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აბსტრაქტი 

 

 
 ნაშრომის მთავარი იდეაა, რომ წარმოაჩინოს ერთი შეხედვით უხილავი პრობლემა, 

რომელიც არც ისე ცნობილია  საზოგადოებაში, თუმცა მკვლევართა წრეში საკმაოდ 

აქტუალურია. ავტორი მიიჩნევს, რომ პრობლემის ცნობადობის გაზრდით უფრო დაცული 

იქნება საზოგადოება  ფუნდამენტური უფლებების დარღვევისგან.  

ნაშრომში მიმოხილულია ბრალდების უცვლელობის პრინციპი, მისი საწყისები და 

დასრულების მომენტი, კვლევის დიდი ნაწილი,  აგრეთვე, ეხება ცნობილი დოქტორებისა და 

მკვლევარების ნაშრომების მიმოხილვას, დიდი ღირებულებითი მნიშვნელობის მატარებელია, 

ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და შიდა სასამართლოს პრაქტიკა. ასევე   

წარმოდგენილია ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და 

ბრალდების უცვლელობის პრინციპი სხვა უფლებების პირისპირ. 

 გარკვეულწილად ნაშრომის მცირე ნაწილი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

ასპექტებსაც განიხილავს.  

რაც შეეხება ნაშრომში წარმოდგენილ კვლევის მეთოდებს გამოყენებულია შეფასების 

შედარებისა და ანალიზის კვლევის მეთოდები, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული და 

შიდა სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზი. 

კვლევის დასკვნით ნაწილს რაც შეეხება, წარმოდგენილია ნაშრომის შეჯამება, კვლევისას 

გამოვლენილი სირთულეები, ავტორის რეკომენდაციები და  სამომავლო კვლევის 

პერსპექტივები. 

საძიებო სიტყვები 

ბრალი, ბრალდების ცვლილება, გადაკვალიფიცირება/კვალიფიკაციის შეცვლა, ბრალდებულის 

უფლებების დაცვა, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, დაცვის უფლება. 

 

 

 

 



iii 
 

iii  

 

Abstract 

 

 
 

The main idea of the paper is to present a seemingly invisible problem that is not so well known in 

society, although it is quite relevant in the circle of researchers. The author believes that increasing the 

awareness of the problem will protect the society more from the violation of fundamental rights. 

The paper reviews the principle of inviolability of the prosecution, its beginnings and the moment of its 

completion. It also presents important decisions of the European Court and the principle of inviolability 

of charges in the face of other rights. 

To some extent, a small part of the paper also discusses aspects of juvenile justice. 

As for the research methods presented in the paper, the methods of evaluation comparison and analysis 

are used, as well as the analysis of the practice of the European and domestic human rights courts. 

As for the final part of the research, the summary of the paper, the difficulties identified in the research, 

the author's recommendations and the perspectives of future research are presented. 

Keywords: 

 

Charge, change of accusation, retraining / qualification change, protection of the rights of the accused, 

right to a fair trial, right to protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


