
To: Susanna Porola 
From: Vissarion Gougouchvili 

Georgian Government signed agreement by Vice Prime Minister 
A.Margiani (16 Feb. 1994) where is specially mentioned that,  witnesses 
of death of Z.Gamsakhurdia would not participate in any kind of 
investigation (paragraph 3, See below red colored text). 
 
I demand from Georgian side to respect their own obligations and 
I would not participate in their politically engaged and falsificated 
“investigation” — when without any serious evidences and well 
established facts — suicide of Z.Gamsakhurdia was classified as murder. 
 
Also I am to mention specially that following above-mentioned document 
of Governmant of Georgia there was newer done Forensic-medical 
examination of body of Z.Gamsakhurdia and this makes any 
investigation out of order. 
 
From other side, I am ready to reply and discuss any their 
questions openly, publicly — using any popular TV channel of 
Georgia. 
 
Other arguments are here — see Georgian text: 
 
 
თვითმკვლელობის მოწმეთა პირველადი შეტყობინების მოთხოვნათა ბოროტი 
უგულვეყოფა ოჯახის მიერ და შედეგები 
 
 
1993 წლის 31 დეკემბერის დამდგომს ზ.გამსახურდიას თვითმკვლელობის შემდეგ — 
ჯიხაშკარში ცხედრის გაპატიოსნებისა და სასწრაფო დროებითი დასაფლავებისთანავე, 
უკვე 3 იანვარს, ხუთიდან ორი მცველი ბათუმის გავლით გაიგზავნა გროზნიში 
ჯ.დუდაევთან და ოჯახთან — სიკვდილის ცნობით და სიკვდილის მოწმეების 
კატეგორიული მოთხოვნებით — რამაც არაუგვიანეს 1994 წ. 5 იანვარს გამთენიისას 
ჩააღწია დანიშნულებისამებრ: 
 
სიკვდილის მოწმეები კატეგორიულად მოითხოვდნენ თვითმკვლელობის რეგიონში 
სანდო, მაღალ კვალიფიცირებული საერთაშორისო საგამომძიებლო და სამედიცინო-
საექპერტო ჯგუფის დაუყობენლივ მივლინებას — რათა ”ცხელ კვალზე” მომხდარიყო 
გამსახურდიას ცხედრის, თვითმკვლელობის იარაღის, მასრის, ტყვიისა და 
ზოგადად ”სიკვდილის სცენისა” და გარემოს შესწავლა, სიკვდილის 
თვითმხილველთა და ექიმ ჯალაღონიას დაკითხვა და სიკვდილის მოწმეების 
ყოველგვარი (მათ შორის ნარკოლოგიური და ფსიქიკურ-ფსიქოლოგიური — 
Posttraumatic stress disorder - PTSD) გამოკვლევა [1] — მსოფლიოში ზოგადად 
მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად. 
 
სამივე ადამიანი, რომელიც თვითმკვლელობის თვითმხილველი იყო, თითქმის 
თვენახევრის განმვალობაში ადგილზე, სასტიკი და ულმობელი მტრის გარემოცვაში 
დარჩა, ყოვლად აუცილებელი საგამომძიებლო და სამედიცინო-საექსპერტო 



ქმედებების ჩატარების მოლოდინში — თუმცა, ეს გადაწყვეტილება მათი 
სიცოცხლისთვის არსებით რისკთან იყო დაკავშირებული — ფაქტობრივი ხელისუფლების 
მიერ გამსახურდიას ცხედრის გაშმაგებული ძებნის პირობებში, როდესაც 
თვითმხილველები იძულებულნი იყვნენ საფლავის სადარაჯო 
პერიმეტრში ყოფილიყვნენ… 
 

«იმ დღესვე {ანუ 5 იანვარს — რედ.} თბილისში ჩეჩნეთიდან სამთავრობო 
დელეგაცია გაფრინდა. ასეთი ოპერატიულობა გარდა ჭირისუფლობის ბუნებრივი 
გრძნობისა, იმითაც იყო გამოწვეული, რომ პრეზიდენტის გარდაცვალების შესახებ 
ცნობის გავრცელებისთანავე ჯ.იოსელიანმა განაცხადა: „გამსახურდია ჩეჩნებმა 
თავად მოკლეს გროზნოში და გვამი საქართველოში ჩამოიტანესო“. ამ 
დელეგაციამ შევარდნაძეს ჯოხარ დუდაევის სურვილი გადასცა – საქართველოს 
პირველი პრეზიდენტის თბილისში შესაფერისი პატივით დაკრძალვის შესახებ და 
იმ დღესვე დაბრუნდა (თუ მეორე დღეს, ზუსტად არ მახსოვს). 
 
ჩეჩნებს თბილისიდან ქართული დელეგაცია ჩამოჰყვა. მათთან სამუშაო 
შეხვედრაზე მეც დამიძახეს. შეხვედრას ვიცე-პრეზიდენტი ზელიმხან იანდარბიევი 
და ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ესწრებოდნენ. უკვე ამ დროისათვის… 
პრეზიდენტ გამსახურდიას ქვრივმა ქ-ნმა მანანამ სავსებით ნათლად 
ჩამოაყალიბა ზვიად გამსახურდიას ნეშტის გროზნოში გადმოსვენების 
სურვილი. 
 
…მეორე დღიდან დაიწყო სატელეფონო მოლაპარაკების 40-დღიანი უაზრო 
მარათონი, რომელსაც ზელიმხანი მათე ციხესაშვილის დახმარებით 
აწარმოებდა. ოჯახის მოთხოვნები ხუთ პუნქტად ჩამოვაყალიბეთ» {იხ. ქვემოთ 
გ.შარაძის დოკუმენტში - რედ.} 
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ამდენად და ამგვარად, სწრაფი და ობიექტური საგამომძიებლო-საექპერტო რეაგირების 
(რაც სავალდებულოა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით) მოლოდინში მყოფი 
თვითმკვლელობის თვითმხილველები ლამის თვენახევრის განმავლობაში უშედეგოდ 
ელოდებოდნენ საჭირო რეაგირებას. მაგრამ, არათუ რეაგირებასა და სიტუაციის 
გარკვევას, არამედ თუნდაც საქმის მიმდინარეობის შესახებ ცნობის მიწოდებასაც კი ვერ 
ეღირსნენ გროზნოდან… 
 
აი მოკლე ჩამონათვალი იმისა, თუ თვითმკვლელობის მოწმეებისათვის რა უაღრესად 
არსებითი და —ნორმალური, სრულყოფილი საგამომძიებლო პროცესისთვის ყოვლად 
აუცილებელი მასალა დაიკარგა ან მიუღწეველი გახდა შემდგომ დროისთვის — 
გამსახურდიას ოჯახის ცბიერი ჩანაფიქრის რეალიზაციისთვის გაფლანგულ ამ უსაშველო 
მოლოდინის პერიოდში — იმის გამო, რომ არ ჩატარდა საპროცესო კოდექსით 
გათვალისწინებული ყოვლად აუცილებელი საგამომძიებლო პროცედურები: 

1. არ მოხდა თვითმკვლელობის იარაღის დროული და ფორმალური ამოღება და 
სრულყოფილი შესწავლა (თითების ანაბეჭდებისა და დნმ კვალის ჩათვლით) 



2. არ მოხდა გარდაცვლილის ხელის შესწავლა გასროლის შედეგად დარჩენილ 
დენთის კვალის დასადგენად 

3. ვერ იქნა გამოყენებული ლითონსაძებნი აპარატი სიკვდილის გამომწვევი ტყვიის 
საპოვნელად და არ ჩატარდა ტყვიის საჭირო ანალიზი-შესწავლა 

4. არ იქნა დეტალურად დაფიქსირებული გარდაცვლილის საწოლისა და 
საგებლების, მისი ტანსაცმლისა და თეთრეულის მდგომარეობა სისხლის 
მრავლისმეტყველ და სხვა ქიმიურ და ბიოლოგიურ ნაკვალევებზე (მაგ. 
მედიკამენტებისა და უცხო დნმ ჩათვლით) 

5. არ იქნა შესწავლილი გარდაცვლილის ინტენსიურად წარმოდენილი ნახველი, 
რომლითაც შევსებული იყო მისი ლოგინის ქვეშ დადგმული თასი 

6. არ იქნა დაფიქსირებული სიკვდილის სცენის (ბინის) ოთახების მდგომარეობა, აქ 
მდებარე საწოლები და მათი ურთიერთ განლაგება, თვითმკვლელობის სათავსოს 
განათების დონე და მისი თავისებურებები, აუდიო-მახასიათებლები (გასროლის 
ხმის ჩახშობის შესაძლებლობებისა და სიძლიერის დასადგენად), კარ-ფაჯრისა და 
დარაბების მდგომარეობა და სხვა მრავალი — ზოგადად, კომპრომენტირებულ 
იქნა გამოძიების გარემო 

7. და, რაც ყველაზე არსებითია, არ ჩატარდა ცხედრის სრულყოფილი სამედიცინო 
ექსპერტიზა — თუნდაც ძალზე არსებითი ფაქტორის — ფრიად შესაძლებელი 
დიაბეტური გამწვავებისა და/ან სხვა მძიმე (შესაძლოა სასიკვდილო) დაავადების 
კვალის აღმოსაჩენად — რასაც შეეძლო ემოქმედა მის ფსიქიკურ-ფსიქოლოგიურ 
მდგომარეობაზე 

 
 
გამსახურდიას ოჯახის გარიგება საქართველოს ფაქტობრივ ხელისუფლებასთან 
 
 

«…[გვ.12] გროზნოდან თბილისში ვიცე პრეზიდენტის ზელიმხან იანდარბიევის 
მეთაურობით ჩამოსულმა ჩეჩნეთის რეპუბლიკის ოფიციალურმა დელეგაციამ 
დაადასტურა ზვიად გამსახურდიას თვითმკვლელობით დაღუპვის ცნობა და 
გროზნოში მივლინებულმა საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების 
წარმომადგენლებმაც იგივე ამბავი ჩამოიტანეს. ამასობაში, ვიცე-პრემიერის 
ავთანდილ მარგიანის ხელმძღვანელობით შეიქმნა კომისია, რომელშიც 
საზოგადოებრიობის წარმომადგენლად მეც ჩამრთეს. კომისიის შექმნის მთავარი 
მიზეზი გახლდათ ზვიად გამსახურდიას ოჯახის კერძოდ მისი მეუღლის მანანა 
არჩვაძე-გამსახურდიას მიერ საქართველოს ხელისუფლებისათვის 13 იანვარს 
გამოგზავნილი მოთხოვნების განხილვა და მათი განხორციელების [გვ.13] 
შესაძლებლობის შემთხვევაში სისრულეში მოყვანა. 
 
აი, ეს მოთხოვნებიც (მოგვყავს ქართული თარგმანი, დედანი შესრულებულია 
რუსულ ენაზე): 
 
«1. მოგვეცეს გარანტიები დაუბრკოლებლად და დაუყონებლივ ცხედრის 
გადასასვენებლად ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, სადაც დროებით 
ცხოვრობს მიცვალებულის ოჯახი. 
2. მოგვეცეს გარანტიები ხელშეუხებლობისა და საქართველოდან 



დაუბრკოლებლად გასვლისა ოჯახის წევრების, სიკვდილის თვითმხილველებისა 
და სხვა პირებისა, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ცხედრის გადასვენებაში. 
3. ოჯახის წევრები და სიკვდილის თვითმხილველები კატეგორიულ 
უარს აცხადებენ პრეზიდენტ გამსახურდიას სიკვდილთან 
დაკავშირებით რაიმე გამოძიებაში მონაწილეობის მიღებაზე. 
4. პრეზიდენტ გამსახურდიას ოჯახი კატეგორიულ უარს ამბობს 
მიცვალებულის ცხედრის გაკვეთაზე, გამოკვლევაზე ან სხვა რაიმე 
მოქმედებაზე, გარდა გამოცნობისა უშუალოდ ცხედრის ადგილსამყოფელზე. 
5. მიცვალებულის ოჯახი მოითხოვს შეიქმნას საერთაშორისო ჯგუფი, რომელიც 
უზრუნველყოფს ზემოთდასახელებულ მოთხოვნათა შესრულებაზე 
მეთვალყურეობას. 
[გვ.14] ოჯახი მოითხოვს ზემოთაღნიშნულ მოთხოვნათა უმოკლეს ვადაში 
განხორციელებას. 
მანანა არჩვაძე-გამსახურდია 13.1.1994.» 
 
ამ მოთხოვნებში ყველაზე მძიმედ გამოიყურებოდა მეოთხე მუხლი, 
რომელშიც უარყოფილი იყო ცხედრის გაკვეთა და სიკვდილის ნამდვილი 
მიზეზების დასადგენად სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარება და 
მეტი ობიექტურობის დაცვის მიზნით თბილისში მოიწვიეს საერთაშორისო 
ექსპერტები დოქტორი ზანეზისი ინგლისიდან, დოქტორი ვბოტე გერმანიიდან, 
პროფესორები ისაევი და პანოვი რუსეთიდან. ამიტომ თბილისში თითქმის 
ორკვირიანი უშედეგოდ ყოფნის შემდეგ ზემოთდასახელებული საერთაშორისო 
ექსპერტები იძულებულნი გახდნენ სამშობლოში დაბრუნებულიყვნენ… 
 
[გვ.15]… 20 იანვარს ოჯახის ახლობლებთან ერთად გავემგზავრეთ გროზნოში 
(თვითმფრინავში დაგვხვდნენ საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების 
წარმომადგენლებიც, რომელთაც ოფიციალური მოლაპარაკება უნდა 
ეწარმოებინათ ზ.გამსახურდიას ოჯახის მოთხოვნების დაკმაყოფილების 
თაობაზე)… პრეზიდენტმა ჯოჰარ დუდაევმაც საღამოს შეხვედრაზე, რომელმაც 
იმავე პირველწყაროზე დაყრდნობით განგვიცხადა, რომ ზვიად გამსახურდია 
თავისი ნებით განშორდა ამ ქვეყანას და თავი მოიკლა „სტეჩკინის“ [გვ.16] ტიპის 
პისტოლეტით და ტყვია დახლილი აქვს თავის ზედა არეში, მარჯვენა 
საფეთქელთანო. 
 
გროზნოში ყოფნისას… შემახვედრეს გროზნიში საერთაშორისო 
მეთვალყურეებად ჩამოყვანილ ლიტვის სეიმის წევრებს პატაცკასს და 
რომუალდ ხოფერტინენს … 
 
[გვ.33] …16 თებერვალს გროზნოდან თბილისში ჩამოვიდა ჩეჩნეთის 
რესპუბლიკის სამთავრობო დელეგაცია ვიცე-პრეზიდენტ ზელიმხან იანდარბიევის 
მეთაურობით. დელეგაციაში ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ოფიციალურ პირებთან 
ერთად შედიოდნენ საერთაშორისო მეთვალყურეებად მოწვეული 
წარმომადგენლები ლიტვისა და ინგუშეთის რესპუბლიკებიდან. 
 
16 თებერვალს, დღის მეორე ნახევარში საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის 
სახლში, ვიცე-პრემიერ ავთანდილ მარგიანის კაბინეტში დოკუმენტურად 



გაფორმდა შეთანხმება ზვიად გამსახურდიას ცხედრის ადგილსამყოფელის 
მოძიებისა და გროზნიში გადასვენების თაობაზე იმ მოთხოვნების შესაბამისად, 
რომელიც წამოყენებული იყო მანანა არჩვაძე-გამსახურდიას 13 იანვრის 
ოფიციალურ წერილში.» 
 
წყარო: 
გ.შარაძე, ზვიად გამსახურდიას სიკვდილი და დასაფლავება, „სახალხო წიგნი“, 
თბ., 1995 

 
ზ.გამსახურდიას გადასვენების კომისიის წევრის გ.შარაძის წარმოდგენილ, ზემოთ 
მოტანილ დოკუმენტთან დაკავშირებით — რომელიც მიღებული, გაფორმებული, 
ხელმოწერილი და სამოქმედოდ მიღებულია საქართველოს ფაქტობრივი 
ხელისუფლების მიერ, გადასვენების საერთაშორისო კომისიის წევრების 
მონაწილეობითა და მეთვალყურეობით, — და ამ დოკუმენტის დებულებებიდან 
გამომდინარე ზ.გამსახურდიას თვითმკვლელობის მოწმეებს გვაქვს კატეგორიული და 
კარდინალური პრეტენზიები საქართველოს ფაქტობრივი ხელისუფლების მიმართ: 

 საქართველოს ფაქტობრივი ხელისუფლების მთავრობის ხელმოწერილი 
შეთანხმება — რომლის მესამე მუხლში დაფიქსირებულია, რომ: «3. …სიკვდილის 
თვითმხილველები კატეგორიულ უარს აცხადებენ პრეზიდენტ გამსახურდიას 
სიკვდილთან დაკავშირებით რაიმე გამოძიებაში მონაწილეობის მიღებაზე» — 
არანაირად არ ყოფილა შეთანხმებული ზ.გამსახურდიას თვითმკვლელობის 
თვითმხილველ მოწმეებთან (ამას თუნდაც ის უცილობელი ფაქტი ასაბუთებს, რომ 
შეთანხმების პროცესის დროს ისინი ჯერ კიდევ სამეგრელოში იმყოფებოდნენ და 
არაფერი იცოდნენ ამის შესახებ).  

 მეტიც — ზ.გამსახურდიას თვითმკვლელობის თვითმხილველი მოწმეები 
ყოველთვის დაბეჯითებით მოითხოვდნენ ობიექტურ, ღრმა, იურისტთა 
საერთაშორისო ჯგუფის მიერ გამოძიების ჩატარებას — დაწყებული ზ.გამსახურდიას 
სიკვდილის შესახებ გროზნოში მიწოდებული პირველი ცნობიდან და თვით 
გროზნიში მისი დაკრძალვის დღის ჩათვლით! 

 ამას მხოლოდ ის შეიძლება დაემატოს, რომ შეთანხმებაზე, რომელიც 
თვითმკვლელობის თვითმხილველების ძალზე არსებით იურიდიულ, სამართლებრივ 
ინტერესებს ეხება — არაა მათი ხელმოწერა და არც რაიმე ცნობაა იმის შესახებ, 
რომ ისინი თანახმანი არიან ამ შეთანხმებაზე! 

გამოძიებაში მონაწილეობის მიღებაზე ყოველივე ზემოთგანხილულის გათვალისწინებით: 
 
რა სინდისიერი ან რა სამართლებრივი უფლება აქვს საქართველოს ფაქტობრივ 
ხელისუფლებას ზ.გამსახურდიას თვითმკვლელობის თვითმხილველ მოწმეებს — მათი 
ინტერესების სისტემატური და მრავალჯერადი გათელვისა და უგულველყოფის 
შემდეგ, მისივე მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტის პირობების დარღვევის ანუ პირის 
არაკაცული გატეხვის ფონზე, საკუთარი სახელმწიფოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის მრავალჯერადი დარღვევების ფონზე — კვლავ მოსთხოვოს ამ 
მოწმეებს რაღაც მორიგ ბითურულ ”გამოძიებაში” მონაწილეობა? 



 საქართველოს ფაქტობრივი ხელისუფლების მთავრობის ხელმოწერილი და 
მოქმედებაში, ანუ აღსასრულებლად მიღებული შეთანხმება — რომლის მეოთხე მუხლში 
დაფიქსირებულია, რომ: «4. პრეზიდენტ გამსახურდიას ოჯახი კატეგორიულ უარს 
ამბობს მიცვალებულის ცხედრის გაკვეთაზე, გამოკვლევაზე ან სხვა რაიმე 
მოქმედებაზე, გარდა გამოცნობისა უშუალოდ ცხედრის ადგილსამყოფელზე.» — 
აგრეთვე ძირეულად და კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ზ.გამსახურდიას 
თვითმკვლელობის თვითმხილველი მოწმეების იურიდიულ და სამართლებრივ 
ინტერესებს. 

 პრემიერი გუგუშვილი, სხვა თვითმკვლელობის თვითმხილველები გროზნოში 
ჩასვლისთანავე — შეთანხმების მეოთხე მუხლის შინაარსის 
შეტყობისთანავეკატეგორიულად და დაბეჯითებით ითხოვდნენ (ჩეჩნეთის 
მთავრობისგან და გადასვენების კომისიის საერთაშორისო 
დამკვირვებლებისგანაც) ცხედრის სამედიცინო ექსპერტიზას, რათა მომავალში 
თავიდან აეცილებინათ რაიმე გაუგებრობები და ცილისწამებები. 

 მოწმეების ამ მოთხოვნის საპასუხოდ ჩეჩნეთის ვიცე-პრემიერმა და გადასვენების 
კომისიის თავმჯდომარემ ზ.იანდარბიევმა ისინი დაარწმუნა და აღუთქვა, რომ — 
რამდენადაც ოჯახი კატეგორიულად ამბობს უარს სამედიცინო ექსპერტიზაზე — 
”თვითმკვლელობის ვერსიის გარანტი ოჯახია”. 

 იგივე გაიმეორა ზ.იანდარბიევმა პრეს კონფერენციაზე თბილისში: [2] 
 Вопрос: Извините. Не считаете ли, что в будущем это вызовет толки, 

сплетни через много лет может значить что отсуствие в документах 
свидетельства экспертизы могут вызвать разные толки. 

 Ответ З.Яндарбиева: Я думаю что воля семьи которая 
выражалась многократно и закреплена документами, - для истории также, 
это дает полное право правительству Грузии действовать таким образом. 
Потому что семья на себя берет ответственность за толкование версии 
случившегося - если они сами отказываются категорически от судебной 
экспертизы.  

 Вопрос: Господин Яндарбиев, сюда доходило очень много версий но мы 
не встречались с семьей и мы не знаем той версии, мы не видели 
очевидцев которые могли бы сказать какова действительность. Вы не 
знаете ее? Вы не могли бы нам сказать? 

 Ответ З.Яндарбиева: Нам семья сказала - "Звиад Гамсахурдиа 
добровольно воле ушел из жизни. Сам, Добровольно ушел из жизни". 

დავამატებთ, რომ: საქართველოს ფაქტობრივმა ხელიუფლებამ ზ.გამსახურდიას 
თვითმკვლელობის თვითმხილველ მოწმეთა მოქალაქეობრივი უფლებები და 
საკუთარი ქვეყნის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი კიდევ ერთხელ 
უხეშად დაარღვია, როდესაც არ ჩაატარა ზ.გამსახურდიას ნეშტის სამედიცინო-
სასამართლო ექსპერტიზა მისი თბილისში გადმოსვენებისას — თუმცა ამჯერადაც 
თვითმკვლელობის თვითმხილველი მოწმეები მას მედიის საშუალებით კატეგორიულად 
მოითხოვდნენ ამას… 
 


