარაუდისთვის, რომ მას შეეძლო საფრთხე შეექმნა სახელმწიფო 
უსაფრთხოებისთვის, ან/და ტერიტორიული მთლიანობისა და საჯარო წესრიგისთვის.44 

2015 წლის 11 ნოემბერს, დაშგინმა და მისმა ვაჟმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება 
გაასაჩივრეს. მათი მტკიცებით, ლტოლვილთა სამინისტრომ უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება 
მიიღო და არ წარმოადგინა არგუმენტები, თუ რა საფრთხე შეიძლება შეექმნათ მას და მის ვაჟს 
საქართველოსთვის.45 ისინი ასევე დავოდბნენ, რომ ლტოლვილთა სამინისტრომ უკვე აღიარა, რომ 
აზერბაიჯანში დაბრუნების შემთხვევაში, ისინი დევნისა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლები 
გახდებოდენენ. 

2016 წლის 23 მაისს, თბილისის საქალაქო სასამართლომ საჩივარი დააკმაყოფილა და ლტოლვილთა 
სამინისტროს დაშგინისა და მისი ვაჟისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება დაავალა. სასამართლოსთვის 
ხელმისაწვდომი გახდა ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც, თავდაპირველად, სამინისტრომ მიიჩნია, 
რომ დაშგინი და მისი ვაჟი პოტენციურ საფრთხეს წარმოადგენდნენ.  სასამართლომ დაადგინა, რომ 
სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ შეიცავდა დასაბუთებას საშიშროების ბუნებაზე და მის 
სერიოზულობაზე. ამასთან, სამინისტროს არგუმენტაცია მიღებული ზომის თანაზომიერებაზე არ იყო 
გამყარებული მტკიცებულებებით. სასამართლომ განმარტა, რომ „გასაჩივრებული გადაწყვეტილება, 
თავშესაფრის მაძიებელთათვის სტატუსის მინიჭებაზე უარის შესახებ, მოპასუხე ადმინისტრაციულმა ორგანომ  
მითითებული ფაქტორების სათანადო შესწავლისა და შეფასების გარეშე მიიღო.“ 

2016 წლის 15 ნოემბერს, ლტოლვილთა სამინისტრომ სასამართლოს გადაწყვეტილება იმავე საფუძვლით 
გაასაჩივრა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, რა საფუძვლითაც უარი უთხრა განმცხადებლებს 
თავშესაფრის სტატუსზე. 

2017 წლის 21 მარტს, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ქვედა ინსტანციის სასამართლოს 
გადაწყვეტილება გააუქმა და ძალაში დატოვა ლტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილება ლტოლვილის 
სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ. სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვეტილება კონტრ-დაზვერვის 
დეპარტამენტის დასკვნას დააფუძნა და ლტოლვილთა სამინისტროს საჩივარში წარმოდგენილ მიზეზებზე 
მიუთითა. თუმცა, სააპელაციო სასამართლომ საკუთარი გადაწყვეტილებით აღიარა, რომ დაშგინი 
აზერბაიჯანში დაბრუნების შემთხვევაში, შესაძლოა, დააპატიმრონ.

რამდენადაც ლტოლვილის სტატუსთან დაკავშირებულ საქმეებზე სააპელაციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილება  საბოლოოა, დაშგინისა და მისი ვაჟისთვის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 
საბოლოო სამართლებრივი დაცვის მექანიზმი იყო, რამაც ისინი საქართველოში სამართლებრივი 
გარანტიების გარეშე დატოვა. 2017 წლის 20 ივნისს, მას შემდეგ, რაც არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„ადამიანის უფლებების ცენტრმა“ დაშგინისა და მისი ვაჟის სახელით საჩივარი შეიტანა,  საქართველოს შსს-
ის მიგრაციის დეპარტამენტმა მათ პასპორტები დაუბრუნა და მათზე ერთწლიანი პირადობის მოწმობები 
გასცა, რაც საქართველოდან მათ გაძევებას გამორიცხავდა. თუმცა, ამან მათ არანაირი ლეგალური სტატუსი 

44 თბილისის საქალაქო სასამართლო, გადაწყვეტილება 3/8868-15 (23 მაისი 2016)
45 ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მუხლი 53(1): „წერილობითი ფორმით გამოცემული ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი უნდა შეიცავდეს წერილობით დასაბუთებას“
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ან უფლებები არ მიანიჭა იმისთვის, რომ სოციალური დახმარება მიეღოთ საქართველოსგან. შსს-ს შეუძლია, 
წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, გააუქმოს გაცემული დოკუმენტი, თუ გადაწყვეტს, რომ პირებს საკუთარ 
ქვეყანაში დევნა აღარ ემუქრებათ.

პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, დაშგანი თბილისში მის მიმართ მზარდი 
ზეწოლის შესახებ იუწყებოდა. 2016 წლის 6 სექტემბერს, მას ორმა ადამიანმა დაურეკა, რომლებიც 
ირწმუნებოდნენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას წარმოადგენდნენ; ერთი აცხადებდა, რომ იყო შსს-ის, 
მეორე კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი. მოგვიანებით, ორივე უწყებამ უარყო, 
რომ მათ წარმომადგენლებს რაიმე კავშირი ჰქონდათ დაშგინთან, და არც ერთმა უწყებამ არ მოახდინა 
რეაგირება მისი ადვოკატის მოთხოვნაზე, რომ ამ საკითხის გამოძიება დაწყებულიყო. დაახლოებით 
იმავე პერიოდში, რამდენიმე აზერბაიჯანულმა სამთავრობო მედიამ სტატიებში დაშგინს ჩირქი მოსცხო და 
მას მოღალატე უწოდა.46 წუხილი დაშგინის მსგავსი აზერბაიჯანელების უსაფრთხოების შესახებ მზარდია, 
რამდენადაც გაიზარდა შეტყობინებები თვალთვალის შესახებ თბილისში, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, 
რაც დაშგინის კოლეგა და მეგობარი, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი გაუჩინარდა.

3.5. უარი ბინადრობის ნებართვაზე: ჟურნალისტი ლეილა 
მუსტაფაევა

• ბინადრობის ნებართვაზე უარი, სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვის საფუძვლით. 

ლეილა მუსტაფაევა არის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი, რომელიც თბილისში ცხოვრობს. ის აზერბაიჯანის 
ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან შევიწროების მსხვერპლი იყო. საცხოვრებლად თბილისში 
გადმოსვლის შემდეგ, მას უარი ეთქვა ბინადრობის ნებართვის ვადის გაგრძელებაზე, სახელმწიფო 
უსაფრთხოების დაცვის საფუძვლით. ლეილა გატაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის 
ცოლია.

ბიოგრაფია 

ლეილა ბაქოს უნივერსიტეტში, ინგლისურ ენაში სპეციალიზაციით, უცხო ენების ფაკულტეტზე სწავლობდა. 
2007 წელს, უნივერსიტეტის დასრულების შემდგომ, მან გაზეთ Yeni Müsavat-ში დაიწყო მუშაობა, რომელიც 
იმ დროს ოპოზიციურ გაზეთად ითვლებოდა. ლეილა წერდა სოციალურ და პოლიტიკურ თემებზე და 
თავდაპირველად საკმაო ავტონომიით სარგებლობდა სამუშაო თემების შერჩევისას. მისი საქმიანობა, 
ძირითადად, პოლიტიკურ პროტესტებზე, ხელისუფლების წარმომადგენლებთან დაკავშირებულ 
კორუფციის ბრალდებებს, პოლიტიკურ პატიმრებსა და მათ ოჯახებზე იყო ფოკუსირებული. მაგალითად, ის 
წერდა პოლიტიკურ პატიმრებზე ვიდადი ისგენდერლიზე, არიფ ჰაჯილიზე და ტურალ აბასლიზე. ამ დროის 
განმავლობაში, ის ასევე თანამშრომლობდა ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან. 

ლეილას საქმიანობა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის სფეროში შეუმჩნეველი არ დარჩენილა აზერბაიჯანის 
ხელისუფლებისთვის. ვიდრე ის გაზეთიდან წამოვიდოდა, ლეილა ერთხელ პოლიციელებმაც დაკითხეს, 
ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და მაღაზიის გამყიდველს შორის მომხდარი დაპირისპირების შესახებ, 
რომელსაც ის შეესწრო ერთ-ერთ სურსათის მაღაზიაში. მაღაზიაში ლეილა მის ერთ-ერთ სტატიაზე მუშაობის 
დროს იმყოფებოდა, რომელიც სურსათზე მზარდ ფასებს შეეხებოდა. ლეილა შეესწრო ხელისუფლების 

46  ანტი-აზერბაიჯანელი თბილისის მიწისქვეშეთში: სახელი, ფული, ინსტრუქციები, Haqqin, 4 მაისი, 2017, ხელმისაწვდომია:  
https://haqqin.az/news/99120  

https://haqqin.az/news/99120%20%20
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წარმომადგენლები როგორ უხეშად ექცეოდნენ მაღაზიის გამყიდველს და მან აღნიშნული ინციდენტი 
ფოტოებზე დააფიქსირა. პოლიციელებმა ლეილას ბრალი საგამოძიებო პროცესში ჩარევაში დასდეს და მის 
მიერ ფოტომასალის გადაცემა მოითხოვეს. მან უარი განაცხადა, თუმცა პოლიციელებმა ლეილას კამერა 
ჩამოართვეს, მსუბუქად დააზიანეს ის და წაშალეს ყველა მასალა. ინციდენტის შესახებ ლეილამ შეატყობინა 
გაზეთის მენეჯმენტს და საჩივარი შეიტანა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. თუმცა, სამართალდამცავებს 
ზომები არ მიუღიათ და გაზეთსაც არ გაუგრეძელებია ამ თემაზე წერა. ინციდენტის დროს, გაზეთის მენეჯმენტის 
მხარდაჭერის პრობლემამ და მზარდმა იმედგაცრუებამ გაზეთის თავშეკავებულობით, გამოექვეყნებინა 
ხელისუფლების შესახებ კრიტიკული სტატიები, ლეილა აიძულა, 2013 წელს სამსახურიდან წამოსულიყო.

2014 წელს მან განაცხადი შეიტანა და სტიპენდია მიიღო ბაქოში აშშ-ის საელჩოსგან, თბილისში, 
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) ჟურნალისტიკის პროგრამაზე სწავლისთვის. ლეილა 
და მისი მეუღლე, ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი საქართველოში საცხოვრებლად გამოვიდნენ 
2015 წელს. თბილისში მათ გააგრძელეს თავიანთი ჟურნალისტური მოღვაწეობა. 

საქართველოში ჩამოსვლიდან მალევე, ლეილამ შეიტანა განაცხადი ბინადრობის ნებართვაზე, რომელიც 
მას მიენიჭა. მოგვიანებით, მას ბინადრობის ნებართვის ვადაც გაუგრძელეს. 2016 წლის სექტემბერში, მან 
განაცხადი შეიტანა ნებართვის ხელახალ გაგრძელებაზე შრომის ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც 
მას ერთ-ერთ ადგილობრივ კომპანიასთან ჰქონდა გაფორმებული, სადაც მას საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის მენეჯერის პოზიცია უნდა დაეკავებინა. განაცხადის შეტანიდან მალევე, ის დაიბარეს ერთ-
ერთ მისამართზე რუსთავში. ის მისამართზე, სახელმწიფო დაწესებულების შენობაში გამოცხადდა, სადაც ის 
კაბინეტში შეიყვანეს. მაგიდაზე იდო მისი განაცხადის ქსეროასლები, გავსებული მიწერილი კომენტარებით. 
პირი, რომელიც მის წინ მაგიდასთან იჯდა და ლეილას არ გაცნობია, ეკითხებოდა მას მისი საქართველოში 
ჩამოსვლის თარიღის, მისი საქმიანობის და დამსაქმებლის ან მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების 
შესახებ. 

განაცხადის შევსებიდან 10 დღის შემდეგ, მან წერილი მიიღო საქართველოს საჯარო რეესტრიდან, 
როგორც მას საქართველოში უწოდებენ, იუსტიციის სახლიდან. წერილით მას აცნობეს, რომ მისი განაცხადი 
არ დაკმაყოფილდა, რის საფუძვლადაც მითითებული იყო მისი სავარაუდო, „საფრთხის შემცველი 
საქმიანობა“ და ბინადრობის ნებართვის მინიჭების „სახელმწიფო ინტერესებთან“ წინააღმდეგობა. ლეილას 
დამსაქმებელ კომპანიას ლეილას სახელით განაცხადის გასაჩივრების შესახებ გადაწყვეტილება არ მიუღია. 

ლეილა აგრძელებს საქართველოში ცხოვრებას ტურისტული ვიზით, რომელიც, მას როგორც აზერბაიჯანის 
მოქალაქეს აძლევს საქართველოში 360 დღემდე დარჩენის შესაძლებლობას. ის აგრძელებს დამოუკიდებელ 
ჟურნალისტად მუშაობას და წერს აზერბაიჯანში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. მაგალითად, როდესაც მას 
უარი უთხრეს ბინადრობის ნებართვაზე, ლეილამ გამოაქვეყნა სტატია Meydan TV-ში პრეზიდენტ ალიევის 
19 წლის ვაჟის პოლიტიკურ ამბიციებზე.47

მისი მეუღლის მსგავსად, რომელიც ადევნებისა და თვალთვალის ინციდენტებზე საუბრობდა, ლეილაც 
ატყობინებდა სამართალდამცავებს ფარული თვალთვალის შესახებ. მას ასევე მიაჩნდა, რომ მის საუბრებს 
უსმენდნენ და უთვალთვალებდნენ ახლომახლო მდგომი პირები, რომლებიც საეჭვო შთაბეჭდილებას 
ტოვებდნენ. მაგალითად, ის იხსენებს შემთხვევას, როდესაც პირმა მის გვერდით ლეპტოპი სპეციალურად 
დააგდო, რომ შემდგომ დაბრუნებულიყო მის ასაღებად. ლეილა საუბრობს კიდევ ერთ ეპიზოდზე, როდესაც 

47  აზერბაიჯანის რეფერენდუმი პოლიტიკურ კარიერას უხსნის პრეზიდენტის თინეიჯერ ვაჟს ჰეიდარ ალიევს, Meydan TV, 23 
მაისი, 2016, ხელმისაწვდომია: https://www.meydan.tv/en/site/politics/17639/   

https://www.meydan.tv/en/site/politics/17639/
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ის აზერბაიჯანელ ოპოზიციის ლიდერს ხვდებოდა ერთ-ერთ სასტუმროში, მან შენიშნა დრონი, რომელიც იმ 
ადგილის გარშემო ტრიალებდა, სადაც ისინი ისხდნენ. 

3.6 უარი ვიზის გარეშე საქართველოში შემოსვლაზე: მუსიკოსი 
და რეპორტიორი ჯამალ ალი

• საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა აეკრძალა გაურკვეველი საფუძვლით .

ჯამალ ალი, განათლებით ინჟინერი და აზერბაიჯანელი ოპოზიციურად განწყობილი რეპერი და 
ჟურნალისტია, რომელიც ამჟამად მუშაობს Meydan TV-სთვის  ბერლინში. მან გერმანიაში პოლიტიკური 
თავშესაფარი 2012 წელს მიიღო. ამ დრომდე ის მღეროდა მუსიკალურ ბენდში Bulistan, რომლის სიმღერებიც 
აზერბაიჯანის ხელისუფლების კრიტიკას შეიცავდა.  

 შევიწროება აზერბაიჯანში 

ჯამალმა, როგორც მუსიკოსმა, პოპულარობა აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებში 2011 წელს მოიპოვა. მისი 
და Bulistan-ის სიმღერები ხშირად ეხებოდა სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებს. ის განსაკუთრებით 
გააქტიურდა 2012 წელს, იმ პერიოდში, როდესაც ევროვიზიის სიმღერების კონკურსი გაიმართა ბაქოში. 
კონკურსის გამართვამდე, 2012 წლის 17 მარტს, ჯამალმა შეასრულა მისი სიმღერები საპროტესტო აქციაზე, 
რომელზეც აქტივისტები მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას, გაეთავისუფლებინა პოლიტიკური პატიმრები და 
გადამდგარიყვნენ თანამდებობის პირები.48

სიმღერების შესრულების გამო, ჯამალს ბრალი დასდეს პრეზიდენტ ალიევის შეურაცხყოფაში და ორ 
სხვა აქტივისტთან ერთად დააკავეს ადგილზე.  პატიმრობაში, არც ერთს არ მიეცა ადვოკატთან და 
ოჯახის წევრებთან კონტაქტის შესაძლებლობა. სასამართლომ სამივე პირი დამნაშავედ სცნო წვრილმან 
ხულიგნობაში და 5-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ჯამალი საუბრობდა ფიზიკურ 
ძალადობაზე პოლიციის განყოფილებაში, სასამართლოში, ასევე პატიმრობის დროს. მაგალითად, 
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, მას ზურგ სუკან ხელებზე ბორკილები დაადეს, ფეხები მეორე 
სკამზე წინ დაადებინეს, მას ფეხებზე დააჯდა ერთი პოლიციელი, როდესაც მეორე ფეხებზე ურტყამდა, 
„რათა მას შემდეგ საპროტესტო აქციაზე ფეხით მისვლა აღარ შეძლებოდა“. გათავისუფლების შემდეგ, 
ჯამალი სამართალდამცავებს კონტროლზე ჰყავდათ აყვანილი. ისინი უფრო ხანგრძლივი პატიმრობით 
ემუქრებოდნენ მას. უსაფრთხოებისთვის, იმედით, რომ მისი საქმიანობის გაგრძელებას უცხოეთში 
შეძლებდა ჯამალმა ქვეყნის დატოვება გადაწყვიტა. ქვეყნის დატოვებამდე რამდენიმე საათით ადრე, მან 
გამოუშვა ახალი სიმღერა, რომელზეც ის მეგობრებთან ერთად მუშაობდა და რომელიც შეეხებოდა ბაქოში, 
სახლების უკანონო დემონტაჟს, ევროვიზიის საკონცერტო დარბაზისთვის სივრცის გასათავისუფლებლად.  
მუსიკალურ ვიდეოში სახლების ნანგრევებთან თავზე ჩამოცმული შავი პარკებით ჩანან ჯამალი და მისი 
ჯგუფის წევრები, რაც პოლიციის განყოფილებაში ჯამალის წამებაზე მითითებას ისახავდა მიზნად.49

თავშესაფარი გერმანიაში 

ჯამალმა გერმანიაში პოლიტიკური თავშესაფარი 2012 წელს მიიღო. მან იქ გააგრძელა წერა და სიმღერებზე 

48  17 მარტის აქციის ქრონოლოგია, რადიო Azadliq, 17 მარტი, 2012, ხელმისაწვდომია https://www.azadliq.org/a/24518656.html

49  Bulistan – Vermisel, BulistanGroup, 16 მაისი, 2013, ხელმისაწვდომია: https://www.youtube.com/watch?v=naylKpnnCyo&fea-
ture=youtu.be  

https://www.azadliq.org/a/24518656.html
https://www.youtube.com/watch?v=naylKpnnCyo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=naylKpnnCyo&feature=youtu.be
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მუშაობა. მან Meydan TV-ში პროდიუსერად და რეპორტიორად მუშაობა 2013 წლის თებერვალში დაიწყო. 

მისი ერთ-ერთი ვიდეო ეძღვნებოდა ორ ახალგაზრდა აქტივისტს, გიიას იბრაჰიმოვს და ბაირამ მამადოვს, 
რომლებიც არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლები გახდნენ. 2016 წლის მაისში, მათ ყოფილი პრეზიდენტის 
ჰეიდარ ალიევის დაბადების დღეზე, მის ქანდაკებაზე წარწერა გააკეთეს. ვიდეო გამოქვეყნდა 2016 წლის 31 
დეკემბერს და მალევე მას 100 000 ადამიანმა მოუსმინა.50 სწორედ ამის გამო, მოგვიანებით აქტივისტებს 10 
წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ ნარკოტიკების ფლობისთვის.

ვიდეოს ფართოდ გავრცელებიდან მალევე, პოლიცია მივიდა ჯამალ ალის დედის სახლში. ჯამალ ალის 
დედა ბაქოში, საბუნჩის პოლიციის განყოფილებაში წაიყვანეს. მას განუმარტეს, რომ იგი დააკავეს, რადგან 
მისი შვილი გერმანიაში, მათ კონტროლს მიღმა იყო. ისინი დაემუქრნენ ჯამალ ალის დედას მუსიკალურ 
კლიპთან დაკავშირებით და მოითხოვეს, რომ ისინი წაშლილიყო. პოლიციელები დაემუქრნენ ჯამალ ალის 
ბიძას და ორ ბიძაშვილს და მათ პოლიციის განყოფილებაში სამი დღე მიყოლებით, რამდენიმე საათის 
განმავლობაში ყავდათ დაკითხვაზე. ოჯახის წევრებს გადასცეს მუქარა, რომ თუ ჯამალი ვიდეოს არ აიღებდა, 
მათი 40-ზე მეტი ნათესავი დაკარგავდა სამსახურს, მოხვდებოდნენ პატიმრობაში ან აეკრძალებოდა 
ქვეყნის დატოვება. ჯამალმა დამორჩილების ნაცვლად მუქარის შესახებ ინფორმაცია საჯარო გახადა. 
სამართალდამცავებს მუქარა არ აღუსრულებიათ.

სტატია სოკარის მიერ მართლმადიდებლური ეკლესიის მხარდაჭერაზე და საქართველოში შემოსვლის 
აკრძალვა

2017 წლის 19 აპრილს, ჯამალი, სტამბოლის გავლით, სამსახურებრივი ვიზიტით ჩამოვიდა თბილისში, 
სადაც მას ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსვლა აეკრძალა. მისი პასპორტისა და სისტემაში მონაცემების 
შეყვანის შემდგომ, ჯამალს აცნობეს, რომ მას ქვეყენაში შემოსვლის უფლება არ ჰქონდა. მას გადასცეს 
საბუთი, რომელიც ადასტურებდა ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვის ფაქტს, სადაც მიზეზად მითითებული 
იყო გრაფა „კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები“.51 ჯამალს დაუბრუნეს პასპორტი და 
მეორე დღეს ბერლინის მიმართულებით გაამგზავრეს. 

ჯამალის აზრით, ქართველმა სამართალდამცავებმა ქვეყანაში შემოსვლაზე უარი მას აზერბაიჯანის 
მთავრობის კრიტიკის გამო უთხრეს, ხოლო აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ, სავარაუდოდ, ზეწოლა 
განახორციელა ქართველ სამართალდამცავებზე. მისი აზრით, შესაძლოა, მომხდარზე გავლენა იქონია 
მისმა სტატიამაც, რომელიც მან Meydan TV-სთვის 2017 წლის დასაწყისში დაწერა. სტატია SOCAR-ის 
მიერ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის საწვავის მიწოდებას შეეხებოდა.52 სტატიას Mey-
dan TV-ის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქცია მოჰყვა თბილისში,53 სადაც აქციის მონაწილეები 
აკრიტიკებდნენ ჯამალს, Meydan TV-ის და საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელ დისიდენტებს.

50  D.W.A. - Heykəl Baba (ცენზურის ქვეშ), ხელოვნება დემოკრატიისთვის, 31 დეკემბერი, 2016, ხელმისაწვდომია: https://www.
youtube.com/watch?v=A63uOHiAWHY .  

51  გადაწყვეტილება საქართველოში შემოსვლის აკრძალვაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო (19 აპრილი 2017). 
52  აძლევს თუ არა საწვავს სოკარი ეკლესიას? Meydan TV, 16 იანვარი, 2017, ხელმისაწვდომია: https://youtu.be/7AHetMZRMy0   

53  ქართველი აზერბაიჯანელები აპროტესტებენ Meydan TV -ის, აზერბაიჯანულ დიასპორას, 30 მარტი, 2017, ხელმისაწვდომია 
http://diaspor.az/gurcustan-azerbaycanlilarindan-meydan-tv-ye-etiraz-video/

https://www.youtube.com/watch?v=A63uOHiAWHY
https://www.youtube.com/watch?v=A63uOHiAWHY
https://youtu.be/7AHetMZRMy0
http://diaspor.az/gur%1fcustan-azerbaycanlilarindan-meydan-tv-ye-etiraz-video/
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4. სამართლებრივი ანალიზი - აზერბაიჯანიდან 
დევნილი პირების მძიმე მდგომარეობა 
საქართველოში
აქამდე მიმოვიხილეთ აზერბაიჯანიდან დევნილი 6 პირის საქმე. ამ პირთაგან თითოეული სხვადასხვა სახის 
ადამიანის უფლების დარღვევის მსხვერპლი გახდა საქართველოში. ანგარიშის ეს თავი გამოკვეთს ამ 
დარღვევებს და მათ საქართველოს კანონმდებლობის, ასევე ქვეყნის მიერ საერთაშორისო სამართლით 
ნაკისრი ვალდებულებების ჭრილში აანალიზებს. წინამდებარე თავი დაყოფილია სექციებად, რომლებიც 
ყურადღებას ამახვილებენ შემდეგ საკითხებზე: 

• სამართალდამცავი ორგანოების რეაგირებისა და გამოძიების არაეფექტურობა;

• ლტოლვილის სტატუსსა და ბინადრობის ნებართვაზე უარის თქმის პრაქტიკა, ბუნდოვნად 
ფორმულირებული ეროვნული უსაფრთხოების და საჯარო წესრიგის საფუძვლით;

• ასევე, საქართველოში შემოსვლის აკრძალვა აზერბაიჯანის მოქალაქეებისათვის.  

4.1. ხარვეზები პოლიციის ქმედებებსა და გამოძიების პროცესში

კვლევის ფარგლებში გამოკითხულმა აზერბაიჯანელმა დისიდენტებმა ისაუბრეს მუქარის, თვალთვალის და 
შევიწროების ფაქტებზე, რასაც მათი თქმით, სავარაუდოდ, აზერბაიჯანის მთავრობასთან დაკავშირებული 
უცხო პირები ახორციელებდნენ. გამოკითხული პირები, დამაჯერებელ არგუმენტებზე დაყრდნობით, 
ამტკიცებენ, რომ ქართველმა სამართალდამცავებმა არ გამოიძიეს შესაბამისად მათ მიერ მითითებული 
ფაქტები. მეტიც, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე, ბრალდებები პირდაპირ შეეხება 
ქართველი სამართალდამცავების სავარაუდო მონაწილეობას დანაშაულის მომზადებაში. 

ანგარიშის ეს ნაწილი მიმოიხილავს და აფასებს ქართველი სამართალდამცავების ქმედებებს და მათ მიერ 
მიღებულ სისხლისსამართლებრივ ზომებს აფგანისა და იმ სხვა ჟურნალისტების საქმეებში, რომლებიც 
პოლიციას ფარულ მეთვალყურეობაზე, შევიწროებასა და სხვა ზეწოლის ფაქტებზე მიუთითებდნენ. 
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4.1.1 აფგან მუხთარლის გატაცების საქმე 

4.1.1.1. გამოძიების დამოუკიდებლობის პრობლემა

გავრცელებული ბრალდებების მიხედვით, რაც აფგანის მიერ ადვოკატისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას 
ეყრდნობა, კერძოდ, განცხადებას, რომ ის პოლიციის ფორმაში ჩაცმულმა, ქართულად მოლაპარაკე პირებმა 
გაიტაცეს, აფგანის გატაცებაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.54 
აქედან გამომდინარე, გამოძიების ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. 
თუმცა, სწორედ ის უწყება უძღვებოდა გამოძიებას გადამწყვეტი პირველი ორი თვის განმავლობაში, 
რომელსაც აღნიშნული სამართალდარღვევის ჩადენაში სდებდნენ ბრალს. მხოლოდ 2017 წლის 20 ივლისს 
გადაეცა საქმე პროკურატურას.55 იქიდან გამომდინარე, რომ აფგანს მინიჭებული არ აქვს დაზარალებულის 
სტატუსი, რაც მას გამოძიების შესახებ ინფორმაციაზე წვდომის შესაძლებლობას მისცემდა, გამოძიების 
მიმდინარეობის, მათ შორის, შიდა მოკვლევის განხორციელების შესახებ ინფორმაცია კვლავ დახურულია. 

საქართველოს კანონმდებლობა ადგენს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის სტანდარტს და საგამოძიებო 
ქვემდებარეობას გარკვეული ტიპის დანაშაულებისთვის. სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო და 
ტერიტორიული საგამოძიებო ქვემდებარეობის განსაზღვრის თაობაზე იუსტიციის მინისტრის #34 ბრძანების 
მეორე მუხლის თანახმად, სამართალდამცავი ორგანოების ან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 
თანამშრომლების მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების გამოძიება პროკურატურის კომპეტენციას 
წარმოადგენს. ზემოაღნიშნული ბრძანების მე-14 მუხლის თანახმად, თუ გამომძიებელი ჩათვლის, რომ 
საქმის გამოძიება მას არ ექვემდებარება, მან საქმე უნდა გადაუგზავნოს შესაბამის პროკურორს. თუ 
გადაგზავნის წინაპირობები სახეზეა და გამომძიებელი არ გადასცემს საქმეს პროკურატურას, გამომძიებლის 
მიერ მოპოვებული მასალა არ იქნება დასაშვები მტკიცებულება საქმის არსებით განხილვაზე.56 ამას გარდა, 
არსებობს მტკიცებულებების გაყალბების ან განადგურების საფრთხეც.

საბოლოოდ, 2017 წლის 20 ივლისს, აფგანის საქმე პროკურატურას გადაეცა გამოძიებისთვის, თუმცა, ეს უკვე 
დაგვიანებული იყო. მტკიცებულებების მოპოვების მიზნით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს 
უკვე ჰქონდათ შესაბამისი ნაბიჯები გადადგმული, აღებული იყო ახსნა-განმარტებები. როგორც OC-
CRP უთითებს თავის ახსნა-განმარტებაში, სავარაუდოდ, მტკიცებულებები განადგურდა.57 ქართველმა 
სამართალდამცავებმა მხოლოდ რამდენიმე არსებითი შენიშვნა გააკეთეს საქმეზე და არ მიუთითებიათ, 
მიმდინარეობს თუ არა პოლიციელების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულზე გამოძიება რეალურად. 

4.1.1.2. დაუსაბუთებელი უარი მსხვერპლის სტატუსზე

გამოძიება აფგანის გაუჩინარების და სავარაუდო გატაცების ფაქტზე 2017 წლის 30 მაისს დაიწყო. 
თუმცა, სამართალდამცავ ორგანოებს აფგანისთვის და მისი ცოლისთვის ამ დრომდე არ მიუნიჭებიათ 
დაზარალებულის სტატუსი. ქართული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის თანახმად, სტატუსის გარეშე, 
დაზარალებულს და/ან მის ოჯახს არ აქვთ უფლება, მოითხოვონ ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის 
შესახებ.

54  ფაქტები აფგან მუხთარლის გატაცების შესახებ, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი, 16 აგვისტო, 2017, ხელმისაწვდომია: 
http://hrht.ge/%E1%83%A4%E 1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%92%E1
%83%90%E1%83%9C_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_/   

55  აფგან მუხთარლის საქმეს პროკურატურა გამოიძიებს, რადიო თავისუფლება, 20 ივლისი, 2017, ხელმისაწვდომია: https://
www.radiotavisupleba.ge/a/28628718.html .  

56  სისხლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია American Bar Association (2015), გვ. 332.
57  ავტორთან არსებული წყარო   

http://hrht.ge/%E1%83%A4%25E%201%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_/%20%20%20
http://hrht.ge/%E1%83%A4%25E%201%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_/%20%20%20
https://www.radiotavisupleba.ge/a/28628718.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/28628718.html
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აფგანის საქმეზე, სამართალდამცავებმა განაცხადეს, რომ დაზარალებულის სტატუსზე უარი ითქვა საკმარისი 
მტკიცებულებების არარსებობის გამო, რაც დაადასტურებდა ზიანის მიყენების ფაქტს. გადაწყვეტილება 
გაასაჩივრა აფგანის ადვოკატმა, თუმცა ის არაეფექტური აღმოჩნდა იმ საფუძვლით, რომ მითითებული 
დანაშაული მძიმე დანაშაულის კატეგორიაში არ გადიოდა.58

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად, დაზარალებულად განიხილება პირი, რომელსაც 
მორალური, ფიზიკური თუ ქონებრივი ზიანი მიადგა უშუალოდ დანაშაულის შედეგად.59 შესაბამისად, 
იმისთვის რომ პირი დაზარალებულად განიხილებოდეს, დაკმაყოფილებული უნდა იყოს როგორც 
შინაარსობრივი ისე ფორმალური კრიტერიუმები. შინაარსობრივი კრიტერიუმები მოითხოვს გარკვეული 
ზიანის დადგენას. შინაარსობრივი წინაპირობები ეხება პროკურატურის გადაწყვეტილებას დაზარალებულის 
სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით (სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მუხლი 56.6).60

აფგანის საქმეზე, დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების შინაარსობრივი კრიტერიუმები სახეზე იყო, რადგან 
ჩადენილმა ქმედებამ მიაყენა ფიზიკური და მორალური ზიანი მას და მის ოჯახის წევრებს. 

როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციები უთითებენ, სხვადასხვა საქმეზეც პროკურატურა იყენებს 
გართულებულ და დაუსაბუთებელ სტანდარტს დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით.61 
უფრო კონკრეტულად, მართალია, საპროცესო კოდექსი დანაშაულის შედეგად მხოლოდ ზიანი 
მიყენების ფაქტის დადგენას ითხოვს, თუმცა, პრაქტიკაში, პროკურატურა უთითებს დასაბუთებული 
ვარაუდის სტანდარტით დანაშაულის ჩადენის და სისხლის სამართლებრივ ქმედებასა და ზიანს 
შორის მიზეზშედეგობრივი კავშირის მტკიცების კრიტერიუმებზე. ასეთი მოთხოვნა არ შეესაბამება 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს. რომელიც მხოლოდ გონივრულობის სტანდარტს ითხოვს 
დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებისას.62

საქმეზე ხათუნა შუბითიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლო განსაკუთრებულ აქცენტს დაზარალებულის პროცესში ჩართულობაზე აკეთებს. 
სასამართლო უთითებს, რომ “დაზარალებული თავისი ინტერესით ბუნებრივად არის უფრო მეტი, ვიდრე 
უბრალოდ მოწმე, რაც, თავისთავად, მოითხოვს მის სათანადო და საკმარის ჩართულობას პროცესში. 
დაზარალებული ინფორმირებული უნდა იყოს საქმის მსვლელობის შესახებ მის ყველა ეტაპზე, ყველა 
კატეგორიის დანაშაულზე ჰქონდეს შესაძლებლობა, გაასაჩივროს, მათ შორის, სასამართლოში, 
დაზარალებულად ცნობასა და დევნის დაწყებაზე უარის თქმის, ისევე როგორც დევნის/გამოძიების შეწყვეტის 
შესახებ პროკურორის გადაწყვეტილება, მიიღოს სისხლის სამართლის საქმის მასალების ასლები, თუ 
ეს არ ეწინააღმდეგება გამოძიების ინტერესებს, უნდა მიეცეს პროცესზე დასწრების და განცხადებების, 
მოსაზრებების, მტკიცებულებების წარდგენის შესაძლებლობა.“63

დაზარალებულის სტატუსის გარეშე, აფგანს და მის მეუღლეს არ აქვთ შესაძლებლობა მიმდინარე 

58  სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 56-ე მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად, თუ პროკურორი მიმართვიდან 48 
საათში არ უზრუნველყოფს დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებას, საჩივრით მიემართება ზემდგომ პროკურორს, ხოლო იმ 
შემთხვევაში, თუ ჩადენილია განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაული, პირს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს და 
მოითხოვოს დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება.  
59  სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლის 22-ე პუნქტი; 
60  სისხლის სამართლის საპროცესო  კოდექსის კომენტარი, გვ. 219; 
61  EMC-ის საქმიანობის ფარგლებში, მის მიერ წარმოებულ კონკრეტულ საქმეებზეც, პროკურატურა დაზარალებულის 
სტატუსის მინიჭებას უკავშირებს დანაშაულის ჩადენის ფაქტის დადასტურებას და ზიანის მიყენებას.   
62 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლის მე-11 ნაწილი: „ფაქტების ან ინფორმაციის ერთობლიობა, 
რომელიც მოცემული სისხლის სამართლის საქმის გარემოებათა ერთობლიობით დააკმაყოფილებდა ობიექტურ პირს, რათა 
დაესკვნა პირის მიერ დანაშაულის შესაძლო ჩადენა“.
63 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 30 სექტემბრის №1/8/594 გადაწყვეტილება.
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გამოძიების მონიტორინგი განახორციელონ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმის გათვალისწინებით, 
რომ ბრალდებები ეხება პოლიციის თანამშრომლობის პირდაპირ ჩართულობას გატაცებაში. 

4.1.1.3. გამოძიების არაეფექტურობა 

ქართველი სამართალდამცავების მიერ აზერბაიჯანიდან დევნილი პირების მოპყრობის ფაქტებზე 
ჩატარებული გამოძიება არ იყო სრულყოფილი. მას შემდეგ, რაც აფგანის საქმეზე დაიწყო გამოძიება, 
ჩატარდა სხვადასხვა ტიპის საგამოძიებო მოქმედება - დაიკითხნენ მოწმეები და სამართალდამცავებმა 
ამოიღეს ქუჩებში დამონტაჟებული ვიდეო კამერებიდან ჩანაწერები. ამის მიუხედავად, ამ დრომდე არ 
მომხდარა იმ პირების იდენტიფიცირება, რომლებიც ვიდეო ჩანაწერებში ჩნდებიან, მოწმეებიც ცნობენ და 
შესაძლოა, დანაშაულთან ჰქონდეთ კავშირი ან მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფლობდნენ დანაშაულის 
შესახებ. აფგანის და ლეილას ადვოკატის განცხადებით, რამდენიმე პირი იყო შემჩნეული იმ ადგილას, 
სადაც აფგანი ბოლოს იმყოფებოდა. ისინი აფგანს საეჭვოდ უთვალთვალებდნენ, ლეილაზე თვალთვალი 
კი შემდგომაც გაგრძელდა. ასევე ფარულად უსმენდნენ სხვა აზერბაიჯანელ პირებთან მის საუბარს. აფგანის 
ადვოკატების არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პროკურატურამ ჯერ 
კიდევ ვერ მოახერხა ამ პირების კვალზე გასვლა. განსაკუთრებით დამაბნეველია ის ფაქტი, რომ ამ დრომდე 
თავად დაზარალებულიც არ დაუკითხავთ საქმის გარემოებების შესახებ, იმის მიუხედავად, რომ აფგანის 
ადგილსამყოფელი აზერბაიჯანში ცნობილია. 

ამის გარდა, გაურკვევლობას იწვევს სამართალდამცავების გადაწყვეტილება, გამოძიება დაეწყოთ სისხლის 
სამართლის კოდექსის 143.1 მუხლით (თავისუფლების უკანონო აღკვეთა). საქმის გარემოებები ცხადყოფს, 
რომ დანაშაული აფგანის წინააღმდეგ ჩადენილი იყო წინასწარი თანხმობით ჯგუფის მიერ, რომელმაც პირის 
გატაცებით და საქართველოს ტერიტორიიდან გაყვანით, დაზარალებულს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. 
დაზარალებულის მიერ აღწერილი ეს ფაქტები მიანიშნებს დამამძიმებელ გარემოებებზე, რომლებიც 
გაწერილია სისხლის სამართლის კოდექსის 143-ე მუხლის მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტებში.64

 
4.1.1.4. საგამოძიებო სტანდარტი საერთაშორისო სამართლის მიხედვით

გამოძიების ზემოაღწერილი ხარვეზები პრობლემურია  საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში. 
ამასთან, აფგანის გატაცების საქმეზე ფორმალურად წარმოებული გამოძიება ეწინააღმდეგება 
საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებსაც. 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის (ICCPR) მე-2 მუხლის მესამე 
ნაწილის და ევროპული კონვენციის (ECHR) მე-13 მუხლის თანახმად, საქართველოს აქვს ვალდებულება, 
უზრუნველყოს ქვეყნის ტერიტორიაზე ან მისი იურისდიქციის ფარგლებში უფლებების დარღვევებზე 
ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმების ფუნქციონირება. ასეთი მექანიზმები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
ყველასთვის, მათ შორის თავშესაფრის მაძიებლებისთვის, ლტოლვილებისთვის, მიგრანტებისთვის და სხვა 
პირებისთვის.65 

64  სისხლის სამართლის კოდექსის 143-ე მუხლის თანახმად, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, – ისჯება თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.  იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) დაზარალებულის საზღვარგარეთ გაყვანით; ბ) უცხოეთის 
ოფიციალური წარმომადგენლის ან საერთაშორისო სამართლებრივ დაცვას დაქვემდებარებულის მიმართ; გ) სხვა დანაშაულის 
დაფარვის ან მისი ჩადენის გაადვილების მიზნით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. იგივე 
ქმედება, ჩადენილი: ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) არაერთგზის; გ) ორი ან მეტი პირის მიმართ; დ) დამნაშავისათვის 
წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის, არასრულწლოვნის ან უმწეო მდგომარეობაში მყოფის მიმართ; ე) სიცოცხლისათვის ან 
ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 
ვადით შვიდიდან ათ წლამდე.
65  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 31: პაქტის ხელშემკვრელი სახელმწიფოებისთვის დაკისრებული 
ზოგადი ვალდებულებების ბუნება, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326 მაისი 2004, 10, (29 მარტი 2004).
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როგორც ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლო (შემდგომში ევროპული სასამართლო), ასევე 
გაეროს ადამიანის უფლებების კომიტეტი (შემდგომში ადამიანის უფლებების კომიტეტი) ადგენენ, უფლების 
დაცვის სამართლებრივი მექანიზმების ეფექტურობისთვის პირის უფლების დარღვევის ფაქტებზე სათანადო 
გამოძიების ჩატარება აუცილებელია. ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა რომ სახელმწიფო მოხელის 
მიერ არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში, სახელმწიფომ საკუთარი ინიციატივით უნდა დაიწყოს 
ოფიციალური გამოძიება, რაც უნდა გულისხმობდეს სრულყოფილ და სერიოზულ მცდელობას მომხდარის 
დასადგენად.66 განსაკუთრებით, როდესაც პირი გაიტაცეს და დააკავეს სამართლებრივი საფუძვლების ან 
ასეთი დაკავების ფაქტის აღიარების გარეშე, ეფექტური გამოძიება არის უფლების დაცვის აუცილებელი 
საშუალება.67 გატაცების შემთხვევაში, ასეთი შესწავლა უნდა მოხდეს იმის მიუხედავად, თუ რა შეეძლო 
ჩაედინა პირს ასეთი გატაცების გასამართლებლად, ასევე იმ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების რისკების 
გაუთვალისწინებლად, რომლის ტერიტორიიდანაც პირი უნდა გაიყვანონ.68 საგამოძიებო ორგანოების 
რეაგირება უნდა იყოს მყისიერი იმისთვის, რომ კანონის უზენაესობის რწმენა აღდგეს და სახელმწიფოს 
მიერ მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებში თანამონაწილეობის ან შეწყნარების შთაბეჭდილება აიცილოს 
თავიდან საზოგადოებამ.69

ქართული კანონმდებლობის მსგავსად, გამოძიების ეფექტურობის ამოსავალი დებულება მისი 
დამოუკიდებლობაა, რომელიც გულისხმობს „არა მარტო იერარქიული ან ინსტიტუციური კავშირის 
არარსებობას, არამედ დამოუკიდებლობას პრაქტიკული თვალსაზრისით.“70 გამოძიება უნდა იყოს 
დამოუკიდებელი როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, ასევე ყველა სხვა პირისგან, ვისი 
დანაშაულში მონაწილეობის შესახებ ეჭვიც არსებობს.71 მაგალითად, საქმეზე ავსარ თურქეთის წინააღმდეგ, 
ევროპულმა სასამართლომ პირის გატაცება და მკვლელობა სახელმწიფო გადატრიალების წინააღმდეგ 
მიმართული ღონისძიებების კონტექსტში განიხილა და განაცხადა, რომ არ არსებობდა „გამოძიების იმ 
პირებისთვის [ჟანდარმერიისთვის] გადანდობის საკმარისი საფუძველი, ვისი დანაშაულში მონაწილეობის 
შესახებაც ვრცელდებოდა ბრალდებები.”72 გამოძიების ასეთმა ქვემდებარეობამ „გამოძიების სანდოობის, 
სრულყოფილების და დამოუკიდებლობის ნაწილში სერიოზული ხარვეზები გამოიწვია.“73

დაბოლოს, პირის არასათანადო მოპყრობის შესახებ ბრალდებებზე გამოძიებამ უნდა დაადგინოს 
ფაქტები, შესაძლო გახადოს სავარაუდო დამნაშავეების იდენტიფიცირება და დასაჯოს ასეთ დარღვევებზე 

66  Aslakhanova and Ors. v. Russia, ECtHR, განცხადების ნომერი. 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10, 144-147, (18 
დეკემბერი 2012) (სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-3 მუხლის პროცედურული მოთხოვნის დარღვევა, როდესაც რუსეთმა 
არ გამოავლინა სერიოზული მცდელობა გამოეძიებინა დაკავებული განმცხადებლის არასათანადო მოპყრობა, მათ შორის მიეღო 
ზომები დანაშაულის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოსაპოვებლად); Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, ECtHR, განცხადების 
ნომერი 7511/13, 479-480, (24 ივლისი 2014) (სასამართლომ განმარტა, რომ პირის მიერ სახელმწიფო მოხელეების მიერ ან 
სახელწიფოს შეწყნარებით სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების მიერ წამების ფაქტებზე მითითებისას, სახელმწიფომ უნდა აწარმოოს 
ეფექტური გამოძიება); Gongadze v. Ukraine, ECtHR, განცხადების ნომერი 34056/02, 175, 177 (8 ნოემბერი 2005) (“სამართალდამცავებმა 
პროაქტიულად უნდა გადადგან ნაბიჯები, როგორც კი ფაქტების შესახებ მათ ინფორმაცია გააჩნიათ. მათ არ უნდა დაელოდონ 
გარდაცვლილის ახლობლის მიერ ფორმალურად საჩივრის წარდგენას ან რომელიმე საგამოძიებო პროცედურის გავლას […]. ამ 
დროს იგულისხმება დროული და გამოძიების გონივრულად დაჩქარების ვალდებულებაც.“ გამოძიების არაეფექტურობა შესაძლოა 
გახდეს არა მარტო კონვენციის მე-13, არამედ მე-2 და მე-3 მუხლების დარღვევის საფუძველიც.  
67  Pitsayeva and Ors. v. Russia, ECtHR, განცხადების ნომერი 53036/08, 61785/08, 8594/09, 24708/09, 30327/09, 36965/09, 61 258/09, 
63608/09, 67322/09, 4334/10, 4345/10, 11873/10, 25515/10, 30592/10, 32797/10, 33944/10, 36141/10, 52446/10, 6224 4/10 66420/10, 480-
482, (9 იანვარი 2014) (“სისხლისსამართლებრივი გამოძიების არაეფექტურობის პირობებში, უფლების დაცვის ყველა სხვა შესაძლო 
მექანიზმიც ხელმიუწვდომელი რჩება.“ 
68  Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, ECtHR, განცხადების ნომერი. 7511/13, 543, (24 ივლისი 2014).  
69  Gongadze v. Ukraine, ECtHR, განცხადების ნომერი 34056/02, 177 (8 ნოემბერი 2005). იხილეთ ასევე Avsar v. Turkey, ECtHR, 
განცხადების ნომერი 25657/94, 395 (10 ივლისი 2001).  
70  Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, ECtHR, განცხადების ნომერი 7511/13, 480, (24 ივლისი 2014).  
71  Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, ECtHR, განცხადების ნომერი 7511/13, 480, (24 ივლისი 2014) (“გამოძიება აღმასრულებელი 
ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს“); Gongadze v. Ukraine, ECtHR, განცხადების ნომერი, 34056/02, 176, (8 ნოემბერი 
2005)  
72  Avsar v. Turkey, ECtHR, განცხადების ნომერი, 25657/94, 397 (10 ივლისი 2001).  
73  იგივე, გვ. 398
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პასუხისმგებელი პირები.74 სამართალდამცავებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები მტკიცებულებების, 
მაგალითად, თვითმხილველების ჩვენებების ან ექსპერტიზის დასკვნის დროულად მოპოვებისთვის.75 
ნებისმიერი ხარვეზი, რომელიც ეჭვქვეშ აყენებს გამოძიების მზაობას მოახდინოს პასუხისმგებელი პირების 
იდენტიფიცირება, გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს გამოძიების შესაძლებლობას, იყოს უფლების დაცვის 
ეფექტური სამართლებრივი საშუალება.76

ამავე დროს, საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს გამოძიებაზე და მის შედეგებზე ეფექტური კონტროლის 
განხორციელების შესაძლებლობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, დაზარალებულ პირებს და 
მათ ოჯახებს ჰქონდეთ წვდომა გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციაზე.77 ევროპულმა 
სასამართლომ საქმეზე ოგნიანოვა და ჩობანი ბულგარეთის წინააღმდეგ, დაადგინა მე-2 მუხლის 
დარღვევა, როდესაც ადვოკატის არაერთი მიმართვის მიუხედავად, განმცხადებლებს, დაზარალებულის 
ოჯახის წევრებს, არ ჰქონდათ პერიოდული ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. დამატებით, 
ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებლებს უნდა ჰქონოდათ საკმარისი წვდომა საქმის 
მასალებზე, გამოძიების პროცესში ეფექტური მონაწილეობისთვის, ასევე გამოძიების პროცესში მიღებული 
გადაწყვეტილებების გასაჩივრებისთვის.78 

საქმეზე ხადიშოვი და თსეჩოიევი რუსეთის წინააღმდეგ, ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის 
მე-3 მუხლის დარღვევა, მათ შორის, იმის გამო, რომ განმცხადებლებს, თავად დაზარალებულებს, არ 
ჰქონდათ სისხლის სამართლის საქმის მასალებზე წვდომა. ამასთან, გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ 
ისინი არ იყვნენ ადეკვატურად ინფორმირებულები. მათ არ ჰქონდათ,  მიღებული გადაწყვეტილებების 
სასამართლოში გასაჩივრების ეფექტური მექანიზმი.79 გარდა ამისა, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კაბინეტის 
რეკომენდაცია  (Rec. (2006)8) დასძენს: “სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს დაზარალებულების უფლებების 
ეფექტური აღიარება და პატივისცემა ადამიანის უფლებების დაცვისთვის; მათ შორის, განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია,  დაზარალებული პირების უსაფრთხოების, ღირსების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების 
პატივისცემა და დაზარალებულებზე დანაშაულის ნეგატიური შედეგების აღიარება.80

საქმეზე ასლახანოვა და ორსი რუსეთის წინააღმდეგ, ევროპულმა სასამართლომ იმსჯელა რამდენიმე 
ადამიანის შეიარაღებული პირების მიერ გატაცების არაეფექტურ გამოძიებაზე, როდესაც ბრალდებები 
არსებობდა რუსეთის მთავრობის მიერ შეიარაღებული პირებისთვის აღნიშნული დანაშაულის დაკვეთაზე.81 
ევროპულმა სასამართლომ ხაზი გაუსვა გატაცების ფაქტებზე გამოძიების ისეთ ხარვეზებს, როგორიცაა 
„გამოძიების დაწყების და მნიშვნელოვანი ზომების მიღების დაყოვნება; უმოქმედობის ხანგრძლივი 
პერიოდები; მნიშვნელოვანი საგამოძიებო ღონისძიებების განუხორციელებლობა, განსაკუთრებით 

74  Aslakhanova and Ors. v. Russia, ECtHR, განცხადების ნომერი, 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 2509/10, 144, (18 დეკ. 2012). 
იხილეთ ასევე მაგალითად Gongadze v. Ukraine, ECtHR, განცხადების ნომერი,  4056/02, 176, (8 ნოემბ. 2005); Avsar v. Turkey, ECtHR, 
განცხადების ნომერი, 25657/94, 394, (10 ივლისი 2001).  
75  Aslakhanova and Ors. v. Russia, ECtHR, განცხადების ნომერი 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08,  42509/10, 145, (18 დეკ. 2012).
იხილეთ ასევე მაგალითად Avsar v. Turkey, ECtHR, განცხადების ნომერი 25657/94, 394, (10 ივლისი 2001); Husayn (Abu Zubaydah) v. 
Poland, ECtHR, განცხადების ნომერი. 7511/13, 480, (24 ივლისი 2014).  
76  Aslakhanova and Ors. v. Russia, ECtHR, განაცხადის ნომერი 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10, 145, (18 დეკ. 
2012)(“გამოძიების ნებისმიერი ხარვეზი, რომელიც ართულებს დაზიანებების მიზეზისა და პასუხისმგებელი პირების გამოკვეთას, 
შესაძლოა გახდეს კონვენციით დადგენილი სტანდარტის დარღვევის მიზეზი“ ასევე იხილეთ Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, 
ECtHR, განაცხადის ნომერი 7511/13, 480, (24 ივლისი 2014).  
77  Aslakhanova and Ors. v. Russia, ECtHR, განაცხადის ნომერი 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10, 121, 145, (18 Dec. 
2012); Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, ECtHR, განაცხადის ნომერი 7511/13, 480, (24 July 2014) (“ამის გარდა, მოწმეს უნდა ჰქონდეს 
გამოძიების პროცესში ეფექტური მონაწილეობის შესაძლებლობა“)
78  Ognyanova and Choban v. Bulgaria, ECtHR, განაცხადის ნომერი 46317/99 (23 თებ.. 2006).  
79  Khadisov and Tsechoyev v. Russia, ECtHR, განაცხადის ნომერი 21519/02 (5 თებ, 2009).  
80  ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec (2006)8 დანაშაულის მსხვერპლთა მხარდაჭერის 
შესახებ, 14 ივნისი, 2006, ხელმისაწვდომია: https://victimsupport.eu/activeapp/wp-content/uploads/2012/09/Recommenda-
tion-Rec20068-of-the-Committee-of-Ministries_Council-of-Europe11.pdf 

81  Aslakhanova and Ors. v. Russia, ECtHR, განაცხადის ნომერი 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10, 9-42, (18 დეკ. 2012).  
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ღონისძიებების, რომლებიც მიმართული იქნებოდა იმ სამხედრო მოსამსახურეების და სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების გამოვლენასა და დაკითხვაზე, რომლებიც შესაძლოა 
შეესწრნენ ან მონაწილეობდნენ გატაცებაში; სამხედრო პროკურორების ჩართვაზე უარი, იმის მიუხედავად, 
რომ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულებები სამხედრო მოსამსახურეების დანაშაულში მონაწილეობის 
შესახებ; მანქანების ტრაექტორიაზე, მათ შორის სამხედრო საგუშაგოების გზებზე, მფლობელზე კვალზე 
გაყოლის შეუძლებლობა; ნათესავებისთვის დაზარალებულის სტატუსის დაგვიანებით მინიჭება; 
საზოგადოების ჩართულობის არარსებობა მნიშვნელოვან საგამოძიებო ღონისძიებებზე და გამოძიების 
შედეგებზე ახლო ნათესავებისთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე უარით.82 ასეთი საგამოძიებო ხარვეზების 
გათვალისწინებით, ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო 
სრულყოფილი და ეფექტური გამოძიების ჩატარება, რის შედეგადაც, დაარღვია კონვენციის მე-2 და მე-3 
მუხლების პროცედურული ასპექტი.83

ანალოგიურად, საქმეზე ჰუსაინ (აბუ ზუბაიდა) პოლონეთის წინააღმდეგ, ევროპულმა სასამართლომ 
განიხილა საქმე, რომელიც პოლონეთის ტერიტორიაზე ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო ბიუროს 
(CIA) საიდუმლო ციხეში ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირის დაკავებას და წამებას ეხებოდა, პირის 
გუანტანამოში ამერიკის  სამხედრო-საზღვაო ბაზაზე გადაგზავნამდე. მიუხედავად იმისა, რომ პოლონელმა 
სამართალდამცავებმა გამოძიება CIA - ის საიდუმლო ციხეების შესახებ გადაწყვეტილების გამოტანამდე 
6 წლით ადრე დაიწყეს, როდესაც უკვე 6 წელი იყო გასული განმცხადებლის წინააღმდეგ სავარაუდოდ 
ჩადენილი დანაშაულებიდან, სასამართლომ დაადგინა, რომ გამოძიება ეფექტური არც ერთ ეტაპზე 
არ ყოფილა; გამოძიებას ჰქონდა ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის და დაყოვნების პრობლემები; არ 
მომხდარა მტკიცებულებების სათანადო მოპოვება; დანაშაულებზე პასუხისმგებელი არც ერთი პირი არ 
გამოვლენილა და გამოძიების მასალებზე წვდომა არ ჰქონდა დაზარალებულის წარმომადგენლებს და 
საზოგადოებას.84 ევროპულმა სასამართლომ მიუთითა, „რომ გამოძიება არ იყო „სწრაფი“, „სათანადო“ 
და „ეფექტური“ და შესაბამისად, იგი არღვევდა კონვენციის მე-13 მუხლის მოთხოვნებს, მე-3, მე-5 და მე-8 
მუხლებთან ერთიანობაში.85

ადამიანის უფლებების კომიტეტიც ანალოგიურ გარანტიებზე საუბრობს, უფლების დაცვის სამართლებრივი 
მექანიზმების ეფექტურად განხილვისთვის. პაქტის 31-ე ზოგად კომენტარში, ადამიანის უფლებების 
კომიტეტი განმარტავს, რომ სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს პირების წვდომა უფლების 
დაცვის ეფექტურ სამართლებრივ მექანიზმებზე გულისხმობს, „ბრალდებების დროულ, სრულყოფილ და 
ეფექტურ გამოძიებას დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანოს მიერ.“86 ასეთი გამოძიება უნდა იყოს 
სწრაფი, კომპეტენტური ორგანოების მიერ წარმოებული და ეფექტური.87 გაეროს სამუშაო ჯგუფი იძულებით 
გაუჩინარების საკითხებზე ამავე კონტექსტში აკონკრეტებს, რომ გამოძიება უნდა იყოს სრულყოფილი, 
მიუკერძოებელი, იცავდეს განმცხადებლებს, მოწმეებსა და ნათესავებს. ამავე დროს, იგი დაზარალებულებს 
უნდა ანიჭებდეს წვდომას დოკუმენტებსა და სხვა რელევანტურ ინფორმაციაზე და უნდა უზრუნველყოფდეს, 
რომ დანაშაულში სავარაუდოდ მონაწილე პირებს არ ჰქონდეთ გამოძიებაზე გავლენის მოხდენის 
შესაძლებლობა.88

82  იქვე, გვ. 123; 
83  იქვე, გვ. 127, 147; 
84  Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, ECtHR, განაცხადის ნომერი 7511/13, 481-493, (24 ივლისი 2014).  
85  იქვე, 493, 545. 
86  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 31: პაქტის ხელშემკვრელი სახელმწიფოებისთვის დაკისრებული 
ზოგადი ვალდებულებების ბუნება, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326 მაისი 2004, 10, (29 მარტი 2004).  
87  Kalamiotis v. Greece, UN Doc. CCPR/C/93/D/1486/2006, 7.3, (5 აგვისტო 2006). იხილეთ ასევე, Banda v. Sri Lanka, UN Doc. 
CCPR/ C/91/D/1426/2005, 7.3, (13 ნოემ. 2007).  
88  იძულებითი გაუჩინარების საკითხებზე კომიტეტის მიერ მე-8 სესიაზე შემუშავებული ანგარიში, მე-6 დანართი, მე-3 პარაგრაფი 
(2-13 თებერვ.), ხელმისაწვდომია http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/1_Global/INT_CED_SED_8_23242_E.pdf 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/1_Global/INT_CED_SED_8_23242_E.pdf
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არაეფექტური და მიკერძოებული გამოძიება შეიძლება თავისთავად, ცალკეც გახდეს პაქტით 
გათვალისწინებული უფლების დარღვევის მიზეზი. მათ შორის, პაქტის მე-7 მუხლის (წამების, სასტიკი, 
არაჰუმანური და დამამცირებელი მოპყრობის და სასჯელის აკრძალვა) დარღვევის მიზეზი, თუ სახელმწიფოს 
უარი დაზარალებულის არასათანადო მოპყრობის სათანადო გამოძიებაზე იწვევს დაზარალებულის ოჯახის 
ტანჯვას.89

ეფექტურ გამოძიებასთან ერთად, უფლების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმების ეფექტურობისთვის, 
სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს დაზარალებული პირების უფლებების აღდგენა, რაც შესაძლოა 
გულისხმობდეს „რესტიტუციას, რეაბილიტაციას და მოთხოვნის დაკმაყოფილების სხვა ღონისძიებებს, 
როგორიცაა საჯარო ბოდიში, საჯარო მემორიალი, ქმედების განმეორებისაგან დაცვის გარანტია, 
ცვლილებები შესაბამის კანონმდებლობასა და ადმინისტრაციულ პრაქტიკაში, ასევე უფლების 
დამრღვევი პირების პასუხისგებაში მიცემა.“ 90 უფლების ხელმყოფი პირების დაუსჯელობა შესაძლოა 
დამოუკიდებლადაც გახდეს პაქტით გათვალისწინებული უფლების დარღვევის მიზეზი.91 საბოლოოდ, 
სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ზომები, ანალოგიური დარღვევების თავიდან ასაცილებლად.92

აფგანის შემთხვევა ჰგავს ღონღაძე უკრაინის წინააღმდეგ93 საქმის გარემოებებს, რომელზეც ევროპულმა 
სასამართლომ იმსჯელა მიროსლავა ღონღაძის, მთავრობის კრიტიკით ცნობილი ჟურნალისტის გატაცების 
და მკვლელობის არასათანადო გამოძიებაზე. სამართალდამცავებმა უარი განაცხადეს ჟურნალისტის 
მეუღლის საქმეზე მესამე პირად ჩართვაზე, რაც პროცესში მის ჩართულობას უზრუნველყოფდა. შედეგად, მას 
არ ჰქონდა წვდომა გამოძიების მასალებზე.94 უკრაინის ხელისუფლებამ მტკიცებულებების კონფისკაციით 
გააჭიანურა და დააბრკოლა გამოძიება.95 საბოლოოდ, ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ 
სამართალდამცავები მეტ ძალისხმევას იჩენდნენ დანაშაულში მაღალი თანამდებობის პირების 
მონაწილეობის ფაქტის გაქარწყლებისათვის, ვიდრე გაუჩინარების და გარდაცვალების გარემოებებზე 
ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენისთვის, რამაც უკრაინის გამოძიების ვალდებულების დარღვევა 
განაპირობა.96 იმის მიუხედავად, რომ გამოძიების გაჭიანურებასა და თანამდებობის პირების დანაშაულში 
მონაწილეობას ღონღაძის საქმეში უფრო მნიშვნელოვანი ხარისხით ჰქონდა ადგილი, ამ საქმესთან 
შემაშფოთებელი მსგავსებთან. ევროპულიდან გამომდინარე, არ არის გამორიცხული საერთაშორისო 
სასამართლოებმა ქართველი სამართალდამცავების მიერ მოცემული საქმის გამოძიებაზეც იმსჯელონ. 

აღსანიშნავია, რომ აფგანი მიუთითებს აზერბაიჯანის მხარისთვის მის პატიმრობაში გადაცემის ფაქტზე, 
ქართველი სამართალდამცავების მიერ. იმ შემთხვევაშიც, თუ ქართველი სამართალდამცავები ეცდებიან 

89  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 31: პაქტის ხელშემკვრელი სახელმწიფოებისთვის დაკისრებული 
ზოგადი ვალდებულებების ბუნება, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326 მაისი 2004, 10, (29 მარტი 2004). Amirov v. Russian Federation, UN Doc. 
CCPR/C/95/D/1447/2006, 11.7, (22 აპრილი 2009).  
90  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 31: პაქტის ხელშემკვრელი სახელმწიფოებისთვის დაკისრებული 
ზოგადი ვალდებულებების ბუნება, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326 მაისი 2004, 10, (29 მარტი 2004). Amirov v. Russian Federation, UN 
Doc. CCPR/C/95/D/1447/2006, 13, (22 აპრილი 2009) (კომიტეტის განმარტების თანახმად, გაუჩინარებული და მოკლული პირის 
მეუღლის უფლება დაცვის სამართლებრივ მექანიზმებზე, მიუკერძოებელ გამოძიებასთან ერთად გულისხმობდა პასუხისმგებელი 
პირების პასუხისგებაში მიცემას, ადეკვატურ კომპენსაციასა, და მომავალი უფლების დარღვევის ფაქტების აღკვეთას); Husayn (Abu 
Zubaydah) v. Poland, ECtHR, განაცხადის ნომერი 7511/13, 541, (24 ივლისი 2014).  
91  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 31: პაქტის ხელშემკვრელი სახელმწიფოებისთვის დაკისრებული 
ზოგადი ვალდებულებების ბუნება, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326 მაისი 2004, 10, (29 მარტი 2004).
92  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 31: პაქტის ხელშემკვრელი სახელმწიფოებისთვის დაკისრებული 
ზოგადი ვალდებულებების ბუნება, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326 მაისი 2004, 10, (29 მარტი 2004). Amirov v. Russian Federation, UN 
Doc. CCPR/ C/95/D/1447/2006, 13, (22 აპრილი 2009)(კომიტეტის განმარტების თანახმად, სახელმწიფოს აქვს უფლების დარღვევის 
ანალოგიური ფაქტების აღკვეთის ვალდებულება)  
93  Gongadze v. Ukraine, ECtHR, განაცხადის ნომერი. 34056/02, (8 ნოემბ. 2005).  
94  Gongadze v. Ukraine, ECtHR, განაცხადის ნომერი 34056/02, 26, 27, 38, 39 (8 ნოემბ. 2005).  
95  იქვე 22 
96  იქვე 179 
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აფგანის გატაცება წარმოაჩინონ როგორც სწრაფი დეპორტაცია, მათი ქმედებები მაინც წინააღმდეგობაში 
მოვა საერთაშორისო სამართლის ნორმებთან. ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი 
პუნქტი უშვებს პირის დაკავებას „თუ მის წინააღმდეგ მიმდინარეობს დეპორტაციის ან ექსტრადიციის 
პროცედურები“, თუმცა რადგან ასეთი დაკავება წარმოადგენს პირის თავისუფლებაში უხეშ ჩარევას, 
ის მკაცრ შეფასებას ექვემდებარება.97 ანალოგიურად, პაქტის მე-13 მუხლის თანახმად, უცხო ქვეყნის 
მოქალაქე გაძევებული შეიძლება იყოს ქვეყნის ტერიტორიიდან „მხოლოდ კანონმდებლობის შესაბამისად 
მიღებული გადაწყვეტილების აღსასრულებლად“.  პირველ რიგში, ასეთი დაკავება უნდა განხორციელდეს 
ეროვნულ დონეზე გაწერილი პროცედურის შესაბამისად, რაც ცხადია აფგანის შემთხვევაში სახეზე არ 
იყო.98 ამასთან, საერთაშორისო სამართალი ყველა დაკავებულს აძლევს თავისუფლების აღკვეთის შესახებ 
გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლებას.99 ბოლოს, უცხო ქვეყნის მოქალაქეს უნდა მიეცეს სრული 
შესაძლებლობა, გამოიყენოს ქვეყნიდან გაძევებისაგან დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები, რათა ასეთი 
უფლება მიჩნეული იყოს ეფექტურად.100 მაგალითად, საქმეზე გარცია ეკვადორის წინააღმდეგ, ადამიანის 
უფლებების კომიტეტმა დაადგინა პაქტის მე-9 და მე-13 მუხლების დარღვევა, როდესაც ეკვადორის 
სამართალდამცავებმა, აშშ-ის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, ბატონი გარსია დააკავეს 
და მისი დაუყოვნებლივი ექსტრადირება მოახდინეს, აშშ-ის დაჟინებული მოთხოვნის შესაბამისად, 
ექსტრადიციის შესახებ გადაწყვეტილების ყოველგვარი გასაჩივრების შესაძლებლობის გარეშე.101 

4.1.2. სხვა აზერბაიჯანელ აქტივისტებზე საზღვრის კვეთისას 
განხორციელებული მუქარის და შევიწროების ფაქტების გამოძიება

აზერბაიჯანიდან დევნილი სხვა პირებიც საუბრობენ არაეფექტურ გამოძიებაზე ქართველი 
სამართალდამცავების მიერ უფლების დარღვევის ფაქტების შესახებ მიწოდებულ ინფორმაციასთან 
დაკავშირებით. მაგალითად, ჟურნალისტი გულნურ კაზიმოვა აცხადებს, რომ სამართალდამცავებმა 
თავდაპირველად უარი განაცხადეს მის მიმართ განხორციელებულ ფარულ თვალთვალსა და შევიწროებაზე 
გამოძიების ჩატარებაზე; პოლიციამ მხოლოდ მას შემდგომ დაიწყო გამოძიება, რაც მისი ადვოკატი ჩაერთო 
საქმეში. სამწუხაროდ, ეს გამოძიებაც საჯარო მოხელეების მიერ განხორციელებული სამართალდარღვევების 
დაფარვის შთაბეჭდილებას ტოვებდა. მაგალითად, გამოძიების მიმდინარეობისას, სამართალდამცავებმა 
გულნურს განუცხადეს, რომ მანქანა, რომელიც მას უთვალთვალებდა, არ არსებობდა, სანამ საბოლოოდ 
არ აღიარეს, რომ მითითებული მანქანა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნოდა. ამასთან, გულნური 
საუბრობს სამართალდამცავების მიერ მისი ჩვენების შეცვლაზე. 

ის, რომ ქართველმა სამართალდამცავებმა  ეფექტურად არ გამოიძიეს აზერბაიჯანული მხარის 
წარმომადგენლების მიერ აზერბაიჯანელი აქტივისტების შევიწროების და ფიზიკური შეურაცხყოფის 
ფაქტები, მიანიშნებს ორ ქვეყანას შორის საგანგაშო თანამშრომლობაზე. 

97  იხილეთ კონვენციის მუხლი 5(ვ)(f); Z.A. and Ors. v. Russia, ECtHR, განაცხადის ნომერი 61411/15, 61420/15, 61427/15, 3028/16, 
94, (28 მარტი 2017) (იმის მიუხედავად, რომ ქვეყნებს აქვთ უფლება აკონტროლონ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლა და 
დარჩენა მათ ტერიტორიაზე, მათი დაკავება აუცილებლად უნდა დაექვემდებაროს მკაცრ შემოწმებას) 
98  იხილეთ კონვენციის მუხლი 5(1) (“პირის დაკავება დაუშვებელია გარდა კანონით განსაზღვრული პროცედურის 
შესაბამისად); Z.A. and Ors. v. Russia, ECtHR, განაცხადის ნომერი 61411/15, 61420/15, 61427/15, 3028/16, 94, (28 მარტი 2017). Giry v. 
Dominican Republic, CCPR/C/39/D/193/1985, 5.5 (1990).  
99  Georgia v. Russia, ECtHR, განაცხადის ნომერი 13255/07, 183, 188 (3 ივლისი 2014) (დაკავებულ პირებს აქვთ უფლება  
თავისუფლების აღკვეთის კანონიერების დასადგენად მოითხოვონ შემოწმება შესაბამის პროცედურულ და შინაარსობრივ 
კრიტერიუმებთან და ასეთ ეფექტურ და ხელმისაწვდომ სამართლებრივ მექანიზმებზე უარით, მათი კოლექტიური დაკავებისა და 
გაძევების დროს საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ რუსეთმა კონვენციის მუხლი 5(4) დაარღვია. ასევე იხილეთ Giry v. Do-
minican Republic, CCPR/C/39/D/193/1985, 5.5, (1990); Hammel v. Madagascar, UN Doc. Supp. No. 40 (A/42/40), 20 (1987).
100  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 15: უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა პაქტის 
მიხედვით, 10 (10 აპრილი 1986)  
101  Garcia v. Ecuador, CCPR/C/43/D/319/1988, 2.1-2.4, 6.1 (1991).  
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დაშგინ აღალარლიმ და ვიდადი ისგენდერლიმაც მიმართეს პოლიციას ბრალდებებზე გამოძიების დაწყების 
თხოვნით, თუმცა უშედეგოდ. დაშგინმა პოლიციას იმ პირების ფოტოებიც აჩვენა, რომლებიც მას აედევნენ. 
სურათი გადაიღო რესტორნის მფლობელმა, რომელსაც ამ პირებმა კითხეს დაშგინი რამდენად ხშირად 
სტუმრობდა რესტორანს. მოგვიანებით, როდესაც დაშგინს უცხო პირმა დაურეკა და შეხვედრა სთხოვა, მან 
პოლიციას ამ პირის ტელეფონის ნომერიც მიაწოდა. ამის მიუხედავად, პოლიციას არ მიუღია არანაირი 
ზომა შევიწროების ფაქტების გამოძიებისთვის. 

ვიდადის განცხადების თანახმად, რომელიც ამ დრომდე საქართველოში ლტოლვილის სტატუსით 
ცხოვრობდა, მან პოლიციას მიაწოდა ინფორმაცია მის წინააღმდეგ განხორციელებული ხუთი მუქარისა 
და თავდასხმის ინციდენტის შესახებ. გამოძიება ჭიანურდება და ამ დრომდე ერთი სავარაუდო დამნაშავის 
ფოტორობოტის გარდა, სხვა ნაბიჯები არ გადადგმულა დამნაშავეების იდენტიფიცირების კუთხით. კვლევაზე 
მუშაობის ეტაპზე, ვიდადის დაზარალებულის სტატუსიც არ ჰქონდა მინიჭებული. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ვიდადის და მისი ოჯახის წინააღმდეგ სავარაუდოდ აზერბაიჯანის 
ხელისუფლებასთან დაკავშირებული პირების მიერ განხორციელებული ქმედებები გრძელდება. ასეთმა 
მოპყრობამ სისტემური ხასიათი მიიღო, რაც შესაძლოა სისხლის სამართლის კოდექსის 156-ე მუხლის 
დარღვევის ნიშნებს შეიცავდეს.102

ანალიზი საერთაშორისო სამართლის ჭრილში

ქვეყნის ეფექტური კონტროლის ფარგლებში, სახელმწიფოს ევალება ადამიანის უფლებების დაცვა ყველას, 
მათ შორის, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ.103 დაცვის ვალდებულება გულისხმობს, რომ სახელმწიფო 
იცავს პირებს და ჯგუფებს არა მარტო საკუთარი საჯარო მოხელეებისგან,104 არამედ მესამე პირების მიერ 
უფლების დარღვევისგან.105 სახელმწიფოს უუნარობა დაიცვას პირის უფლებები, „დარღვევის დაშვებით 
ან საკმარისი გულმოდგინებით დარღვევის თავიდან აცილება, გამოძიება, განმახორციელებელი პირების 
დასჯაზე ორიენტირებული შესაბამისი ზომების განუხორციელებლობა“ შესაძლოა დამოუკიდებლად 
განაპირობებდეს სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევას.106

მესამე პირების მხრიდან განხორციელებული შევიწროება შესაძლოა სხვადასხვა უფლების, მათ შორის, 
პირის გამოხატვის, შეკრების, ასოციაციის, რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვის მიზეზი გახდეს. 
მაგალითად, რელიგიის თავისუფლების უზრუნველსაყოფად, გაეროს გენერალური ასამბლეა მოუწოდებს 

102  სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლი 156(1) დასჯად ქმედებად აცხადებს “ადამიანის დევნა სიტყვის, აზრის, სინდისის, 
აღმსარებლობის, რწმენის ან მრწამსის გამო, ანდა მის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, პროფესიულ, რელიგიურ ან მეცნიერულ 
მოღვაწეობასთან დაკავშირებით“.  
103  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 31: პაქტის ხელშემკვრელი სახელმწიფოებისთვის დაკისრებული 
ზოგადი ვალდებულებების ბუნება, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326 მაისი 2004, 10, (29 მარტი 2004). იხილეთ ასევე ადამიანის უფლებათა 
დაცვის უმაღლესი კომისარიატი, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, ხელმისაწვდომია: http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx     

104  შევიწროების მითითებულ ფაქტებზე ბრალდებები ძირითადად აზერბაიჯანის ხელისუფლების წარმომადგენლებს 
მიემართებოდა. თუმცა, როგორც ეს გუნლურ კაზიმოვის საქმეზე მოხდა, ზოგჯერ შევიწროება უშუალოდ ქართველი საჯარო 
მოხელეების მხრიდანაც ხორციელდებოდა.  როგორც შემდგომშიც აღმოჩნდა, მანქანა, რომელიც უთვალთვალებდა გულნურ 
კაზიმოვას, ქართველ სამართალდამცველებს ეკუთვნოდათ. საქართველო ცხადია ვალდებულია არ შეავიწროოს პირები მის 
ტერიტორიაზე, რამაც შესაძლოა მათი ძირითადი უფლებების დარღვევა გამოიწვიოს. იხილეთ პაქტის მუხლი 2(1).  
105  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 31: პაქტის ხელშემკვრელი სახელმწიფოებისთვის დაკისრებული 
ზოგადი ვალდებულებების ბუნება, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326 მაისი 2004, 10, (29 მარტი 2004). (“სახელმწიფოს პოზიტიური 
ვალდებულება პაქტით დაკისრებულ უფლებებთან მიმართებით შესრულებული იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო 
უზრუნველყოფს პირის დაცვას როგორც მისი მოხელეების მიერ,  ასევე მესამე პირების მიერ ჩადენილი ქმედებისგან, რომლებიც 
განაპირობებენ პაქტით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევას კერძო პირებს შორის ურთიერთობების კონვენციით 
გათვალისწინებულ ფარგლებში.”).  
106  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 31: პაქტის ხელშემკვრელი სახელმწიფოებისთვის დაკისრებული 
ზოგადი ვალდებულებების ბუნება, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326 მაისი 2004, 10, (29 მარტი 2004).
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ქვეყნებს, უზრუნველყოს პირების უსაფრთხოება მესამე პირების მხრიდან განხორციელებული დაშინებისა 
და ძალადობისგან.107 ადამიანის უფლებების კომიტეტის თანახმად, პაქტის მე-19 მუხლით განსაზღვრული 
გამოხატვის თავისუფლების დაცვის სახელმწიფოს ვალდებულება გულისხმობს პირის დაცვას მესამე 
პირების ქმედებებისგან, რასაც შესაძლოა მოყვეს აზრის და გამოხატვის თავისუფლების დარღვევა. ეს კი 
ნიშნავს პაქტის მოქმედების გავრცელებას კერძო პირებს შორის ურთიერთობებზეც.108 როდესაც დაშინების 
შედეგად პირს ეზღუდება უფლებებით სარგებლობის შესაძლებლობა, სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ 
ზომები მისი ასეთი შევიწროებისგან დაცვის უზრუნველსაყოფად. 

შევიწროების გარდა, სახელმწიფოს პირის მესამე პირების მხრიდან განხორციელებული 
სისხლისსამართლებრივი წესით დასჯადი ქმედებებისგანაც დაცვის ვალდებულებაც აკისრია. განსაკუთრებით, 
როდესაც პირის უფლებას სიცოცხლესა და წამებისგან დაცვაზე ემუქრება საფრთხე.109 მაგალითად, საქმეზე 
ღონღაძე უკრაინის წინააღმდეგ, ევროპულმა სასამართლომ იმსჯელა, წარმოადგენდა თუ არა უკრაინის 
სახელმწიფოს მიერ ჟურნალისტის დაცვისთვის საკმარისი ღონისძიებების განუხორციელებლობა 
ევროპული კონვენციის მეორე მუხლის არსებითი ნაწილის დარღვევას მაშინ, როდესაც ჟურნალისტი 
სამართალდამცავ ორგანოებს ატყობინებდა მის წინააღმდეგ ფარული თვალთვალის ფაქტებზე, რასაც 
შემდგომში მისი გაუჩინარება და გარდაცვალება მოყვა. ევროპულმა სასამართლომ განმარტა, რომ 
სახელმწიფოს ჰქონდა ძირითადი ვალდებულება, უზრუნველეყო სისხლისსამართლებრივი ნორმების 
ეფექტური ფუნქციონირება სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობით გამყარებული პირის წინააღმდეგ 
მიმართული დანაშაულის პრევენციისთვის, სამართალდარღვევის პრევენციის, აღკვეთის და ასეთის 
განმახორციელებელი პირებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების თვალსაზრისით. ეს ვალდებულება, 
შესაბამის შემთხვევაში, მოიცავს სახელმწიფოს პოზიტიურ ნაბიჯებსაც, პრევენციული ქმედითი ზომები 
მიიღოს იმ პირების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, რომელთა სიცოცხლესაც საფრთხე ემუქრება 
მესამე პირების მიერ განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად.110 ევროპული სასამართლო 
აკონკრეტებს, რომ სახელმწიფოს ასეთი ვალდებულება ეკისრება, როდესაც სამართალდამცავებმა 
იცოდნენ ან უნდა სცოდნოდათ, მესამე პირის დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად, სიცოცხლისთვის 
შექმნილი რეალური და მყისიერი საფრთხის შესახებ და ასეთ დროს, პირის დაცვისთვის შესაბამისი 
ღონისძიებები არ განხორციელებულა.111 

სიცოცხლის უფლებაზე ზოგადი კომენტარის პირველადი ვერსიის (რომელიც ჯერ კიდევ გადახედვის ეტაპზეა 
და დამტკიცებული არ არის) თანახმად, ადამიანის უფლებების კომიტეტი თანხმდება, რომ სახელმწიფოებმა 
გულმოდგინეობის ვალდებულების დაცვით უნდა მიიღონ გონივრული პოზიტიური ზომები. აღნიშნული 
ზომები არ გულისხმობს სახელმწიფოზე არათანაზომიერი, განუხორციელებელი ტვირთის დაკისრებას 
კერძო პირების მხრიდან სიცოცხლისთვის შექმნილ განჭვრეტად საფრთხეზე საპასუხოდ, როდესაც კერძო 
პირების ქმედებები სახელმწიფოს არ შეერაცხება.112 ადამიანის უფლებების კომიტეტი დამატებით მიუთითებს 

107  გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია: რელიგიის მიმართ მკრეხელობაზე, UN Doc. A/Res/64/156, 16, (8 მარტი 
2010).  
108  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 34: აზრის და გამოხატვის თავისუფლება UN Doc. No. CCPR/C/GC/34, 
7, (12 სექტ..  2011).  
109  იხილეთ D.F. v. Latvia, ECtHR, განაცხადის ნომერი 11160/07, 83, (29 ოქტ. 2013); Ahani v. Canada, UN Doc. CCPR/ 
C/80/D/1051/2002, 10.7, (2004); ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, 36-ე ზოგადი კომენტარის დრაფტი პაქტის მე-6 მუხლით 
გათვალისწინებული სიცოცხლის უფლების თაობაზე, 23, ხელმისაწვდომია: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Arti-
cle6Righttolife.aspx (“[მუხლი 6(1)] მათ შორის გულისხმობს სახელმწიფოს ვალდებულებას მიიღოს შესაბამისი პოზიტიური ზომები 
სიცოცხლის დასაცავად ყველა შესაძლო საფრთხისგან, მესამე პირების მხრიდან მომდინარე საფრთხის ჩათვლით.”)  
110  Gongadze v. Ukraine, ECtHR, განაცხადის ნომერი 34056/02, 164, (8 ნოემბ. 2005).  
111  Gongadze v. Ukraine, ECtHR, განაცხადის ნომერი. 34056/02, 165-171, (8 ნოემბ. 2005). იხილეთ ასევე Osman v. United King-
dom, ECtHR, განაცხადის ნომერი 87/1997/871/1083, 116, (28 ოქტ. 1998).  
112  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, 36-ე ზოგადი კომენტარის დრაფტი პაქტის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული სიცოცხლის 
უფლების თაობაზე, 25 ხელმისაწვდომია http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.aspx.  
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სპეციალური ღონისძიებების საჭიროებაზე ადამიანის უფლებების დამცველების, ჟურნალისტებისა და 
სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ.113 დაცვის მექანიზმები შესაძლოა მოიცავდეს სადღეღამისო დაცვის 
დანიშვნას, დამცავი და შემაკავებელი ორდერების გამოცემას ან თავისუფლების შეზღუდვას წინასწარი 
თანხმობით და დაცვის მიზნებისთვის,114 ასევე სწრაფი, მიუკერძოებელი და სრულყოფილი გამოძიების 
შედეგად, დამნაშავეების პასუხისგებაში მიცემას.115 ევროპული სასამართლო ანალოგიურად უთითებს 
სახელმწიფოს ვალდებულებაზე, მოწყვლადი ჯგუფების შემთხვევაში, მიიღოს ყველა გონივრული ზომა 
რეალური და მყისიერი რისკების თავიდან ასაცილებლად.116

ამასთან, ადამიანის უფლებების კომიტეტი ზოგადი კომენტარის პირველად დრაფტში აკონკრეტებს, 
რომ სახელმწიფოს დაცვის ვალდებულება მესამე პირების მიერ განხორციელებული დანაშაულებრივი 
ქმედებისგან, ვრცელდება სახელმწიფოს ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის მიერ განხორციელებულ უფლების 
დარღვევის ფაქტებზეც.117 საქმეზე გარსია ეკვადორის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებების კომიტეტმა 
დააგინა პაქტის დარღვევა, როდესაც ეკვადორმა არ დაიცვა პირი მისი ტერიტორიიდან გატაცებისგან, 
რომელიც პოლიციელებმა უშუალოდ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსგან მიღებული დავალების 
შესრულებისთვის განახორციელეს.118 პოლიციელებს შორის ორი შემდგომში ამერიკის შეერთებული 
შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელი აღმოჩნდა.119

იმის გამო, რომ აზერბაიჯანელი ადამიანის უფლებების დამცველები უშუალოდ აზერბაიჯანის 
ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ საქართველოში განხორციელებულ შევიწროებაზე საუბრობენ, 
საქართველომ უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები აქტივისტების დასაცავად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მას 
მოუწევს პასუხისმგებლობის აღება ასეთ მოპყრობაზე. საქართველომ უნდა სცეს პატივი აზერბაიჯანიდან 
დევნილი პირების გამოხატვის, გაერთიანების და შეკრების თავისუფლებას. ამასთან, რამდენადაც ასეთი 
შევიწროება და დაშინება წარმოადგენს რეალურ და მყისიერ საფრთხეს სიცოცხლისთვის, სახელმწიფოს 
ეკისრება პოზიტიური ზომების მიღების ვალდებულება; ასეთი ვალდებულება კიდევ უფრო გამოკვეთილია 
მოწყვლადი ჯგუფის ადამიანის უფლებების დამცველების და ჟურნალისტების უფლებების დარღვევაზე 
საუბრისას. საქართველოს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას, დაიცვას ყველას უფლებები მის ტერიტორიაზე, 
არ აკნინებს ის ფაქტი, რომ შევიწროება სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების მიერ ხორციელდება. 

113  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, 36-ე ზოგადი კომენტარის დრაფტი პაქტის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული 
სიცოცხლის უფლების თაობაზე, 26, ხელმისაწვდომია, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.aspx 
მოწყვლადი ჯგუფების იმ კატეგორიების შესახებ, რომელთა დაცვის მიზნითაც სახელმწიფომ განსაკუთრებული ღონისძიებები უნდა 
განახორციელოს).  
114   ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, 36-ე ზოგადი კომენტარის დრაფტი პაქტის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული 
სიცოცხლის უფლების თაობაზე, 26, ხელმისაწვდომია, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.aspx 
მოწყვლადი ჯგუფების იმ კატეგორიების შესახებ, რომელთა დაცვის მიზნითაც სახელმწიფომ განსაკუთრებული ღონისძიებები უნდა 
განახორციელოს).  
115  ადამიანის უფლებათა კომიტეტის დასკვნითი შენიშვნები პარაგვაის მესამე პერიოდულ ანგარიშზე UN Doc. No. CCPR/C.
PRY/ CO/3, 15, (29 აპრილი 2013) (რეკომენდაცია პერუს, მიიღოს ზომები ადამიანის უფლებათა დამცველების წინააღმდეგ 
განხორციელებული მუქარისა და თავდასხმის ფაქტებზე პასუხისმგებელი პირების დასჯისთვის).  
116  O’Keeffe v. Ireland, ECtHR, განცხადების ნომერი 35810/09, 144; იხილეთ ასევე, D.F. v. Latvia, ECtHR, განცხადების ნომერი 
11160/07, 83, (29 ოქტ. 2013).
117  ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, 36-ე ზოგადი კომენტარის დრაფტი პაქტის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული სიცოცხლის 
უფლების თაობაზე, 25, ხელმისაწვდომია http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.aspx (“სახელმწიფოებმა 
მათ შორის უნდა მიიღონ ზომები სხვა სახელმწიფოების მხრიდან მათ ტერიტორიაზე პირის სიცოცხლის მოსპობისგან დასაცავად) 
118  Garcia v. Ecuador, UN Doc. No. CCPR/C/43/D/319/1988, 2.2-2.4, 6.1, (1991).  
119  იქვე, 2.2 
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4.2 უარი ლტოლვილის სტატუსზე, ბინადრობის ნებართვაზე 
და საქართველოში შემოსვლის აკრძალვა სახელმწიფო 
უსაფრთხოების და საჯარო წესრიგის დაცვის საფუძვლით 

ეს თავი ეხება ქართული მხარის მიერ სავარაუდო უფლების დარღვევის ფაქტებს, საქართველოში 
მცხოვრები აზერბაიჯანელი აქტივისტებისთვის ლტოლვილის სტატუსსა და ბინადრობის ნებართვაზე უარს, 
ეროვნული უსაფრთხოების და საჯარო წესრიგის დაცვის გაურკვეველი საფუძვლებით. წინამდებარე თავში 
განხილული იქნება აზერბაიჯანელი აქტივისტის დაშგინ აღალარლის და მისი ვაჟის საქმე, რომლებსაც უარი 
ეთქვათ ლტოლვილის სტატუსზე; ასევე ლეილა მუსტაფაევას საქმე, რომელსაც ბინადრობის ნებართვის 
ვადის გაგრძელებაზე ეთქვა უარი. ეს გადაწყვეტილებები ეყრდნობოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურების მიერ გასაიდუმლოებულ  ინფორმაციას; ინფორმაციაზე წვდომის არარსებობამ შეუძლებელი 
გახადა მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმის ეფექტური გამოყენება. ანგარიშის ეს 
თავი ასევე ეხება ჯამალ ალის საქმეს, რომელსაც შესაბამისი განმარტებების მიცემის გარეშე ეთქვა უარი 
საქართველოში შემოსვლაზე. 

4.2.1. უარი ლტოლვილის სტატუსზე 

4.2.1.1. ლტოლვილის სტატუსის განხილვის ეროვნული პროცედურა

2016 წლის 1 დეკემბერს მიღებული „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ (კანონი თავშესაფრის მაძიებლებზე) 
საქართველოს კანონი, რომელმაც მანამდე მოქმედი „ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ“ 
საქართველოს კანონი შეცვალა, კანონმდებლობის „ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“ კონვენციასთან და 
საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას ისახავდა მიზნად.120

კანონის თანახმად, ლტოლვილის სტატუსი ენიჭება უცხოელს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომელიც 
იმყოფება წარმოშობის ქვეყნის გარეთ, აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ იგი შეიძლება გახდეს დევნის 
მსხვერპლი რასის, რელიგიის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან 
პოლიტიკური შეხედულების გამო და ასეთი შიშიდან გამომდინარე, არ შეუძლია ან არ სურს, დაბრუნდეს 
თავის წარმოშობის ქვეყანაში ან ისარგებლოს ამ ქვეყნის მფარველობით.121 აღნიშნული განმარტება 
შესაბამისობაშია „ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“ 1951 წლის 28 ივლისის კონვენციასთან.122 ლტოლვილის 
სტატუსის მინიჭება მიმღებ ქვეყანაში პირს იცავს გაძევების ან იმ ქვეყანაში ექსტრადირებისგან, სადაც 
დარჩენის შიშითაც პირი ითხოვს ლტოლვილის სტატუსს.123 კანონი მას ეროვნულ დონეზე გარკვეული 
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებებითაც უზრუნველყოფს.124

პირისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 

120  „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის განმარტებითი ბარათი; ელექტრონულად 
ხელმისაწვდომია: http://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/120318 გვ.45;
121  „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის 1-ლი პუნქტი, ელექტრონულად ხელმისაწვდომია: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3452780; 
122  ლტოლვილის სტატუსი შესახებ 1951 წლის 28 ივლისის კონვენცია, მუხლი 1, 2;
123  საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად „ექსტრადიცია 
არ უნდა განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ პირს, რომლის ექსტრადირებაც იგეგმება, ლტოლვილის სტატუსი აქვს მინიჭებული“
124  ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირის უფლებები განსაზღვრულია „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის 58-ე მუხლით;

http://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/120318
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3452780
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სამინისტრო (შემდგომში ლტოლვილთა სამინისტრო).125 პირმა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების შესახებ 
წერილობითი განცხადებით უნდა მიმართოს სამინისტროს126 და შემდგომში დაესწროს გასაუბრებას.127 
სამინისტრო ვალდებულია, ყველა ზომა მიიღოს წარდგენილი განცხადების შეფასებისთვის შესაბამისი 
ინფორმაციის მოსაძიებლად.128 სამინისტრო პირისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების შესახებ 
გადაწყვეტილებას იღებს განცხადების რეგისტრაციიდან 6 თვის, განსაკუთრებულ შემთხვევებში კი - 9 თვის 
ვადაში.129

კანონის თანახმად, სამინისტრო უცხოელს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს ლტოლვილის სტატუსს 
არ მიანიჭებს თუ: ა) პირი ვერ აკმაყოფილებს ლტოლვილის სტატუსისთვის განსაზღვრულ პირობებს; ბ) 
არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ პირი საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოებას, ტერიტორიულ მთლიანობას ან საზოგადოებრივ წესრიგს; გ) პირი კანონიერ ძალაში 
შესული განაჩენით მსჯავრდებულია განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენისათვის საქართველოში.130

„სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის პოტენციური საშიშროების“ საკითხის განხილვისას, სამინისტრო  
ვალდებულია რეკომენდაციისთვის მიმართოს უსაფრთხოების სამსახურს. სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახური მნიშვნელოვან როლს იკავებს სახელმწიფო ძალაუფლების სტრუქტურებში. მის კომპეტენციაში 
შედის ქვეყანაში უსაფრთხოების რისკების გამოკვლევა. სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე წყდება ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხი.131

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის პოტენციური საშიშროება გულისხმობს ისეთ შემთხვევას, 
როდესაც არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ თავშესაფრის მაძიებელს ან საერთაშორისო 
დაცვის მქონე პირს კავშირი აქვს: ა) საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოებისადმი მტრულად 
განწყობილი ქვეყნის/ორგანიზაციის შეიარაღებულ ძალებთან; ბ) სხვა ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურებთან;  
გ) ტერორისტულ ან/და ექსტრემისტულ ორგანიზაციებთან; დ) სხვა დანაშაულებრივ ორგანიზაციებთან 
(მათ შორის, ტრანსნაციონალურ დანაშაულებრივ ორგანიზაციებთან) ან/და შეიარაღების, მასობრივი 
განადგურების იარაღის ან მათი კომპონენტების უკანონო ბრუნვასთან.132

4.2.1.2. უარი ლტოლვილის სტატუსზე დაშგინ აღალარლისა და მისი შვილის ორხანის საქმეზე

დაშგინ აღალარლისა და მისი შვილის ორხან აღალარლის განცხადებები ლტოლვილის სტატუსზე 
არ დაკმაყოფილდა „დასაბუთებული ვარაუდის საფუძველზე, რომ ისინი საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოებისთვის, ტერიტორიულ მთლიანობის ან/და საზოგადოებრივი წესრიგისთვის საფრთხეს 
წარმოადგენდნენ.“ 133 სამინისტრომ მიღებულ გადაწყვეტილებაში აღიარა, რომ დაშგინი და ორხანი 
აკმაყოფილებდნენ ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით საფუძვლებს და აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკაში დაბრუნების შემთხვევაში, შესაძლოა, დაექვემდებარონ პოლიტიკური ნიშნით დევნას. 

125  „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის „ა“  ქვეპუნქტი, ელექტრონულად ხელმისაწვდომია 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3452780; 
126  იქვე, 27-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი;
127  იქვე, 27-ე მუხლის მე-4 პუნქტი;
128  იქვე, 37-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი;
129  იქვე, 29-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი;
130  „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის 1-ლი პუნქტი;
131 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 
მინისტრის 2017 წლის 26 იანვრის ბრძანება №79 ,,თავშესაფრის პროცედურა“, 34-ე მუხლის მე-2 პუნქტის დ.თ_ ან ე.ზ) ქვეპუნქტები
132  იქვე, 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტი;
133  ეს გადაწყვეტილებები მიღებული იყო ლტოლვილის სტატუსზე ახალი კანონის მიღებამდე, თუმცა უარის საფუძვლები 
იდენტური იყო იმ დროს მოქმედ კანონშიც; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3452780


რეპრესია საზღვრების მიღმა: აზერბაიჯანიდან დევნილი მოქალაქეები საქართველოში 51

ამის მიუხედავად, სამინისტრომ უარი თქვა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. კერძოდ, სამინისტროს 
გადაწყვეტილების თანახმად, არსებობდა საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ მათი საქართველოში ყოფნა, 
„მნიშვნელოვანი გარემოებების“ გამო, ეწინააღმდეგება ქვეყნის ინტერესებს.134

სამინისტროს გადაწყვეტილება არ აკონკრეტებს თუ რა პოტენციურ საფრთხეს წარმოადგენდნენ დაშგინი 
და ორხანი სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის - კერძოდ, როგორც ამას კანონი განსაზღრავს, ჰქონდათ 
თუ არა მათ კავშირი ა) საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოებისადმი მტრულად განწყობილი 
ქვეყნის/ორგანიზაციის შეიარაღებულ ძალებთან; ბ) სხვა სახელმწიფოს სადაზვერვო სამსახურებთან; გ) 
ტერორისტულ ან/და ექსტრემისტულ ორგანიზაციებთან, თუ დ) სხვა დანაშაულებრივ ორგანიზაციებთან 
(მათ შორის, ტრანსნაციონალურ დანაშაულებრივ ორგანიზაციებთან) ან/და შეიარაღების, მასობრივი 
განადგურების იარაღის ან მათი კომპონენტების უკანონო ბრუნვასთან.135

ლტოლვილის სტატუსის შესახებ კანონის თანახმად, პირს, რომელსაც უარი ეთქვა ლტოლვილის სტატუსის 
მინიჭებაზე, შეუძლია აღნიშნული გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივროს. დაშგინის და ორხანის 
შემთხვევაში, თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეისწავლა საიდუმლო ინფორმაცია, რომელსაც 
ლტოლვილთა სამინისტრომ მისი გადაწყვეტილება დააყრდნო. სასამართლომ საქმეში არსებული 
ინფორმაცია არასაკმარისად მიიჩნია. მისი სიტყვებით, გადაწყვეტილება „არ შეიცავს დასაბუთებას 
საფრთხის პოტენციური ხასიათის შესახებ, საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში, რა სახის 
საფრთხე შეიძლება დაემუქროს თავშესაფრის მიმცემ ქვეყანას, ასევე არ არის გაანალიზებული საფრთხის 
სერიოზულობა და საერთოდ არ არის დასაბუთებული ისეთი ელემენტი, როგორიცაა პროპორციულობის 
მოთხოვნა. ანუ ინფორმაცია არ შეიცავს დასაბუთებას საფრთხის სერიოზულობის შესახებ, რომელიც ექმნება 
ქვეყნის უსაფრთხოებას, ალბათობას იმისა, რომ აღნიშნული საფრთხე განხორციელდება და სახეზეა მისი 
გარდაუვალობა, ინდივიდის გაძევების შემთხვევაში აღმოიფხვრება ან შემცირდება თუ არა ეს საფრთხე, 
ასევე რისკის ხასიათი და სერიოზულობა.“136

მითითებული სახელმწიფო უსაფრთხოების საფუძვლის დაუდასტურებლობისა და უსაფრთხოების 
სამსახურის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის დაუსაბუთებლობის გამო, პირველი ინსტანციის სასამართლომ 
დააკმაყოფილა აღალარლების სარჩელი და სამინისტროს მოსარჩელეებისთვის ლტოლვილის სტატუსის 
მინიჭება დაავალა. 

მითითებული გადაწყვეტილება სამინისტრომ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. თბილისის 
სააპელაციო სასამართლომ, 2017 წლის 21 მარტის გადაწყვეტილებით, შეცვალა პირველი ინსტანციის 
გადაწყვეტილება და დაშგინ და ორჰან აღალარლებს უარი უთხრა ლტოლვილის სტატუსი მინიჭებაზე.137 
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მეირ მოწოდებულ 
ახალ, კვლავ საიდუმლო ინფორმაციას ეყრდნობოდა, რომელზე წვდომაც დაშგინსა და ორხანს არ 
ჰქონიათ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 380-ე მუხლის თანახმად, სააპელაციო სასამართლომ 
განსახილველად არ უნდა მიიღოს ახალი ფაქტები და მტკიცებულებები, რომელიც მხარეს შეეძლო და არ 
წარუდგენია ქვედა ინსტანციაში საქმის განხილვის დროს.138 სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული 

134  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტროს 2015 წლის 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილება.
135 ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ საქართველოს კანონის მუხლი 25.3  
136  თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 23 ივნისის გადაწყვეტილება;
137 ავტორთან არსებული წყარო; 
138  სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 380-ე მუხლის თანახმად, სააპელაციო სასამართლო არ მიიღებს ახალ ფაქტებსა 
და მტკიცებულებებს, რომლებიც მხარეს შეეძლო წარედგინა პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის განხილვისას, მაგრამ 
არასაპატიო მიზეზით არ წარადგინა”  
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გადაწყვეტილება საბოლოოა.139

ქართული კანონმდებლობის თანახმად, სახელმწიფო უფლებამოსილია პირს უარი უთხრას ლტოლვილის 
სტატუსზე სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვის საფუძვლით. ამ შემთხვევაში, სახეზე უნდა იყოს ობიექტური 
საფრთხე, რომელიც აკმაყოფილებს, სერიოზულობის კრიტერიუმს, აღნიშნულის შეფასება კი ეფუძნება 
კონკრეტულ მტკიცებულებებს. შეფასების სტანდარტი არის საფრთხის შესახებ ვარაუდისთვის საკმარისი 
საფუძველი.140 

ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა, გადაწყვეტილებების მიღებისას, უნდა იხელმძღვანელონ ადამიანის 
უფლებების სტანდარტებით. საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლი ადგენს სამართლიანი სასამართლოს 
ძირითად საპროცესო უფლებას და გულისხმობს სახელმწიფოს ყველა იმ გადაწყვეტილების შემოწმებას, 
რომელიც შესაძლოა არღვევდეს ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს.

„დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული, 
რამდენადაც ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა გამორიცხოს თვითნებური, მიკერძოებული, 
არაკვალიფიციური გადაწყვეტილების მიღება, ამასთან უნდა დაასაბუთოს მიღებული გადაწყვეტილების 
კანონთან შესაბამისობა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების საჭიროება. მოტივირებული, 
დასაბუთებული გადაწყვეტილება კანონიერების წინაპირობას წარმოადგენს. დასაბუთებაში 
არგუმენტირებულად უნდა მიეთითოს ყველა იმ გარემოებაზე, რომლის შესაბამისადაც მიღებულ იქნა 
ზუსტად ეს გადაწყვეტილება და უარი იყო ნათქვამი საკითხის სხვა სახით გადაწყვეტაზე.“141

ლტოლვილის სტატუსზე უარის შესახებ გადაწყვეტილების სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებზე 
დაფუძნებისას, დასაბუთება გართულებულია, რადგან, ამ დროს, გადაწყვეტილება არსებითად ეყრდნობა 
კონტრდაზვერვითი საქმიანობის განმახორციელებელი, უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მიწოდებულ 
საიდუმლო ინფორმაციას.142 ამ საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტები, მასალები და სხვა მონაცემები 
წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლოებას.143 

ამდენად, დაინტერესებულ პირს არ გააჩნია წვდომა უსაფრთხოების სამსახურის მიწოდებულ ინფორმაციასა 
და დასაბუთებაზე, მისი საიდუმლო ბუნებიდან გამომდინარე; ასეთი ინფორმაცია ასევე არ აისახება არც 
შესაბამისი უწყებების მიერ გამოცემულ უარყოფით გადაწყვეტილებებში. უსაფრთხოების სამსახურების 
მიერ მიწოდებული ინფორმაციის დასაბუთებულობის შემოწმების ერთადერთი მექანიზმი საერთო 
სასამართლოებს გააჩნიათ. შესაბამისად, ასეთ გარემოებებში, სახელმწიფოს თვითნებობის კონტროლი 
დამოკიდებულია მოსამართლეთა კეთილსინდისიერებაზე და იმაზე, თუ რამდენად სწორად შეძლებენ 
ისინი მათთვის მინიჭებული ინკვიზიციური უფლებამოსილების გამოყენებას. 

ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია, განისაზღვროს, რამდენად გააჩნია მოსამართლეს უფლებამოსილება, 
შეაფასოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მიწოდებული ინფორმაციისთვის სახელმწიფო 
საიდუმლოების სტატუსის მინიჭების მიზანშეწონილობა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 

139  საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 2125-ე  მუხლის მე-4 ნაწილი;
140  ლტოლვილის სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონის მუხლი 69(2) 
141  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმე №ბს-525-512(კ-14) 19.02.2015წ
142  კონტრდაზვერვითი საქმიანობა არის სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში საქმიანობის სპეციალური 
სახე, რომლის მიზანია, უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების, ორგანიზაციების, პირთა ჯგუფისა და ცალკეულ პირთა 
საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული სადაზვერვო ან/და ტერორისტული საქმიანობიდან მომდინარე 
საფრთხეების გამოვლენა და თავიდან აცილება; „კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლი;
143  „კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი;
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მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილების დასაბუთებულობა. დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ შესაბამისი ორგანოებისთვის მიწოდებული ინფორმაცია 
განიხილება კონტრდაზვერვით საქმიანობად, რომელიც კანონის თანახმად, ავტომატურად სახელმწიფო 
საიდუმლოებაა.144 მსჯელობის საგანი რჩება, რამდენად შეიძლება სუს-ის მიერ მიწოდებული ნებისმიერი 
ინფორმაცია განიხილებოდეს კონტრდაზვერვით საქმიანობად და შესაბამისად, ავტომატურად სახელმწიფო 
საიდუმლოებად.

კანონის მიხედვით, კონტრდაზვერვითი საქმიანობა განეკუთვნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სფეროს, 
რომლის მიზანია სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული საფრთხეების იდენტიფიცირება და პრევენცია, 
რომელიც სხვა ქვეყნის სპეციალური სამსახურების, ორგანიზაციების, ადამიანთა ჯგუფის ან ცალკეული 
პირების სადაზვერვო და/ან ტერორისტული საქმიანობიდან მომდინარეობს.145

თავის მხრივ, ინფორმაციისთვის სახელმწიფო საიდუმლოების სტატუსის მინიჭება ემსახურება ქვეყნის 
თავდაცვის, ეკონომიკის, საგარეო ურთიერთობათა, დაზვერვის, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და 
მართლწესრიგის დაცვის სფეროებში არსებული ინფორმაციის დაცვას, რომლის გამჟღავნებამ ან 
დაკარგვამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს საქართველოს ან საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების ან 
შეთანხმების მონაწილე მხარის სუვერენიტეტს, კონსტიტუციურ წყობილებას, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 
ინტერესებს.146 

კანონის თანახმად, მართალია, სასამართლოს უფლებამოსილებაა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებასთან 
დაკავშირებით მიღებული უკანონო ან/და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილების გაუქმება,147 თუმცა, 
კანონმდებლობა მისი ბუნების მიუხედავად, კონტრდაზვერვითი საქმიანობის დროს მოპოვებული 
ინფორმაციის გასაიდუმლოების ბლანკეტურ წესს ცნობს. 

სუს-ის მიერ შესაბამისი ორგანოებისთვის მიწოდებული ინფორმაცია შესაძლოა არ ჯდებოდეს იმ კატეგორიის 
ინფორმაციათა რიცხვში, რომელთა სახელმწიფო საიდუმლოდ შენარჩუნების ინტერესი არსებობს. 
თუმცა, მოსამართლის უფლებამოსილება, გადახედოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის ბუნებას, დაავალოს მას ინფორმაციის განსაიდუმლოება და უზრუნველყოს 
მხარეებისათვის მასზე ხელმისაწვდომობა, შესაძლოა მაინც შეზღუდული დარჩეს. აქედან გამომდინარე, 
ლტოლვილის სტატუს შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების და მისი დასაბუთებულობის განხილვისას, 
სასამართლოს უფლებამოსილება შემოიფარგლება იმის შემოწმებით, თუ რამდენად წარმოადგენს 
სახელმწიფო უსაფრთხოების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია კონტრდაზვერვითი საქმიანობის ნაწილს. 

4.2.1.3. ლტოლვილის სტატუსთან დაკავშირებული სტანდარტების ანალიზი საერთაშორისო 
სამართლის ჭრილში 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის (UDHR)148 და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ 
კონვენციის თანახმად, პირს, რომელსაც აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ იგი შეიძლება გახდეს დევნის 
მსხვერპლი რასის, რელიგიის, ეროვნების, პოლიტიკური შეხედულების ან გარკვეული სოციალური 

144  კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის პირველი პარაგრაფი; 
145  იქვე; 
146  იქვე, 1-ლი მუხლის პირველი პარაგრაფი; 
147  იქვე, მე-12 მუხლის მე-2 პარაგრაფი;
148 ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მუხლი 14(1) (“ყველა პირს აქვს დევნის გამო თავშესაფრის მოთხოვნის 
უფლება სხვა ქვეყანაში)
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ჯგუფისადმი კუთვნილების გამო, აქვს უფლება მოითხოვოს თავშესაფარი სხვა ქვეყანაში.149 გაძევების 
შემთხვევაში, ევროპული კონვენცია და პაქტი იცავენ პირებს იმ ქვეყნისთვის გადაცემისგან, სადაც მისი 
ადამიანის უფლებები დაირღვევა.150 მაგალითად, თუ თავშესაფრის მაძიებელს, ქვეყნიდან გაძევების 
შემთხვევაში, ემუქრება წამების ან სხვა სასტიკი, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ან 
სასჯელის საფრთხე, მიმღებ სახელმწიფოს ეკისრება პირის გადაცემისგან თავის შეკავების ვალდებულება. 
სახელმწიფომ არ შეიძლება პირი გაგზავნოს ისეთ ადგილზე, სადაც მის სიცოცხლეს და თავისუფლებას 
საფრთხე დაემუქრება.151

სახელმწიფოებს აქვთ ფართო დისკრეცია სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებზე, თუმცა, თუ დაშგინსა 
და ორხანს დაემუქრება საქართველოდან გაძევება, რამაც შესაძლოა მათი ფუნდამენტური უფლებების 
დარღვევა გამოიწვიოს, მათ ექნებათ უფლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ ლტოლვილის სტატუსის 
მინიჭებაზე უარის გადაწყვეტილება, რომელიც ქვეყნისთვის უშიშროების საფრთხის შექმნის საფუძველს 
ეყრდნობოდა. ევროპული სასამართლო ადგენს: „კანონიერების და კანონის უზენაესობის მოთხოვნა 
ეროვნული უსაფრთხოების რისკების მიუხედავად, სახელმწიფოს ავალდებულებდა, ფუნდამენტური 
უფლებების შეზღუდვის დროს, უზრუნველეყო რაიმე ფორმის შეჯიბრებითი პროცედურა დამოუკიდებელი 
ორგანოს წინაშე, რომელიც უფლებამოსილი იქნება შეამოწმოს გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლები 
და შესაბამის მტკიცებულებები.152 პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ პირს შეეძლოს სადავოდ გახადოს 
აღმასრულებელი ხელისუფლების მტკიცება ეროვნული უსაფრთხოების რისკების შესახებ ისეთი 
სასამართლოს წინაშე, რომელიც აღჭურვილია უფლებამოსილებით, შეამოწმოს აღმასრულებელი 
ხელისუფლების მიერ დისკრეციული უფლებამოსილების გონივრულად, კანონიერად და თვითნებობის 
გარეშე განხორციელების ფაქტი.153 

საქმეზე ალ-ნაშიფი ბულგარეთის წინააღმდეგ, ევროპულმა სასამართლომ დაადასტურა, რომ სახელმწიფოს 
მიერ ბლანკეტურად ეროვნული უსაფრთხოების რისკებზე მითითება არ არის საკმარისი. სასამართლოს 
მტკიცებით, ეს ვერ გახდება საქმის სრულად დახურვის საფუძველი, რადგან არსებობს მექანიზმები, 
რომლებიც, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესების გათვალისწინებას, 
მეორე მხრივ კი, დაიცავს პირის პროცედურული სამართლიანობის ძირითად უფლებებს.154 ალ-ნაშიფისთვის 
სწორედ ასეთ ფუნდამენტურ დაცვის გარანტიებზე უარით ბულგარეთმა დაარღვია კონვენციის მე-5 მუხლის 
მე-4 პარაგრაფით გათვალისწინებული პირის უფლება სამართლიან პროცედურაზე.155

დაშგინისა და ორხანის საქმეზე, როგორც ზემოთაც აღინიშნა, ლტოლვილის სტატუსზე უარი სასამართლომ 

149  გაეროს გენერალური ასამბლეა, ლტოლვილის სტატუსის შესახებ გაეროს კონვენცია, 189 UNTS 137/ [1954] ATS 5, მუხლი 
1(ა);გაეროს გენერალური ასამბლეა, ლტოლვილის სტატუსის შესახებ დამატებითი ოქმი, 606 UNTS 267 / [1973] ATS 37 მუხლი 2. 
ასევე, იხილეთ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი, ვინ არის ლტოლვილი, ხელმისაწვდომია: http://www.unrefugees.
org/what-is-a-refugee/ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი, გაიდლაინი თავშესაფრის მაძიებელი პირების დაკავების 
დროს გამოსაყენებელ კრიტერიუმებსა და სტანდარტებზე და თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატივებზე, 11 (2012).  
150  უფლებები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გვხვდება, ქვეყნიდან გაძევების კონტექსტში, არის უფლება წამების აკრძალვაზე 
და ოჯახურ ცხოვრებაზე. თუმცა, არსებობს ტენდენცია, რომელიც მიანიშნებს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ ქვეყნიდან 
გაძევებისგან დაცვის უფლების პაქტის სხვა ყველა უფლების კონტექსტშიც დანახვაზე.  იხილეთ მაგალითად. ლტოლვილის 
საკითხებზე კვლევის ახალი თემები, კვლევითი დოკუმენტი 132, ლტოლვილთა და თავშესაფრის მაძიებელთა დაცვა სამოქალაქო 
და პოლიტიკური უფლებების პაქტის მიხედვით, გვ. 7 (ნოემბ. 2006) ხელმისაწვდომია: http://www.unhcr.org/4552f0d82.pdf  Kindler v. 
Canada, UN Doc. CCPR/C/48/D/470/1991, 6.2, (11 ნოემბ. 1993) (“თუმცა, თუ ხელშემკვრელი სახელმწიფო მიიღებს გადაწყვეტილებას 
მისი იურისდიქციის ქვეშ მყოფი პირის შესახებ, რომლის თანმხლები შედეგია სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ამ პირის პაქტით 
გათვალისწინებული უფლებების დარღვევა, თავად ეს ხელშემკვრელი სახელმწიფო დაარღვევს პაქტის მოთხოვნებს.”).  
151  გაეროს გენერალური ასამბლეა, ლტოლვილის სტატუსის შესახებ კონვენცია, 189 UNTS 137/ [1954] ATS 5, მუხლი 33(1)  
152  Al-Nashif v. Bulgaria, ECtHR, განაცხადის ნომერი 50963/99, 123, (20 ივნისი 2002).  
153  იქვე 122, 124.  
154  Al-Nashif v. Bulgaria, ECtHR, განაცხადის ნომერი 50963/99, 97, 124 (20 ივნისი 2002). იხილეთ ასევე Chahal v. United King-
dom, ECtHR, განაცხადის ნომერი 22414/93, 131, (15 ნოემბ. 1996).  
155  Al-Nashif v. Bulgaria, ECtHR, განაცხადის ნომერი 50963/99, 98 (20 ივნისი 2002).
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შეცვალა, თუმცა შემდგომში სააპელაციო სასმართლოს განსხვავებული გადაწყვეტილება დაეყრდნო 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მიწოდებულ, გასაიდუმლოებულ ინფორმაციას, რომელიც 
დახურული იყო დაშგინისა და ორხანისათვის. ცხადია, საერთაშორისო სამართლის ჭრილში, თუ საქართველო 
მიიღებს მამა-შვილის ქვეყნიდან გაძევების გადაწყვეტილებას, ქართველი სამართალდამცავები დაარღვევენ 
მათ უფლებებს. ლტოლვილის სტატუსზე უარის ნაწილშიც ჩნდება კითხვები, რამდენად ჰქონდათ მათ 
ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე მიღებული გადაწყვეტილების ეფექტური გასაჩივრების უფლება 
საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებულ ფარგლებში. იმის მიუხედავად, რომ ზემოთნახსენები 
საქმე ეხება გაძევების შემთხვევას, გამჭვირვალობის სტანდარტები ვრცელდება დაშგინისა და ორხანის 
საქმეზეც. მათი ყოფნა საქართველოში კვლავ საეჭვოა და ლტოლვილის სტატუსისა და შესაბამისი დაცვის 
გარეშე, ისინი მოწყვლადები რჩებიან მათი უფლებების დარღვევის კუთხით. 

4.2.2. უარი ბინადრობის ნებართვაზე  

4.2.2.1. შიდა სამართლებრივი წარმოების მიმოხილვა ბინადრობის ნებართვაზე და გადაწყვეტილების 
დასაბუთებულობის პრობლემა

საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოელის ყოფნის ერთ-ერთ ლეგალურ საშუალებას წარმოადგენს 
ბინადრობის ნებართვის მიღება. ბინადრობის ნებართვის მიღებასთან დაკავშირებული საკითხები 
განისაზღვრება „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით (კანონი ბინადრობის ნებართვებზე). საქართველოს მიერ ბინადრობის ნებართვის 
რამდენიმე სახე გაიცემა,156 რომელიც ნებართვის მაძიებლების მხრიდან განსხვავებული წინაპირობების 
დაკმაყოფილებას მოითხოვს. ბინადრობის ნებართვის საკითხებზე  გადაწყვეტილებას იღებს სსიპ 
„სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“157 30 დღის ვადაში.158 

უცხოელს ბინადრობის ნებართვის გაცემაზე, ან მისი მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე შეიძლება უარი ეთქვას, 
თუ: ა) არსებობს უფლებამოსილი ორგანოს დასკვნა სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 
ინტერესების დაცვის უზრუნველსაყოფად, მისი საქართველოში ცხოვრების მიზანშეუწონლობის შესახებ; ბ) 
აღარ არსებობს ის საფუძველი, რომლის გამოც მან მოიპოვა საქართველოში ყოფნის ნებართვა; გ) იგი 
ახორციელებს საქმიანობას, რომელიც საფრთხეს უქმნის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას ან/
და საზოგადოებრივ წესრიგს; დ) მას ჩადენილი აქვს დანაშაული მშვიდობისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ; 
ე) იგი იძებნება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენისათვის ან მსჯავრდებულია შესაბამისი განცხადების 
წარდგენამდე ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩადენილი მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულისათვის (თუ 
ნასამართლობა მოხსნილი ან გაქარწყლებული არ არის) ან მის მიმართ აღძრულია სისხლის სამართლის 
საქმე – სისხლის სამართლის საქმის წარმოების დასრულებამდე;  ვ) იგი დაავადებულია ისეთი ინფექციური 
ან სხვა დაავადებით, რომლის ხასიათმა, სიმძიმემ და ხანგრძლივობამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას 
საქართველოს მოსახლეობას (ამგვარ დაავადებათა ჩამონათვალს ადგენს საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო); ზ) მან საქართველოში ბინადრობის ნებართვის 
მისაღებად ყალბი ან იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტები წარადგინა; თ) მან შესაბამის განცხადებაში 
არასწორი მონაცემი მიუთითა ან დამალა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმ გარემოებების შესახებ, რომლებსაც 
არსებითი მნიშვნელობა აქვს საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების 
მისაღებად.159

156  ბინადრობის ნებართვებზე კანონის მე-15 მუხლი განსაზღვრავს ნებართვების სახეებს.  
157  იქვე, მე-14 მუხლის 1-ლი პუნქტი; 
158  იქვე, მე-17 მუხლის მე-7 პუნქტი;
159  იქვე, მე-18 მუხლის 1-ლი პუნქტი;



56 რეპრესია საზღვრების მიღმა: აზერბაიჯანიდან დევნილი მოქალაქეები საქართველოში

როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციები აღნიშნავენ,160 აზერბაიჯანელ აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა 
და პოლიტიკოსებს, უმეტეს შემთხვევაში, სახელმწიფო ბინადრობის ნებართვის გაცემისა და მისი ვადის 
გაგრძელების თაობაზე უარს, ძირითადად, ბინადრობის ნებართვებზე კანონის მე-18 მუხლის „ა“ და 
„გ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე ეუბნება. ქვეპუნქტები გულისხმობს, რომ არსებობს ვარაუდი პირის მიერ 
ისეთი საქმიანობის განხორციელების შესახებ, რომელიც საფრთხეს უქმნის საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოებას ან/და საზოგადოებრივ წესრიგს;

ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე საქმეების მსგავსად, სააგენტოს მხრიდან აღნიშნული გადაწყვეტილების 
მიღება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ან საჯარო წესრიგის საფუძვლის მითითებისას შინაგან 
საქმეთ სამინისტროს მიერ მიწოდებული  არსებითად საიდუმლო ინფორმაციის საფუძველზე ხდება. 
შესაბამისად, დაინტერესებულ მხარეს მითითებულ დასაბუთებაზე წვდომის შესაძლებლობა  არ გააჩნია. 

ბინადრობის ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის ზემოთ მითითებული ჩანაწერის აბსტრაქტული ბუნებიდან 
გამომდინარე, გაურკვეველი რჩება, როგორ განიმარტება სახელმწიფო უსაფრთხოების ან/და 
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების (წესრიგის) დაცვის ინტერესები. 

კანონში არსებული ჩანაწერის  თანახმად, რომელიც ამომწურავად არ განმარტავს აღნიშნულ ცნებებს, 
ასეთი ინტერესები მოიცავს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც:  ა) პირის საქართველოში ყოფნა საფრთხეს უქმნის 
საქართველოს სხვა სახელმწიფოებთან ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას;  ბ) არსებობს 
ინფორმაცია, რომელის მიხედვითაც, მაღალია პირის კავშირის ალბათობა საქართველოს თავდაცვისა 
და უსაფრთხოებისადმი მტრულად განწყობილი ქვეყნის/ორგანიზაციის შეიარაღებულ ძალებთან, სხვა 
სახელმწიფოს სადაზვერვო სამსახურებთან, ტერორისტულ ან/და ექსტრემისტულ ორგანიზაციებთან ან/
და ნარკოტიკების, შეიარაღების, მასობრივი განადგურების იარაღის ან მათი კომპონენტების უკანონო 
ბრუნვასთან, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) ან/და სხვა სახის დანაშაულებრივ ორგანიზაციებთან (მათ 
შორის, ტრანსნაციონალურ დანაშაულებრივ ორგანიზაციებთან).161

კანონით განსაზღვრულია ის საფუძველი, რომელიც პირის საქართველოში ყოფნით საქართველოს 
სხვა სახელმწიფოებთან ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისთვის საფრთხის 
შექმნას ეხება, არ არის განჭვრეტადი და პირის უფლებაში სახელმწიფოს მხრიდან თვითნებური ჩარევის 
შესაძლებლობას იძლევა. არ არსებობს შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმები, რომლებიც თვითნებობას 
დააზღვევდა. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც მსგავსი გადაწყვეტილება შესაძლოა არსებითად 
საიდუმლო ინფორმაციას ეფუძნებოდეს. აღნიშნული დაინტერესებულ პირს ართმევს შეჯიბრებითი 
სამართალწარმოების ფარგლებში, გასაჩივრების უფლებით ეფექტური სარგებლობის შესაძლებლობას. 
აზერბაიჯანელი დისიდენტებისთვის ბინადრობის ნებართვის მინიჭებამ შესაძლოა მართლაც იმოქმედოს 
საქართველოსა და აზერბაიჯანის ურთიერთობებზე, თუმცა სახელმწიფოებს შორის  ასეთმა უთანხმოებამ 
არ უნდა განაპირობოს ბინადრობის ნებართვაზე უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღება, რადგან ეს 
სახელმწიფოს მხრიდან თვითნებური გადაწყვეტილების მიღებას გამოიწვევდა. 

კანონმდებლობის შეფასებისას, საკონსტიტუციო სასამართლოს არაერთხელ აღუნიშნავს 
„განჭვრეტადობის“ პრინციპის მნიშვნელობა. სასამართლო განმარტავს: „კანონმდებელი ვალდებულია, 
მიიღოს ზუსტი, მკაფიო, არაორაზროვანი, განჭვრეტადი კანონმდებლობა (ნორმები), რომელიც პასუხობს 
კანონის განსაზღვრულობის მოთხოვნას.  ეს გარემოება ერთ-ერთი გადამწყვეტი კრიტერიუმია ნორმის 
კონსტიტუციურობის შეფასებისას. კანონმდებლის ასეთი ვალდებულება კი სამართლებრივი სახელმწიფოს 

160  იქვე, იქვე, მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტი
161  იქვე, მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტი;
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პრინციპიდან  მომდინარეობს.“ 162 

საკონსტიტუციო სასამართლომ მიუთითა საკანონმდებლო დებულებების მკაფიოდ, არაორაზროვნად 
ჩამოყალიბების აუცილებლობაზეც:

• „ნორმა უნდა იყოს ნათელი და განსაზღვრულობის მოთხოვნებთან შესაბამისი“;163

• „უფლებაში ჩარევის მარეგლამენტირებელი ნორმები განსაკუთრებით მაღალი ხარისხით 
ექსპერტიზას  მოითხოვს იმ თვალსაზრისითაც, რომ უფლების შეზღუდვისას გამოირიცხოს 
სახელმწიფოს მხრიდან უფლებაში გადამეტებული, არაპროპორციული ჩარევის შესაძლებლობა. 
უფლებათა დარღვევის ალბათობა და საშიშროება მაღალია, როდესაც უფლების შემზღუდველი 
რეგულაცია (კანონი ან მისი ნორმა) იმდენად ბუნდოვანია, რომ იძლევა უფლებაში უფრო 
ინტენსიურად, არათანაზომიერად ჩარევის, ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას და, შესაბამისად, 
ქმნის ნოყიერ ნიადაგს თვითნებობისათვის.“164

კანონი ბინადრობის შესახებ პრობლემურია, რადგან ის არ არის საკმარისად მკაფიო და ნათელი, რათა 
დაინტერესებულ მხარეს შეეძლოს მოსალოდნელი შედეგების წინასწარ განსაზღვრა და დაზღვეული იყოს 
ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან თვითნებური გადაწყვეტილების მიღების რისკები. ლეილა 
მუსტაფაევას საქმეზე, ბინადრობის ნებართვაზე უარი არ გასაჩივრებულა. ეს გადაწყვეტილება არსებითად 
იმ კომპანიამ მიიღო, რომელიც მისი განცხადების მხარდაჭერას ცდილობდა სააგენტოს წინაშე. 

4.2.2.2. უცხო ქვეყანაში მაცხოვრებელ პირთა უფლებების ანალიზი საერთაშორისო სამართლის 
ჭრილში

სახელმწიფოს ვალდებულებაა,გააკონტროლოს საკუთარ ტერიტორიაზე სხვა ქვეყნის მოქალაქეების 
შესვლა და ცხოვრება.165 ქვეყნებს აქვთ ფართო დისკრეცია „მიიღონ კანონები და რეგულაციები 
უცხოელების მიერ ქვეყანაში შესვლისა და იქ დარჩენის პირობების შესახებ“.166 მიუხედავად ამისა, გაეროს 
გენერალური ასამბლეა მიუთითებს, რომ მას შემდეგ, რაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე კანონიერად იმყოფება 
ქვეყნის ტერიტორიაზე, „მისი გაძევება უნდა მოხდეს, მხოლოდ კანონით დადგენილი გადაწყვეტილებების  
შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეროვნული უსაფრთხოება დგება საშიშროების წინაშე. 
პირს ასევე უნდა მიეცეს უფლება, წარმოადგინოს მიზეზები იმისა, თუ რატომ არ უნდა გააძევონ ის ქვეყნიდან.  
მისი შემთხვევა უნდა განიხილოს და განხილვის მიზნით წარედგინოს კომპეტენტურ ორგანოს, პირს 

162  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2007 წლის 26 დეკემბრის გადაწყვეტილება #1/3/407 საქმეზე საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს მოქალაქე _ ეკატერინე ლომთათიძე საქართველოს პარლამენტის 
წინააღმდეგ, II, 11.
163  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2007 წლის 26 ოქტომბრის გადაწყვეტილება #2/2-389 საქმეზე საქართველოს 
მოქალაქე მაია ნათაძე და სხვები საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ, II, 6.
164  „ინტერესთა დაბალანსება დემოკრატიულ საზოგადოებაში“ ქეთევან ერემაძე;  გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), 2013; გვ.135; ხელმისაწვდომია: http://constcourt.ge/ge/publications/books/interesta-da-
balanseba-demokratiul-sazogadoebashi.page; 

165  მაგალითად, იხილეთ ალ-ნაშიფი ბულგარეთის წინააღმდეგ (Al-Nashif v. Bulgaria), განცხადების ნომერი 50963/99, 
114, (20 ივნისი,2002) (აქ აღნიშნულია, რომ „კონვენცია უცხოელისთვის რომელიმე ქვეყანაში შესვლისა და ცხოვრების უფლების 
გარანტირებას არ ახდენს. საერთაშორისო სამართლისა და სახელშეკრულებო ვალდებულებების მიხედვით, სახელმწიფოს აქვს 
უფლება გააკონტროლოს მოქალაქეობის არ მქონე პირთა შესვლა საკუთარ ტერიტორიაზე“); ლიუ რუსეთის წინააღმდეგ (Liu v. 
Russia), ECtHR, განცხადების ნომერი, 42086/05, 49, (6 დეკემბერი, 2007); კარბენ ტიბურჩიო, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებები 
საერთაშორისო და შედარებითი სამართლისთვის, Martinus Nijhoff Publishers, გვ. 218, (2001).
166  დეკლარაცია იმ ადამიანთა უფლებების შესახებ, რომლებიც იმ ქვეყნის მოქალაქეები არ არიან, სადაც ცხოვრობენ, 
გაეროს დოკუმენტი. A/ RES/40/144, მუხლი 2(1), (13 Dec. 1985)  

http://constcourt.ge/ge/publications/books/interesta-dabalanseba-demokratiul-sazogadoebashi.page
http://constcourt.ge/ge/publications/books/interesta-dabalanseba-demokratiul-sazogadoebashi.page
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ან პირებს, რომელიც აღნიშნული უწყების მიერ არიან დანიშნულნი“.167 ფაქტობრივად, როდესაც პირს 
ქვეყნის ტერიტორიაზე კანონიერად ყოფნის რაიმე უფლება მაინც გააჩნია და როდესაც ქვეყნის ეროვნული 
უსაფრთხოება რისკის ქვეშ არ დგას, მაშინ არ შეიძლება პირის თვითნებურად გაძევება. სარწმუნო მტკიცებების 
არსებობის შემთხვევაში პირის გაძევებისას, ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა: იმისთვის, რომ გაძევება 
„კანონთან იყოს შესაბამისობაში“, სამართლებრივი საფუძვლები „ხელმისაწვდომი“ და „განჭვრეტადი“ 
უნდა იყოს. შესაბამისად, ეს საფუძვლები საკმარისი სიზუსტით უნდა იყოს ფორმულირებული, რათა პირს 
საკუთარი ქცევის რეგულირების საშუალება მიეცეს.168 

ადამიანის უფლებების კომიტეტმა დაადასტურა, რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც ეროვნული 
უსაფრთხოებისთვის საშიშროებას წარმოადგენენ, გასაჩივრების სამართლებრივი შესაძლებლობის გარეშე 
არ უნდა იქნენ გაძევებულები,169 ხოლო სახელმწიფომ ეფექტური ზომები და გარანტიები უნდა უზრუნველყოს 
ამ მიზნით.170 საქმეზე „ლიუ რუსეთის წინააღმდეგ“, ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ „კანონი, 
რომელიც დისკრეციას ანიჭებს, აუცილებლად „განჭვრეტადობის“ მოთხოვნასთან წინააღმდეგობას არ 
გულისხმობს. [...]ეს მოთხოვნა არ გულისხმობს სახელმწიფოს ვალდებულებას, მიიღოს სამართლებრივი 
აქტები, რომლებიც დეტალურად ჩამოთვლის იმ ქმედებებს, რომლებმაც შესაძლოა ეროვნული 
უსაფრთხოების საფუძვლით, პირის დეპორტაცია განაპირობოს. ბუნებრივია, ეროვნული უსაფრთხოებისთვის 
საფრთხეები შეიძლება თვისებრივად განსხვავდებოდეს და წინასწარ რთული განსასაზღვრი იყოს. [...] 
განხილვის საგანს წარმოადგენს, რამდენად უზრუნველყოფს ეროვნული კანონმდებლობა სახელმწიფო 
ორგანოების მხრიდან უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების თავიდან არიდებას.171

გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, უცხო ქვეყნის მოქალაქე შეჯიბრებითი პროცესის 
გარეშე გააძევოს, როდესაც ასეთი გაძევება პირის უფლებებს დაარღვევდა, სახელმწიფო არ შეიძლება 
პირს არათანასწორად მოეპყრას ეროვნული წარმომავლობის ნიშნით.172 შესაბამისად, საქართველო 
აზერბაიჯანელ მიგრანტებს სხვა ქვეყნების მიგრანტებისაგან განსხვავებით არ უნდა ექცეოდეს. 

საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, საქართველო შესაძლოა საკუთარი დისკრეციის ფარგლებში 
მოქმედებდა, როდესაც ლეილას ეროვნული უსაფრთხოების საფუძვლით უარი უთხრა ბინადრობის 
ნებართვაზე, იმის მიუხედავად, რომ ლეილასთან მიმართებით ეროვნული უსაფრთხოების რისკები 

167  დეკლარაცია იმ ადამიანთა უფლებების შესახებ, ვისაც არ აქვს იმ ქვეყნის მოქალაქეობა, სადაც ცხოვრობს, გაეროს 
დოკუმენტი  A/ RES/40/144, მუხლი 7, (13 დეკემბერი 1985). ასევე იხილეთ, გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი 
კომისარიატი, „სხვა ქვეყნის მოქალაქე პირთა უფლებები“, HR/PUB/06/11, გვ. 19, (2006) (“სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, მათ შორის 
ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირებიც კი — ქვეყნიდან არ უნდა იქნენ გაძევებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების სამართლებრივი 
შესაძლებლობის გარეშე“).
168  ალ-ნაშიფი ბულგარეთის წინააღმდეგ (Al-Nashif v. Bulgaria), განცხადების ნომერი 50963/99, 119, (20 ივნისი 2002) 
(თვითნებური გადაწყვეტილებებისგან თავის დაცვის ადგილობრივი სამართლებრივი მექანიზმების განხილვა). ასევე, იხილეთ ლიუ 
რუსეთის წინააღმდეგ (Liu v. Russia), ECtHR, განცხადების ნომერი 42086/05, 56, (6 დეკემბერი 2007) (აღნიშნულია, რომ  „კანონთან 
შესაბამისობის“ მოთხოვნა გულისხმობს, კანონის დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობას და  საკმარისი სიზუსტით 
ფორმულირებას, რათა პირმა გონივრულობის ფარგლებში თავად, ან საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ინსტრუქციის მიღების 
შემდგომ, განჭვრიტოს კონკრეტულ ქმედებებთან დაკავშირებული შედეგები.“)  
169  ადამიანის უფლებების კომიტეტი, დასკვნითი შენიშვნები მესამე  პერიოდული ანგარიშისა იემენზე, გაეროს დოკუმენტები 
A/57/40 (vol. I), 83 (18), (2002) (წუხილს გამოთქვამს “გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობის გარეშე ტერორიზმში 
ეჭვმიტანილი უცხოელების გაძევების შესახებ”).  
170  ადამიანის უფლებების კომიტეტი, დასკვნითი შენიშვნები მეორე პერიოდული ანგარიშისა სირიის არაბულ რესპუბლიკაზე, 
გაეროს დოკუმენტი. A/56/40 (vol. I), 81 (22), 2001 (წუხილს გამოთქვამს სირიის შინაგან საქმეთა მინისტრის დისკრეციულ 
უფლებამოსილებაზე გააძევოს “ნებისმიერი უცხოელი, სამართლებრივი გარანტიების გარეშე, თუ უსაფრთხოება და საჯარო 
ინტერესი ამას მოითხოვს“ და გასცემს რეკომენდაციას, რომ სირიას უცხოელებისთვის შეეთავაზებინა „სათანადო გარანტიები და 
ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმები“ გაძევებამდე; ლეგაი ავტრალიის წინააღმდეგ (Leghaei v. Australia), გაეროს დოკუმენტი 
CCPR/C/113/D/1937/2010, 10.4-10.5, (15 მაისი 2015) (ადგენს, რომ ავსტრალიამ დიდი ხნის არა-მოქალაქე რეზიდენტის უფლებები 
დაარღვია მაშინ, როდესაც ავსტრალიაში დარჩენის უფლების შეჩერებაზე განმარტება არ წარუდგინა -- გარდა ზოგადი განმარტებისა 
იმის შესახებ, რომ ის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა).  
171  ლიუ რუსეთის წინააღმდეგ, ECtHR, განცხადების ნომერი 42086/05, 61, (6 დეკემბერი 2007).  
172  მუხლი 2(1) ICCPR; მუხლი 14 ECHR.  
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თვითნებურად განისაზღვრა. რამდენადაც საქართველოს არ უცდია ლეილას გაძევება, არ დარღვეულა 
მისი უფლება ოჯახზე, ექსტრადირებისგან დაცვაზე და სხვა. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს 
არც ერთი მსგავსი უფლება არ დაურღვევია, მას ფართო უფლებამოსილება აქვს იმის განსასაზღვრად თუ 
რა სამართლებრივი სტატუსით აქვს ლეილას საქართველოში დარჩენის უფლება. თუმცა, თუ საქართველო 
ლეილას დეპორტაციის პროცესს დაიწყებს და თუ ლეილა წარმატებით დაასაბუთებს, რომ დეპორტაცია 
მის ფუნდამენტურ უფლებებს ლახავს, მაშინ, საქართველომ უნდა მისცეს მას შესაძლებლობა, რომ 
სასამართლოში სადავო გახადოს მისი დეპორტაციის გასამართლებლად წარმოდგენილი ეროვნული 
უსაფრთხოების საფუძველი. 

4.2.3. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საქართველოში შემოსვლაზე 
უარი 

95 ქვეყნის, მათ შორის აზერბაიჯანის, მოქალაქეებს საქართველოში უვიზოდ შეუძლიათ იმოგზაურონ და იქ 
360 დღემდე გაჩერდნენ.173

ბინადრობის ნებართვის შესახებ კანონის მიხედვით, უცხო ქვეყნის მოქალაქეს შეიძლება უარი ეთქვას 
საქართველოში შესვლაზე იმ შემთხვევაში ა) თუ პირს შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა არ შეუძლია, 
რაც საქართველოს კანონმდებლობით არის მოთხოვნილი; ბ) თუ მას ეკრძალება საქართველოში 
შესვლა ან ჯერ არ გადაუხდია დაკისრებული ჯარიმა საქართველოში უკანონოდ ყოფნის გამო; გ) თუ 
პირს არ აქვს ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევების დაზღვევა, ან საკმარისი თანხა იმისთვის, რომ 
იცხოვროს საქართველოში და უკან დაბრუნდეს; დ) თუ მისი საქართველოში ყოფნა საფრთხეს უქმნის 
ეროვნულ უსაფრთხოებას და/ან საჯარო წესრიგს საქართველოში, ან საქართველოს მოქალაქეების და 
აქ მაცხოვრებელი სხვა პირების ჯანმრთელობის, უფლებების და ლეგიტიმური ინტერესების დაცვას; ე) თუ 
მისი საქართველოში გაჩერება მიუღებელია საგარეო პოლიტიკური მოსაზრებების გამო; ვ) თუკი არსებობს 
გონივრული ეჭვი, რომ პირი უკანონოდ დარჩება საქართველოში მას შემდეგ, რაც მისი ვიზა ამოიწურება; 
ზ) თუ პირი საკუთარი იდენტობისა და მოგზაურობის მიზნის შესახებ ინფორმაციას არ წარმოადგენს ან ცრუ 
ინფორმაციას წარმოადგენს თ) ყველა სხვა შემთხვევაში, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით 
არის განსაზღვრული.174

იმ შემთხვევებში, როდესაც საქართველოში შესვლა პირს ეროვნული უსაფრთხოების საფუძველზე 
ეკრძალება (ვ) და (ზ) პარაგრაფების მიხედვით, კანონი ამბობს, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები 
„დასაბუთებული არ იქნება“.175

როგორც ეს ბინადრობის ნებართვის შესახებ ზედა თავშიც იყო განხილული, კანონი გაცილებით მეტი 
თვითნებობის საშუალებას იძლევა, რამდენადაც თავად კანონშია გამორიცხული რაიმე ტიპის დასაბუთების 
საჭიროება. იმ შემთხვევებშიც, როდესაც პირს ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსვლაზე უარის სასამართლოს 
გზით გასაჩივრების შესაძლებლობა აქვს,176 კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რამდენად შეძლებს სასამართლო  
გადაწყვეტილების არსებითად გადახედვას. გადაწყვეტილების გადასინჯვის შეზღუდული უფლებამოსილება 
ასეთ გადახედვას ზედაპირულსა და ფორმალურს გახდიდა.

173  იმ ქვეყანათა ნუსხის დამტკიცება, რომელთა მოქალაქეებსაც საქართველოში შესვლა უვიზოდ შეუძლიათ, სამთავრობო 
რეზოლუცია 255 (5 ივნისი 2015).  
174  მუხლი 11(1) კანონი ბინადრობის ნებართვის შესახებ
175  მუხლი 11(3).  კანონი ბინადრობის ნებართვის შესახებ
176  კანონით დაშვებული გასაჩივრების ტიპი ცხადი არ არის. კანონი ბინადრობის ნებართვის შესახებ, მუხლი 3  უშვებს 
გასაჩივრებას საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში.  



60 რეპრესია საზღვრების მიღმა: აზერბაიჯანიდან დევნილი მოქალაქეები საქართველოში

2016 წლის იანვარსა და 2017 წლის ივნისს შორის, 212 ადამიანს ეთქვა უარი საქართველოში შემოსვლაზე იმ 
საფუძვლით, რომ ისინი ეროვნული უსაფრთხოების და/ან საჯარო წესრიგისთვის საფრთხეს წარმოადგენდნენ. 
მათ შორის 127 აზერბაიჯანის მოქალაქე იყო.177 აზერბაიჯანელების ასეთი მაღალი ციფრი, საქართველოს 
ხელისუფლების მხრიდან შესაძლო დისკრიმინაციის ფაქტზე მიუთითებს. თუმცა, მსგავსი მტკიცებისთვის სხვა 
ეროვნებების შესახებ მეტი ინფორმაცია იქნებოდა საჭირო. დამატებით კითხვებს წარმოშობს ის, თუ რატომ 
მიაჩნია საქართველოს მთავრობას  აზერბაიჯანელების ასეთი მაღალი რაოდენობა საფრთხედ ეროვნული 
უსაფრთხოებისთვის, მაშინ, როდესაც თითქოს ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებები არ არსებობს. 
მთავრობა არანაირ დამადასტურებელ მასალას არ წარმოადგენს და საქმეზე რელევანტურ ინფორმაციას 
სრულად სახელმწიფო საიდუმლოების სტატუსს ანიჭებს. 

177  2016 წლის იანვარსა და 2016 წლის 30 ივნისის პერიოდში 127 აზერბაიჯანის მოქალაქეს ეთქვა უარი საქართველოში 
შემოსვლაზე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 5 ივლისი, 2017, ხელმისაწვდომია: https://gyla.ge/ge/post/2016-ts-
lis-ianvridan-2017-tslis-30-ivnisis-chatvlit-azerbaijanis-127-moqalaqes-etqva-uari-saqartveloshi-shemosvlaze#sthash.kigR4sOA.dpbs   
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დასკვნა და რეკომენდაციები
ამ დრომდე, საქართველო უსაფრთხო თავშესაფრად განიხილებოდა იმ აზერბაიჯანელი აქტივისტებისთვის, 
რომელთაც 2014 წელს, სამშობლოში, აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ განხორციელებული 
უპრეცენდენტო სადამსჯელო ღონისძიებების შემდეგ, ქვეყნის დატოვება მოუწიათ. მათ, ვინც საქართველოში 
ჩამოვიდნენ საცხოვრებლად, შედარებით სტაბილური და უსაფრთხო გარემო დახვდათ 2014-2015 წლებში, 
თუმცა სიტუაცია გაუარესდა 2016 წელს, როდესაც რამდენიმე ცნობილმა აქტივისტმა დაიწყო უცნობი პირების 
მხრიდან მათ წინააღმდეგ დევნის, შევიწროებისა და თავდასხმის ფაქტებზე საუბარი. აზერბაიჯანიდან 
დევნილი პირები აცხადებდნენ, რომ სამართალდამცავები, აღნიშნულ ინციდენტებზე მათ მიერ ინფორმაციის 
მიწოდების შემდეგ, დროულ რეაგირებასა და ეფექტურ გამოძიებას არ ახორციელებდნენ. 

2017 წლის მაისში, აფგან მუხთარლის საქმემ, რომლის გატაცებასა და აზერბაიჯანული მხარის 
წარმომადგენლებისთვის გადაცემაშიც ქართველ სამართალდამცველებს ამხელენ, სიტუაციის კიდევ 
უფრო შემაშფოთებელი გაუარესება გამოიწვია. აფგანის გატაცების გარემოებებისა და საქმის გამოძიების 
მიმდინარეობის საფუძვლიანმა შესწავლამ ცხადყო ქართველი სამართალდამცავების საქმიანობაში 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხარვეზი. გამოძიება, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხელმძღვანელობდა 
- სწორედ ის უწყება, რომელსაც გატაცებაში სდებდნენ ბრალს - ვერ პასუხობდა ინსტიტუციური 
დამოუკიდებლობის მინიმალურ სტანდარტს. 2017 წლის 20 ივლისს, საქმის პროკურატურისთვის გადაცემა 
ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის კუთხით პოზიტიური ნაბიჯი იყო, თუმცა აფგანსა და მის 
მეუღლეს ლეილა მუსტაფაევას დღემდე არ აქვთ მინიჭებული დაზარალებულის სტატუსი. შედეგად, მათ არ 
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აქვთ წვდომა საქმის მასალებზე, რაც მნიშვნელოვნად ზღუდავს მათ და მათი იურისტების შესაძლებლობას, 
ჩაერთონ გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში და გაუწიონ ეფექტურობას მონიტორინგი. 

პოლიტიკური აქტივისტის დაშგინ აღალარლის და მისი შვილის, ორხანის საქმე, რომელთაც ჩამოერთვათ 
ლტოლვილის სტატუსი, ასეთი განცხადებების განხილვის და გადაწყვეტის სისტემურ ხარვეზებს ავლენს. 
არსებული კანონმდებლობის ბუნდოვანი ფორმულირებები ტოვებს შესაბამისი ადმინისტრაციული 
ორგანოების მხრიდან მისი თვითნებური გამოყენების შესაძლებლობას, რა დროსაც სასამართლო 
კონტროლი არაადეკვატური და პრობლემური რჩება. როგორც ლეილა მუსტაფაევას საქმეც ადასტურებს, 
მსგავსი პრობლემები გვხვდება ბინადრობის ნებართვის მიღებასთან დაკავშირებული წარმოების დროსაც. 
საქართველომ უარი უთხრა ბინადრობის ნებართვაზე არაერთ აზერბაიჯანელ აქტივისტს ბუნდოვნად 
ფორმულირებული სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და საჯარო წესრიგის დაცვის საფუძვლით. ყველა ამ 
საქმეში გადაწყვეტილებები მიიღებოდა საიდუმლო ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომლის გაცნობისა 
და ეჭვქვეშ დაყენების შესაძლებლობა არ გააჩნდა მხარეს. ჟურნალისტისა და მუსიკოსის ჯამალ ალის 
საქმე დისიდენტებისთვის მიანიშნებს საქართველოს საზღვარზე შემოსვლის აკრძალვის რისკებზე, ორ 
სახელმწიფოს შორის მოქმედი უვიზო რეჟიმის მიუხედავად. 

რეკომენდაციები:

საქართველოს მთავრობას

• მაქსიმალურად უზრუნველყოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, ადამიანის უფლებების დამცველების 
და სხვა დისიდენტების, მათ შორის, აზერბაიჯანის მოქალაქეების დაცვა და უსაფრთხოება 
საქართველოს ტერიტორიაზე; 

• მოახდინოს დროული რეაგირება და აწარმოოს ეფექტური გამოძიება ფარული მეთვალყურეობის, 
მუქარის, თავდასხმების და შევიწროების სხვა ფორმების შესახებ, საქართველოს ტერიტორიაზე 
მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქე პირების განცხადებებზე; 

• მათთვის, ვინც გამოძიებას აწვდის ინფორმაციას ფარული მეთვალყურეობის, მუქარის, თავდასხმის 
ფაქტებისა და მათ წინააღმდეგ გამოყენებული შევიწროების სხვა ფორმების შესახებ, უზრუნველყოს 
დაუბრკოლებელი წვდომა სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებზე, განსაკუთრებით დაზარალებულის 
სტატუსის მინიჭებით, სისხლის სამართლის საქმის მასალებში არსებულ, საიდუმლო ინფორმაციის 
სტატუსის არმქონე ინფორმაციაზე სრული წვდომით და გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ 
ინფორმირებით;  

• ჩაატაროს ეფექტური გამოძიება აფგან მუხთარლის გატაცებაში ქართველი სამართალდამცავების 
მონაწილეობის შესახებ; იმსჯელოს აფგანის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების სისხლის სამართლის 
კოდექსის 143.2 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულზე (პირის საზღვარგარეთ გაყვანა) 
გადაკვალიფიცირებაზე;

• ლტოლვილის სტატუსზე განცხადებებზე უარის დროს, წარმოადგინოს შესაბამისი დასაბუთება 
კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებებსა და კანონმდებლობაზე მითითებით; 

• უზრუნველყოს წვდომა საიდუმლო ინფორმაციაზე და უფლება სამართლიან სასამართლოზე, 
რომელიც გულისხმობს, საიდუმლო ინფორმაციის საფუძველზე, ლტოლვილის სტატუსზე მიღებული 
უარყოფითი გადაწყვეტილებების სასამართლოს ეფექტურ და საფუძვლიან გადასინჯვას;  და

• პირებს, რომელთაც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა ეკრძალებათ, მიუხედავად იმისა, რომ 
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ისინი არიან იმ ქვეყნის მოქალაქეები, რომელთანაც საქართველოს უვიზო რეჟიმი აქვს დაწესებული, 
მკაფიო, ზუსტი და დეტალური წერილობითი განმარტება მიაწოდოს. 

საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს, განსაკუთრებით კი ევროკავშირს, ევროპის საბჭოს, 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას და სხვა დაინტერესებულ სახელმწიფოებს 

• გამოიყენონ ყველა საშუალება შევიწროების, მუქარის, ფარული  მეთვალყურეობის და ზეწოლის 
სხვა ფაქტებზე რეალური და ეფექტური გამოძიების პრობლემის, მათ შორის, აფგან მუხთარლის 
გატაცების საკითხის საჯაროდ თუ არასაჯაროდ დაყენებისთვის;  

• მოუწოდონ საქართველოს ხელისუფლებას, მაქსიმალურად უზრუნველყოს უცხო ქვეყნის 
მოქალაქეების, მათ შორის, აზერბაიჯანის მოქალაქეების დაცვა და უსაფრთხოება, ასევე ადამიანის 
უფლებების დამცველებისა და სხვა დისიდენტების ლეგიტიმური და მშვიდობიანი საქმიანობის 
დაუბრკოლებლად განხორციელება საქართველოს ტერიტორიაზე; 

• მოუწოდონ საქართველოს ხელისუფლებას, ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების და ბინადრობის 
ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციული პრაქტიკა საერთაშორისო სამართლით ნაკისრ სახელმწიფო 
ვალდებულებებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს.
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