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შესავალი

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში მოწმეთა უფლებების საკითხს ნაკლები 
ყურადღება ექცეოდა (პრაქტიკულად უგულვებელყოფილიც კი იყო) ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო სამართალში.  ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია (ECHR, 
1950წ.) ისევე, როგორც „სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ“ საერ-
თაშორისო პაქტი  (ICCPR, 1976წ.) არ შეიცავს რაიმე მითითებას მოწმეთა და   დაზარ-
ალებულთა უფლებებზე. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ერთა-
დერთ მითითებას შეიცავს მოწმეებზე, როდესაც იგი ადგენს ბრალდებულის უფლებას 
დაკითხოს ისინი;1 აღნიშნული უფლება, ბრალდებულის სხვა უფლებების მსგავსად, 
ძალაშია სამართალწარმოების დაწყებისთანავე.2 თუმცა, გარკვეული წინსვლა შეინიშნება 
მოწმეთა სამ სპეციალურ კატეგორიასთან მიმართებით. 1970-იან წლებში ლიტერატურაში 
დაზარალებულის უფლებათა თემის კვლევის გაღრმავებასთან ერთად   მნიშვნელოვანი 
ყურადღება დაეთმო ისეთ მოწმეებს, რომლებიც იმავდროულად დაზარალებულები 
არიან.3 1985 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია უკვე მზად იყო გამოექვეყნებინა 
„დეკლარაცია დანაშაულის და უფლებამოსილების გადამეტების შედეგად დაზარალებულ 
პირთა მიმართ მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპების შესახებ“, ხოლო იმავე 
წელს ევროპის საბჭომ გამოაქვეყნა რეკომენდაცია #85(11) „სისხლის სამართალსა და 
სისხლის სამართლის პროცესში დაზარალებულის მდგომარეობის შესახებ“, რომელშიც 
შემოთავაზებული იყო წინადადებები ინფორმირების, პრაქტიკული დახმარების გაწევის 
და მოწმეთა დაპირისპირების თაობაზე. მეორე კატეგორია მოწმეებისა, რომელთაც 
საერთაშორისო საზოგადოებამ ყურადღება დაუთმო, გახლდათ დაუცველი მოწმეები. 
ამის მაგალითია 1997 წლის ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია #97(13) „მოწმეთა დაშინების 
და დაცვის მხარის უფლებების შესახებ“, რომელიც ითვალისწინებდა კონკრეტულ 
წინადადებებს მოწყვლადი კატეგორიის მოწმეების  „პირისპირ დაპირისპირების დროს 
მათი დაშინებისგან თავის დასაცავად“. აღნიშნული პრინციპები მრავალი ქვეყნის  
კანონმდებლობაში აისახა.4 დაბოლოს, მნიშვნელოვან ინტერესს იწვევს მოწმეთა დაცვა 
საერთაშორისო მართლმსაჯულებაში; 2010 წელს ეს საკითხი სისხლის სამართლის 
საერთაშორისო სასამართლომ პრიორიტეტულად დაასახელა.5 

ზემოაღნიშნულ მოწმეთა სამ კატეგორიას თუ არა ჩავთვლით, ზოგადად, მოწმის 
მდგომარეობა შიდასახელმწიფოებრივ კანონმდებლობებში არსებითად იგნორი-
რებულია როგორც სამეცნიერო ლიტერატურაში, ისე საერთაშორისო პრეცედენტულ 
სამართალში. სამწუხაროა ასეთი ვითარება იმის ფონზე, რომ ბევრ ქვეყანაში მოწმეები 
ხშირად ექვემდებარებიან სისტემატურ დაშინებას, ხანგრძლივ დაკავებას და უფლებებით 
სარგებლობაზე უარის თქმას. მოწმის ვალდებულება, რომ გამოცხადდეს პოლიციის 
განყოფილებაში (და არა სასამართლოში) ჩვენების მისაცემად წარმოადგენს 1808 წლის 
ნაპოლეონის კოდექსით - Code d’Instruction Criminelle6 - დამკვიდრებული ავტორი-
1. მუხლი 6(3) ითვალისწინებს ბრალდებულის უფლებას „დაკითხოს ან დააკითხინოს ბრალდების მოწმეები და გამოაძახებინოს და დააკითხინოს დაცვის მოწმეები 

ბრალდების მოწმეთა თანაბარ პირობებში.“ აღსანიშნავია, რომ კონვენციაში ეს არის ერთადერთი პირდაპირი მითითება მხარეთა თანასწორობის პრინციპზე.

2.Imbrioscia v Switzerland, 24th November 1993, No. 13972/88, §36.

3. წუხილი ამასთან დაკავშირებით პირველად გამოითქვა ფონ ჰენტიგის 1948 წლის ფუძემდებლურ ნაშრომში: Von Hentig, H. (1948). The Criminal & his Victim: Studies in the 

Sociobiology of Crime. New Haven, Yale University Press.

4. Hoyle, C. and L. Ullrich (2014). "New Court, New Justice?: The Evolution of ‘Justice for Victims’ at Domestic Courts and at the International Criminal Court." Journal of 

international Criminal Justice 12: 681-703.

5. Eikel, M. (2012). "Witness Protection Measures at the International Criminal Court: Legal Framework and Emerging Practice." Criminal Law Forum 23(1-3): 97-133.; Plevin, A. 

(2014). "Beyond a “Victims’ Right”: Truth-Finding Power and Procedure at the ICC." Ibid. 25(3-4): 441-464.

6. Vogler, R. K. (2005). A World View of Criminal Justice. Aldershot, Ashgate., p.42-56.
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ტარული პრაქტიკის გადმონაშთს, რომელიც შემდგომში ასევე შემოღებულ იქნა საბჭოთა 
სისხლის სამართლის საპროცესო სამართალში.7  აშკარაა, ამ მიდგომის ხარვეზიანობა 
თანამედროვე სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში. მოწმის იძულება არა მხო-
ლოდ უშვებს ჩვენების დამახინჯების და მოწმის არასათანადო ზეწოლის ქვეშ მოქცევის 
შესაძლებლობას, არამედ  ერთმანეთისგან აუცხოებს საზოგადოებას და პოლიციას. 
მოწმის სახით დაკავების შიში მოქალაქეს არათუ არ წაახალისებს ხელისუფლების 
ორგანოებთან თანამშრომლობისკენ, არამედ ძირს უთხრის საზოგადოების ჩართუ-
ლობას და საზოგადოების მხარდაჭერას, რაც არსებითად მნიშვნელოვანია და რაზეც 
დამოკიდებულია ეფექტური პოლიციის სამსახური.8 ასევე, სავარაუდოა, რომ მოწმის 
იძულება, რომელიც თავის მხრივ დისკრეციული ხასიათისაა, დისკრიმინაციულად 
იქნება გამოყენებული ეთნიკური უმცირესობებისადმი და საუძვლიანად აღუძრავს მათ 
შიშს. გარდა ამისა, ცხადია, რომ მოწმის იძულება ეწინააღმდეგება შეჯიბრებითობის 
და თანაბარი შესაძლებლობების პრინციპებს, რომელთა სისხლის სამართლის კანონ-
მდებლობაში დანერგვაზეც საქართველომ დიდი სამუშაო გასწია. 

1998 წლის საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (ცვლილებებით 
და დამატებებით) მოწმეს ავალდებულებდა მომკვლევთან, გამომძიებელთან, პროკუ-
რორთან ან სასამართლოში გამოცხადებას და მათთვის ცნობილი გარემოებების შესახებ 
სწორი  ჩვენების მიცემას, ასევე მისთვის დასმულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას. მოწმის 
მიერ ამ ვალდებულების დარღვევას შეიძლება გამოეწვია მოწმის იძულებით მოყვანა ან 
დაჯარიმება.9

ეს ნორმა, რომელიც უმთავრესად 1963 წლის საბჭოთა კავშირის საერთოსაკავშირო 
ტიპური კოდექსიდან მომდინარეობდა, დიდი ხნის განმავლობაში იწვევდა შეშფოთებას, 
ვინაიდან საგამოძიებო ორგანოებს  საშუალებას აძლევდა, არ მიეცათ დუმილით 
სარგებლობის უფლება „შესაძლო მოწმისთვის“, რომელიც ისედაც ეჭვმიტანილი იყო, 
მაშინ, როდესაც, სხვა შემთხვევაში, იგი ისარგებლებდა აღნიშნული უფლებით. შესაბა-
მისად, 2005 წლის „საქართველოს სისხლის სამართლის კანომდებლობის რეფორმის 
სტრატეგიაში“10 ჩამოთვლილ რეფორმის მიზნებში თორმეტიდან ერთ-ერთ მთავარ 
მიზანს წარმოადგენდა „მოწმის მიერ ჩვენების მიცემის ნებაყოფლობითობა წინასწარი 
გამოძიების დროს“.11 იგივე მიზანი მეთორმეტე პუნქტის სახით გამეორებულ იქნა 2007 
წლის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის პროექტით შემოთავაზებული ინოვა-
ციების ჩამონათვალში. 

2009 წელს მიღებული ახალი საპროცესო კოდექსი კრძალავდა მოწმეთა 
დაკითხვას წინასწარი გამოძიების ეტაპზე, გარდა მოწმის სასამართლოში დაკითხვისა. 
აღნიშნული კოდექსის 49-ე მუხლი, რომელშიც მოწმის უფლებები და მოვალეობები 
იყო განსაზღვრული, ადგენს მოწმის ვალდებულებას, „გამოცხადდეს სასამართლოს 
გამოძახებით“. კოდექსი ადგენდა წინასწარი გამოძიებისას მაგისტრატი მოსამართლის 
წინაშე მოწმედ დაკითხვის შესაძლებლობას, როდესაც, მაგალითად, საფრთხე ემუქრება 

7. იქვე, გვ. 81-86.

8. Reiner, R. (2010). The Politics of the Police. London, Sage.

9. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლები 93 და 94 (2004 წლის 24 თებერვლის მდგომარეობით). 295-308 მუხლებით დადგენილია მოწმეთა 

გამოძახების და დაკითხვის დეტალური პროცედურები.

10. 2004 წლის 19 ოქტომბრის პრეზიდენტის ბრძანებულებით შექმნილი ჯგუფის მიერ შემუშავებული დოკუმენტი, თბილისი, გვ. 3

11. მიზანი 8.
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მის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას ან არსებობს საფრთხე, რომ იგი დიდი ხნით დატოვებს 
საქართველოს ტერიტორიას.12

ცხადია, რომ 2009 წლის კოდექსის ავტორების ჩანაფიქრით, საქმის სასამართლოში  
განხილვის დაწყებამდე მოწმისგან ინფორმაციის მიღების ერთადერთი გზა (გარდა 
მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე მოწმედ დაკითხვისა) უნდა ყოფილიყო ნებაყოფლო-
ბითი გასაუბრება. 

ამიტომ, სამწუხაროა, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნორმა, რომელიც 2009 წლის რეფორმის 
ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი გახლდათ, ჯერ კიდევ არ ამოქმედებულა. საქართ-
ველოს ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 332-ე მუხლში შეტანილი 
ცვლილებით საქართველოს პარლამენტმა ისევ გადაავადა აღნიშნული ნორმის 
ამოქმედება, ამჯერად 2015 წლის ბოლომდე. ეს გადავადებები კრიტიკის საგანი იყო 
და არის როგორც საქართველოში, ისე საერთაშორისო საზოგადოებაში. მაგალი-თად, 
ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი საქართველოში საკონსტიტუციო და სამართლ-
ებრივი რეფორმისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში - ტომას ჰამერბერგი, მართალია, 
აღნიშნავს საქართველოს მიერ 2005 წლიდან მოყოლებული მიღწეულ ძალზედ 
მნიშვნელოვან პროგრესს სისხლის სამართლის მართმსაჯულების რეფორმირების 
თვალსაზრისით, მაგრამ საჭიროდ მიიჩნევს მეტი „ნაბიჯების გადადგმას ჭეშმარიტად 
შეჯიბრებითი პროცესის ხელის შეწყობის, საპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების 
შემცირების...“13 მიზნით. კერძოდ, იგი პრობლემატურად მიიჩნევს „გამოძიების საეჭვო 
მეთოდებს“ და „დაკავებული პირების იძულებას, აღიარონ დანაშაული ან ამხილონ 
სხვები.“14 2014 წლის იანვარში საქართველოში ვიზიტად მყოფი ევროპის საბჭოს 
ადამიანის უფლებათა კომისარი ნილს მუიჟნიეკსი შეშფოთებით აღნიშნავდა იმ ფაქტს, 
რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო მოწმის იძულების ამკრძალავი ნორმების 
გადავადების გადაწყვეტილება:

„დღესდღეობით პირი ვალდებულია გამოცხადდეს სამართალდამცავ 
ორგანოებში, თუ მას გამოიძახებენ მოწმის სახით ჩვენების მისაცემად, გამოძიების 
ნებისმიერ ეტაპზე, სანამ საქმე წარიმართება სასამართლოში. ამ წესს უკვე დიდი 
ხანია აკრიტიკებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ 
აღნიშნული პრაქტიკა ხელს უწყობს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან 
მოწმეებზე არასათანადო ზეწოლას ან დაშინებას (რის შედეგადაც, მოწმეები 
ცვლიან ხოლმე ჩვენებას) და ძირს უთხრის ბრალდების მხარისა და დაცვის მხარის 
თანაბარი შესაძლებლობების პრინციპს. ახალი წესის ამოქმედების გადავადება 
უარყოფითად ფასდება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ადვოკატთა 
ასოციაციისა და ოპოზიციონერი პარლამენტარების მიერ.“15

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ადამიანის უფლებათა კომისარ 
მუიჟნიეკს განუმარტა, რომ ახალი წესის გადავადება აუცილებელი იყო იმის გამო, 

12. მუხლი 114.

13. Hammarberg, T. (2013). Georgia in Transition. Report on the Human Rights Dimension: Background, Steps Taken and Remaining Challenges. Assessment and Recommendations 

by Thomas Hammarberg in his Capacity as EU Special Adviser on Constitutional and Legal Reform and Human Rights in Georgia. Strasbourg, European Union., p.11.

14. იქვე, გვ. 20

15. Council of Europe (2014). Report by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Following his Visit to Georgia, from 20 to 25 January 

2014. Strasbourg, Council of Europe., pp.8-9.
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რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა ჯერ არ იყო მზად ასეთი 
ცვლილებისთვის.16

გარდა ამისა, საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებულ განმარტებით ბარათში 
აღნიშნული იყო, რომ თითქმის არც ერთ სხვა ქვეყანას უარი არ უთქვამს მოწმის მიმართ 
იძულებითი ღონისძიებების გამოყენებაზე, რომლებიც საქართველოში გამოიყენება. 
წინამდებარე დასკვნაში მოყვანილი შედარებითი ანალიზი კი მიუთითებს, რომ 
ზემოაღნიშნულ არც ერთ მოსაზრებას რეალური საფუძველი არ აქვს. ევროპის ქვეყნების 
უმრავლესობა, ხოლო საერთო სამართლის ქვეყნებიდან აბსოლუტური უმრავლესობა 
წესად აღიარებს მოწმის ნებაყოფლობით გამოცხადებას, რითაც სრულიად არ კნინდება 
გამოძიების და სისხლის სამართლებრივი დევნის ეფექტურობა. ისეთი სახელმწიფოებიც 
კი, როგორიცაა საფრანგეთი, რომლებიც ტრადიციულად უფლებას იტოვებდნენ, 
გამოეყენებინათ იძულების ღონისძიებები  მოწმეების მიმართ, რომლებიც არ თანა-
მშრომლობენ შესაბამის უწყებებთან, სწრაფი ტემპით ამბობენ უარს იძულების ასეთ 
ფორმებზე და 2011 წელს აღნიშნულმა ქვეყანამ შემოიღო ნორმა, რომლის თანახმად, 
მოწმე უნდა დაიკითხოს „ყოველგვარი ფიზიკური იძულების  გარეშე“.17  „მნიშვნელოვანი 
მოწმის“ ნორმები, რომლებიც დიდი ხანია ამახინჯებენ აშშ-ს საპროცესო სამართალს, 
მართალია ძალაში დარჩა 2011 წელს აშშ-ს უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრების მიუხე-
დავად, მაგრამ ისინი ინტენსიურად არ გამოიყენება და სულ უფრო იზრდება ზეწოლა 
მათი გაუქმების მოთხოვნით. საქართველო მარტო არ იქნება, თუ ის უარს იტყვის მოწმის 
იძულებაზე; პირიქით, ამ შემთხვევაში, იგი გვერდით ამოუდგება დემოკრატიული ქვეყ-
ნების უმრავლესობას. 

წინამდებარე მიმოხილვის მიზნებისთვის, „დაკითხვაში“ ვგულისხმობთ პროცედურას, 
როდესაც მოწმე კანონით ვალდებულია გამოცხადდეს კითხვებზე პასუხის გასაცემად და 
იძულებულია უპასუხოს მისთვის დასმულ კითხვებს, ფიცის ქვეშ ან ფიცის გარეშე. დაკითხვის 
ამსახველი მასალა, როგორც წესი, თან ერთვის  საქმის მასალებს. „გამოკითხვაში“ კი 
ვგულისხმობთ არაფორმალურ ან ნებაყოფლობით საუბარს პოლიციას, გამომძიებელს 
ან პროკურორსა და მოწმეს შორის. გამოკითხვაზე შეიძლება შედგეს ან არ შედგეს 
მისი ამსახველი მასალა, ხოლო შედგენის შემთხვევაში, იგი შეიძლება არ შეადგენდეს 
მტკიცებულებათა ოფიციალური ერთობის ნაწილს. 

ამ მოკლე მიმოხილვისთვის ქვეყნები ისე შევარჩიეთ, რომ გვეჩვენებინა არამოთან-
ამშრომლე მოწმის პრობლემისადმი სხვადასხვა მიდგომა. ინგლისი და უელსი შევარჩიეთ 
იმიტომ, რომ წარმოგვეჩინა საერთო სამართლის ქვეყნებში დამკვიდრებული პრაქტიკა, 
როდესაც მოწმის მიმართ საერთოდ არავითარ იძულებას არ იყენებენ. მოწმის დაცვის 
მსგავსი ნორმები მოიპოვება შოტლანდიის, ირლანდიის, ავსტრალიისა და სხვა ქვეყნების 
სისხლის სამართლის საპროცესო კანონებში. აშშ  შევარჩიეთ, როგორც საერთო 
სამართლის ქვეყნებში დამკვიდრებული პრაქტიკიდან უჩვეულო გამონაკლისი, რაც დიდ 
მღელვარებას იწვევს, განსაკუთრებით, იმიგრანტებსა და ეთნიკურ უმცირესობაში მყოფ 
მოსახლეობაში და შეგვახსენებს საფრთხეებს, რომლებიც დაკავშირებულია მოწმის 
მიმართ იძულების ღონისძიებების თუნდაც შეზღუდულად გამოყენებასთან. კანადამ ამ 
სირთულეებს თავი დააღწია საერთო სამართლის ქვეყნებში ჩვეულებრივ არსებული 
პრაქტიკის შენარჩუნებით. საფრანგეთი, თავის მხრივ, განასახიერებს იმ ევროპულ 
16. იქვე

17. იხ. ქვემოთ 
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სახელმწიფოებს, რომელთა რაოდენობა სულ უფრო მცირდება, რადგან ისინი ინარ-
ჩუნებენ მოწმეთა გამოცხადების იძულებას, თუმცა აშკარაა, რომ ამ ქვეყანაშიც კი, 
რომელიც ამ ნაპოლეონისეული პრაქტიკის ეპიცენტრია, იძულების წესი უკან იხევს. უფრო 
ჩვეულებრივი ევროპული პრაქტიკის გამოხატულებაა გერმანული და ჰოლანდიური 
მიდგომა, სადაც მოწმის იძულება დასაშვებია მხოლოდ მისი სასამართლოში და არა 
პოლიციაში გამოცხადების მიზნით.
 

მოწმეთა იძულების ნაპოლეონისეულ და საბჭოთა კავშირში არსებულ ავტორიტარული 
ტენდენციის დამაბალანსებელია  მიდგომა „არ არის მოწმე - არ არის მართლმსაჯულება“, 
რომელიც სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების განხორციელებაში მოწმეს გადამ-
წყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებს. ეს მიდგომა დანერგილია ერთმანეთისგან  იმდენად განს-
ხვავებულ სახელმწიფოებში, როგორიცაა ხორვატია18  და ბარბადოსი.19  აღნიშნული მიდ-
გომა  ითვალისწინებს დახმარებისა და კონსულტაციის გაწევას მოწმეებისთვის და მათ 
მოპყრობას, როგორც მოქალაქეებისადმი, რომლებიც ნებაყოფლობით უწევენ დახმარ-
ებას სისხლის სამართალწარმოების პროცესს. მოწმეებისადმი აღნიშნული მიდგომა 
ცალსახად გაზიარებულია რომის სტატუტში, რომელიც სისხლის სამართლის სასამარ-
თლოს  რეგისტრატურას აკისრებს დაზარალებულთა და მოწმეთა განყოფილების შექ-
მნას,20 ხოლო სასამართლოს ავალებს, უზრუნველყოს დაზარალებულთა და მოწმეთა 
დაცვა და ხელი შეუწყოს მათ მონაწილეობას სამართალწარმოების პროცესში.21 ჩვენი 
აზრით, აქ წარმოდგენილი მსჯელობა ცალსახად ადასტურებს, რომ მოწმეთა მხრიდან 
თანამშრომლობა და ამავე დროს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ეფექტური და 
მუშა პროცესი უფრო მიიღწევა სწორედ ასეთი მიდგომებით და არა ძალის გამოყენებით. 

18.http://www.hr.undp.org/content/croatia/en/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/successstories/WitnessSupport.html

19. იხ. მაგალითად http://barbados.usembassy.gov/ev06292012a.html

20. მუხლი 43 და თავი 2

21. მუხლი 68 და თავი 4. იხილეთ ზემოთ ციტირებული See Eikel
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ბრალდების მოწმეთა მდგომარეობა ინგლისსა და უელსში

ინგლისში და უელსში პოლიციას არასოდეს ჰქონია უფლება მშვიდობიანობის 
დროს დაეკავებინა ან რაიმე იძულება მიყენებინა მოწმეებისთვის. ინგლისსა და უელსში 
ამჟამად მოქმედი დაკავების ნორმები გაწერილია „პოლიციისა და სისხლის სამართალში 
მტკიცებულებების შესახებ“ 1984 წლის კანონის 24-ე მუხლში,22 რომლის თანახმად, 
პოლიციის „კონსტებლს“ მოსამართლის გარეშე დაკავების უფლება აქვს მხოლოდ 
და მხოლოდ იმ პირებისა, რომელთა მიმართ არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ მათ 
ჩაიდინეს სისხლის სამართლის დანაშაული ან ჰქონდათ დანაშაულის ჩადენის მცდელობა. 
პრაქტიკულ მითითებებს იძლევა კოდექსი „G“, რომელიც იმავე კანონის ნაწილს 
შეადგენს.23 მთავარი პრინციპია ის, რომ პოლიციელს, რომელსაც აქვს გონივრული 
ეჭვი, რომ ჩადენილია დანაშაული, შეუძლია მოსამართლის ბრძანების გარეშე დააკავოს 
ნებისმიერი პირი, რომლის მიმართაც მას აქვს გონივრული საფუძველი იეჭვოს, რომ 
ამ პირმა ჩაიდინა დანაშაული. გარდა ამისა, კონსტებლს უნდა ჰქონდეს გონივრული 
საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ აღნიშნული პირის დაკავება აუცილებელია. ასეთი საფუ-
ძვლის მაგალითებია: შესაბამისი პირის ვინაობის და მისამართის დადგენის საჭიროება,24 
დანაშაულის სწრაფი და ეფექტური გამოძიება, პირის მიმალვით სისხლისსამართლებრივი 
დევნის ხელშეშლის თავიდან აცილება და სხვ.25 აქ პრინციპული საკითხია, რომ პირის 
დაკავება აუცილებელი არ არის, თუ არ არსებობს ამისათვის გონივრული საფუძველი, 
ხოლო ასეთი საფუძველი ვერ იარსებებს იმ პირების მიმართ, რომლებიც მხოლოდ 
მოწმეები არიან.

შესაბამისად, მოწმის გამოცხადება პოლიციის განყოფილებაში და ჩვენების მიცემა 
პოლიციისთვის მხოლოდ და მხოლოდ ნებაყოფლობითი აქტი შეიძლება იყოს. 
ჩვეულებრივ, იგივე წესი მოქმედებს სასამართლოში საქმის განხილვის დროსაც. 
თუმცა, მოწმე შეიძლება ვალდებული იყოს გამოცხადდეს სასამართლოში პროცესზე 
დასასწრებად, თუ მას ჩაბარდა დაბარების უწყება (რაზეც იშუამდგომლა ბრალდების ან 
დაცვის მხარემ). მხარეთა შუამდგომლობით, ქვემდგომ სასამართლოს (მაგისტრატთა 
სასამართლოს) უფლება აქვს, მოითხოვოს მოწმის გამოცხადება ჩვენების მისაცემად 
ან მტკიცებულების სახით დოკუმენტის ან ნივთის წარმოდგენა; ზოგ შემთხვევაში, მაგი-
სტრატთა სასამართლოს უფლება აქვს გამოსცეს მოწმის დაკავების ბრძანება.26 იგივე 
უფლებამოსილება აქვთ ზემდგომ სასამართლოებს (სამეფო სასამართლოებს).27 
მოწმის დაბარების უწყების გამოცემის პროცედურა გაწერილია „სისხლის სამართლის 
საპროცესო წესებში“. ამ წესების თანახმად, მხარემ, რომელსაც სურს, რომ სასამართლომ 
გამოსცეს მოწმის დაბარების უწყება, ბრძანება ან ორდერი, უნდა დააყენოს შესაბამისი 
შუამდგომლობა რაც შეიძლება სწრაფად მას შემდეგ, რაც შეიტყობს საამისო საფუძვლების 
არსებობის შესახებ. შუამდგომლობის აღმძვრელ მხარეს ეკისრება მოწმის ვინაობის 
მითითება და იმის განმარტება, თუ რა ჩვენების მიცემა შეუძლია მას, რატომ შეიძლება ეს 
ჩვენება იყოს არსებითი მნიშვნელობის და რატომ არის მართლმსაჯულების ინტერესებში 

22. რომელიც შეცვალა „მძიმე ორგანიზებული დანაშაულისა და პოლიციის შესახებ“ 2005 წლის კანონის 110-ე მუხლმა

23.https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/117583/pace-code-g-2012.pdf

24.1984 წლის კანონი „პოლიციისა და სისხლის სამართალში მტკიცებულებების შესახებ“, მუხლი 24(5)(a) და (b)

25. 1984 წლის კანონი „პოლიციისა და სისხლის სამართალში მტკიცებულებების შესახებ“, მუხლი 24(5)(e) და (f). ყველა ეს ნორმა გაწერილია „G“ კოდექსის 2.9 პუნქტში

26.„მაგისტრატთა სასამართლოს შესახებ“ 1980 წლის კანონის მუხლი 97 და „დანაშაულისა და არეულობის შესახებ“ 1998 წლის კანონის მე-3 დანართის მე-4 პუნქტი

27.1965 წლის სისხლის სამართლის საპროცესო კანონის მუხლები 2, 2D, 3 და 4 (მოწმეთა გამოცხადება)
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ამ უწყების, ბრძანების ან ორდერის გამოცემა.28 თუ ამგვარად დაბარებული მოწმე არ 
გამოცხადდება, იგი შეიძლება დააკავონ და მიიყვანონ სასამართლოში.

1999 წელს აუდიტის ეროვნულმა სამსახურმა გამოსცა მონიტორინგის ანგარიში, 29

რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ ბრალდების მოწმეები ხშირად არ ცხადდებიან 
სხდომაზე, რაც ხშირად იწვევს პროცესების გადადებას ან საერთოდ საქმის შეწყვეტას. 
ანგარიშში გამო-თქმული იყო მოსაზრება, რომ მოწმეთა ნებაყოფლობით გამოცხადების 
სისტემა არ მუშაობს. ამ ანგარიშის პასუხად, მთავრობამ განახორციელა საცდელი 
პროექტი „არ არის მოწმე - არ არის მართლმსაჯულება“, რაც ითვალისწინებდა პოლი-
ციისა და სამეფო პროკურატურის გაცილებით მეტ ვალდებულებებს მოწმეთა დახ-
მარების მიმართულებით.30 საცდელი პროექტის ფარგლებში, შემუშავდა მთელი 
სამართალწარმოების მანძილზე მოწმეთა დახმარების ხერხები, მათ შორის, 
კონსულტირება, წინასწარი გამოძიების ეტაპზე გაცნობითი ვიზიტები სასამართლოში, 
დახმარება ტრანსპორტირებაში და ბავშვის მოვლა. „ოჯახში ძალადობის, დანაშაულის 
და დაზარალებულების შესახებ“ 2004 წლის კანონით გათვალისწინებული იყო მოწ-
მეთა და დაზარალებულთა კომისრის სამსახურის ამოქმედება; იმავე წელს შეიქმნა 
მოწმეებზე ზრუნვის განყოფილებები, უკვე არსებულ მოწმეთა გამაფრთხილებელი 
განყოფილებების ბაზაზე, მოწმეებისთვის უფრო სრულფასოვანი დახმარების გაწევის 
მიზნით. ეს განყოფილებები ერთი ფანჯრის პრინციპით მუშაობენ და დაკომპლექტებული 
არიან მოწმეებზე ზრუნვის გაწვრთნილი სპეციალისტებით, რომლებიც „გზას უკვლევენ 
და ეხმარებიან პირებს სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოების პროცესში, კოორდინაც-
იას უწევენ დახმარებას და მომსახურებებს, აგრეთვე აცნობებენ ამ პირებს საქმის ან 
ცალკეული პროცესის შედეგების შესახებ, მადლობას უხდიან მათ მიერ საქმეში შეტანილი 
წვლილისათვის და შესაბამისი დახმარების დაწესებულების მეშვეობით სთავაზობენ 
საქმის დასრულების შემდგომ დახმარებას.“31  მიუხედავად იმისა, რომ ადრეულ ეტაპზე 
გამოვლინდა პრობლემები კადრების მოზიდვასა და გაწვრთნასთან დაკავშირებით, 
დამოუკიდებელი კონსულტანტების მიერ 2004 წელს გაკეთებული შეფასება ცხადყოფს, 
რომ რეფორმამ შედეგი გამოიღო.32  2006 წელს იურიდიული მრჩევლის სამსახურმა (Law 
Officer’s Department) აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესებზე მოწმეთა გამოცხადების 
მაჩვენებელმა იმატა 5,5%-ით, ხოლო მოწმის გამოუცხადებლობის მიზეზით სისხლის 
სამართლის საქმეთა შეწყვეტის მაჩვენებელი შემცირდა თითქმის 20%-ით!33  ამ ინიცია-
ტივის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია „მოწმეთა ქარტიის“ შექმნა, რომელსაც 
აქვეყნებს და რეგულარულად ანახლებს იუსტიციის სამინისტრო.34  ქარტიაში გაწერილია 
ზრუნვის სტანდარტები, რომელთა მოლოდინიც შეიძლება ჰქონდეთ მოწმეებს სისხლის 
სამართლის მთელი პროცესის განმავლობაში. პირველ სტანდარტში, რომელიც 
ყველა ტიპის მოწმეზე ვრცელდება, აღნიშნულია: „მომსახურების თითოეული გამწევი, 
რომელთანაც თქვენ გექნებათ კავშირი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
სისტემაში, თქვენ მოგექცევათ ღირსების დაცვით და პატივისცემით, ყველა ეტაპზე.“ მეორე 
სტანდარტში გაწერილია პირობები, რომლის საფუძველზეც მოწმე იღებს პოლიციის 
განყოფილებაში მისვლის გადაწყვეტილებას, კერძოდ: 
28.სისხლის სამართლის საპროცესო წესები, 2014 Restatement, პუნქტი 28(3).

29.  Comproller and Auditor General (1999). Criminal Justice. Working Together. London, National Audit Office.

30. Sanders, A., R. Young, et al. (2010). Criminal Justice. Oxford, Oxford University Press. pp.484-5.

31. იხ. http://www.cps.gov.uk/news/fact_sheets/witness_care_units/

32.  Avail Consulting (2004). No Witness - No Justice. National Victim and Witness Care Project. Interim Evaluation Report, December (2004).

33.  იურიდიული მრჩევლის სამსახური. სამსახურის ანგარიში 2006წ. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/272283/6821.pdf

34.  იუსტიციის სამინისტრო (2013წ.). მოწმეთა ქარტია. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მოწმეზე ზრუნვის სტანდარტები. London, HMSO.
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„თუ თქვენ შეატყობინებთ დანაშაულს ან სხვა ინციდენტს, მაშინ პოლიცია ვალდებული 
იქნება 

•    დარწმუნდეს, რომ მას ესმის თქვენი ნათქვამი, ხოლო თქვენ გესმით  

     მისი ნათქვამი;
•   განგიმარტოთ, როგორ აპირებს იგი საკითხისადმი მიდგომას და რა 
     დრო იქნება ამისათვის საჭირო;
•    საქმის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად გაცნობოთ საქმის ნომერი და 
     იმ პირის საკონტაქტო მონაცემები, რომელსაც შეგიძლიათ მიმართოთ   
     კითხვებით.“

მესამე სტანდარტი აწესებს ახსნა-განმარტების მიცემის პირობებს და ხაზს უსვამს, რომ 
პოლიცია მიიღებს გადაწყვეტილებას, სთხოვოს თუ არა მოწმეს ახსნა-განმარტების მიცემა 
და ბრალდების მოწმედ გამოსვლა. იგივე სტანდარტი განმარტავს, რომ მართალია ახსნა-
განმარტების მიცემა ნებაყოფლობითია, მაგრამ ახსნა-განმარტების მიცემამ შეიძლება 
გამოიწვიოს სასამართლოში ჩვენების მიცემის ვალდებულება. ასევე, პოლიციელები 
ვალდებული არიან მოამზადონ „მოწმის საჭიროებათა შეფასება“ მოწმის კონკრეტულ 
საჭიროებათა დასადგენად, როგორიცაა, მაგალითად, სპეციალური ზომების მიღება  
მოწმეებისთვის ან მათი დაცვა. ბრალდების ყველა მოწმე უნდა გადაამისამართონ 
მოწმეთა ზრუნვის განყოფილებაში. ამ ღონისძიებების შედეგად, 2010 წლისთვის უკვე 
პოლიცია-პროკურატურის ერთობლივ გამგებლობაში მყოფი მოწმეთა ზრუნვის 150 
განყოფილება  დახმარებას უწევდა 400 000 მოწმეს წელიწადში.35  2013 წელს გამოიცა 
ინგლისისა და უელსის კრიმინოლოგიური კვლევის ანგარიში, რომელიც მომზადებული 
იყო სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში დაზარალებულებისა და 
მოწმეების მოპყრობის შესახებ საზოგადოებაში არსებული განწყობების ორწლიანი 
პერიოდის ანალიზის საფუძველზე. ამ ანგარიშის თანახმად, საზოგადოება მაღალი 
ალბათობით ეთანხმება მოსაზრებას, რომ დაზარალებულთა და მოწმეთა მოსაზრებები 
მიიღება მხედველობაში, თუმცა საზოგადოება ნაკლებად ეთანხმება მოსაზრებას, რომ 
გაწეული დახმარება  საკმარისი იყო. 36 

ამ შედეგებიდან ცხადია, რომ 2000 წლის შემდგომ პერიოდში დანერგილმა მიდგომებმა 
ბრალდების მოწმეთა დახმარების, მათზე ზრუნვის და ინსტრუქტაჟის მიმართულებით, 
მართალია, ვერ გამოასწორა სისტემაში არსებული ყველა ხარვეზი, მაგრამ მაინც 
გაამართლა მოწმეთა  ნებაყოფლობითი ჩართულობის წესი, რომელიც ტრადიციულად 
დამკვიდრებულია ინგლისსა და უელსში. არ არსებობს რაიმე მტკიცებულება, რომ 
პოლიცია უფრო სერიოზულ პრობლემებს აწყდება არამოთანამშრომლე მოწმეების 
გამო, ვიდრე მათი კოლეგები სხვა ქვეყნებში, სადაც მოქმედებს მოწმის იძულების წესი. 
ამავე დროს, აშკარაა, ისეთი სისტემის უპირატესობები, როდესაც პოლიცია არ არის 
გათიშული იმ საზოგადოებისგან, რომელსაც ის ემსახურება.  

35. Joyce, P. (2013). Criminal Justice. An Introduction. London, Routledge., გვ. 133.

36. იუსტიციის სამინისტრო (2013წ.). დაზარალებულთა დახმარება: კრიმინოლოგიური კვლევის შედეგები ინგლისსა და უელსში. London, HMSO.
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ინგლისი და უელსი: კითხვარი შედარებისთვის

1.  როდის ხდება მოწმის დაკითხვა/გამოკითხვა? 
მოწმეთა ფორმალური დაკითხვა (პირდაპირი და ჯვარედინი დაკითხვა) ტარდება 
საჯაროდ, ღია სასამართლო სხდომაზე. დასაშვებია, მოწმის იძულება მისი მხოლოდ 
სასამართლო პროცესზე და არა სხვა ადგილას გამოცხადების მიზნით. სამეფო 
პროკურატურას და პოლიციას არ აქვთ უფლება, დაკითხონ მოწმეები სასამართლოს 
გარეთ. მათ  შეუძლიათ მხოლოდ მოწმეთა გამოკითხვა მათივე თანხმობით. 
პოლიციას და პროკურატურას არ აქვთ უფლება, აიძულონ მოწმე, ითანამშრომლოს 
გამოძიებასთან. 

2.  რა მტკიცებითი ღირებულება აქვს მოწმის დაკითხვის/გამოკითხვის ოქმს?
რადგან არც სამეფო პროკურატურას და არც პოლიციას არ აქვს ფორმალური 
დაკითხვის უფლებამოსილება, მოწმის დაკითხვის ოქმიც არ არსებობს. თუმცა, თუ 
პოლიცია არაფორმალურად გამოკითხავს პოტენციურ მოწმეს, ასეთი მოწმის ახსნა-
განმარტება ფიქსირდება სტანდარტული ფორმით, რომელსაც ხელს აწერს თავად 
მოწმე. ეს ფორმა შეიცავს შემდეგ ოფიციალურ ვალდებულებას: „წინამდებარე 
ახსნა-განმარტება (რომელიც შედგება --- გვერდისგან, რომელთაგან თითოეულს 
ვაწერ ხელს) არის სწორი, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი. ჩემთვის გასაგებია, 
რომ თუ ეს ახსნა-განმარტება გამოყენებული იქნება მტკიცებულებად, მე შეიძლება 
პასუხი ვაგო სისხლის სამართლის წესით ისეთი ინფორმაციის გაზრახ შეტანისთვის, 
რომელიც ჩემთვის ცნობილი იყო რომ არასწორია ან რომელიც, ჩემი აზრით, არ 
შეესაბამება სიმართლეს.“ მოწმის მიერ ამგვარად მიცემული ახსნა-განმარტების 
მიზანი მხოლოდ ის გახლავთ, რომ დაეხმაროს სამეფო პროკურატურას საქმის 
მისეული ვერსიის წარმოდგენაში სასამართლოს სხდომაზე, მაგრამ თვითონ ახსნა-
განმარტებას მტკიცებულებითი წონა არ აქვს. ახსნა-განმარტების ასლი უნდა გადაეცეს 
დაცვის მხარეს. ჩვენებას მხოლოდ მაშინ აქვს მტკიცებულებითი ღირებულება, 
თუ იგი მიცემულია ზეპირი ფორმით სასამართლოში და თუ შესაძლებელია მისი 
ავტორის ჯვარედინი დაკითხვა. თუმცა, დაცვის მხარეს უფლება აქვს, განაცხადოს, 
რომ იგი აღიარებს ახსნა-განმარტებას, როგორც არასადაო მტკიცებულებას, რა 
შემთხვევაშიც, ახსნა-განმარტებას წაიკითხავენ სასამართლოში, მოწმის დასწრების 
გარეშე, „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ“ 1967 წლის კანონის 
თანახმად.37 ამ შემთხვევაში მოწმე შებოჭილია ზემოაღნიშნული ვალდებულებით, 
რომელსაც იგი დასთანხმდა ახსნა-განმარტების მიცემისას. გარდა ამისა, „სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების შესახებ“ 2003 წლის კანონის თანახმად, მოწმის 
ახსნა-განმარტებას წაიკითხავენ სასამართლოში იმ შემთხვევაშიც, თუ სასამართლოში 
საქმის განხილვამდე მოწმე გარდაიცვალა ან გახდა ქმედუუნარო ან/და არ ცხადდება 
სასამართლოში დაშინების გამო.38

 
3. ვინ ატარებს მოწმის დაკითხვას? მოწმის დაკითხვა მხოლოდ მოსამართლის წინაშე 
არის დასაშვები? შეიძლება მოწმე დაკითხოს პროკურორმა ან გამომძიებელმა in camera? 
როგორია მოწმის დაკითხვის პროცედურა? რა წესით იბარებენ მოწმეს პროკურორთან 
ან/და სასამართლოში? 

37. იხ. ზემოთ ციტირებული სისხლის სამართლის საპროცესო წესები, პუნქტი 27.2

38. 116(2) მუხლის თანახმად, გარკვეული გარანტიების პირობით. იხ. R v Horncastle & Others [2009] UKSC 14.
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როგორც ზემოთ აღინიშნა, დაკითვა შესაძლებელია მხოლოდ პირდაპირი და ჯვარ-
ედინი დაკითხვის ფორმით, დამცველის მიერ, ღია სასამართლო სხდომაზე, მაგი-
სტრატი ან რაიონული მოსამართლის წინაშე (გამარტივებული პროცედურის შემთ-
ხვევაში) ან მოსამართლისა და ნაფიცი მსაჯულების წინაშე (არსებითი განხილვის 
შემთხვევაში). ზოგადად, in camera მოწმის დაკითხვა  არავის  შეუძლია. არსებობს 
ძალზე შეზღუდული საგამონაკლისო შემთხვევები, როდესაც მოწმე არის ძალიან 
ახალგაზრდა ან დაუცველი და ექვემდებარება „სპეციალურ ზომებს“, რა შემთხვევაშიც, 
მისი პირდაპირი და ჯვარედინი წესით დაკითხვა შეიძლება სასამართლო სხდომამდე, 
ხოლო დაკითხვა ფიქსირდება ვიდეო ჩაწერით.39 იგივე ნორმები ვრცელდება მოწ-
მეზე, რომელიც შეიძლება გარდაიცვალოს სასამართლო სხდომამდე.
მოწმის სასამართლო სხდომაზე გამოცხადების უზრუნველყოფის წესი განმარტებულია 
ზემოთ.  

4.  თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა, შეიძლება თუ არა 
ამგვარად მიცემული ჩვენების შემდგომში შეცვლა სასამართლო სხდომაზე? თუ დიახ, 
როგორი იქნება ამის შედეგები (მაგალითად, ხომ არ წარმოადგენს ეს სასამართლოს 
მიმართ უპატივცემულობას ან სისხლის სამართლის დანაშაულს)?

არც სამეფო პროკურატურას და არც პოლიციას არ აქვთ მოწმის დაკითხვის უფლება 
(იხ. ზემოთ).

5. თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა, მაშინ როგორ იქნება 
უზრუნველყოფილი „თანაბარი შესაძლებლობების“ პრინციპი? დაცვის მხარესაც შეუძლია 
მოწმის დაკითხვა in camera? ან შეიძლება თუ არა დაცვის მხარე დაესწროს, როდესაც 
პროკურორი/გამომძიებელი ატარებს დაკითხვას? რა გამართლება აქვს „თანაბარი 
შესაძლებლობების“ პრინციპიდან გადახვევას? ამ პრინციპიდან გადახვევა რაიმენაირად 
კომპენსირდება თუ არა დაცვის მხარის სასარგებლოდ? 

არც სამეფო პროკურატურას და არც პოლიციას არ აქვთ მოწმის დაკითხვის უფლება 
(იხ. ზემოთ).

6. თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა in camera , რა გარანტიები 
აქვს მოწმეს იმისათვის, რომ მისი ჩვენება იყოს ნებაყოფლობითი და თავიდან იქნას 
აცილებული იძულების ნებისმიერი ფორმა? თუ მოწმე უარს აცხადებს პროკურორთან 
გამოცხადებაზე, რა ღონისძიებები შეიძლება გამოიყენონ მის წინააღმდეგ? 

არც სამეფო პროკურატურას და არც პოლიციას არ აქვთ მოწმის დაკითხვის უფლება 
(იხ. ზემოთ).

7. თუ პროკურორს/გამომძიებელს არ შეუძლია მოწმის დაკითხვა (არამედ აქვს 
მხოლოდ გამოკითხვის უფლება), მაშ როგორ წარმართავს იგი საქმეს სასამართლოში 
(აქ იგულისხმება გამოძიებაზე სასამართლო ზედამხედველობის ყველა ეტაპი და 
სასამართლოს მთავარი სხდომაც)? რა გარანტია აქვს პროკურორს, რომ მოწმე არ 
შეცვლის გამოკითხვისას მიცემულ ახსნა-განმარტებას? 

სასამართლოში საქმის მისეულ ვერსიას პროკურატურა ამტკიცებს თავისი მოწმეების 
გამოძახებით და სხვა მტკიცებულებების წარდგენით. სასამართლო არ ერევა 
პროკურატურის მიერ საქმის ვერსიის მომზადების პროცესში, გარდა წინასასამართლო 

39. „ახალგაზრდა პირების მართლმსაჯულებისა და სისხლის სამართალში მტკიცებულებების  შესახებ“ 1999 წლის კანონი, ნაწილი 2, თავი 1, მუხლი 27
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სხდომისა, რომლის მიზანია, იმის უზრუნველყოფა, რომ მხარეები მოემზადონ 
საქმის არსებითი განხილვისთვის. მოწმის სასამართლოში გამოცხადების იძულება 
შეიძლება მისი დაბარების წესით (იხ. ზემოთ). თუ მოწმის ნაამბობი მნიშვნელოვნად 
განსხვავდება არაფორმალური წესით მიცემული ახსნა-განმარტების შინაარსისგან 
და ეწინააღმდეგება პროკურატურის საქმის ვერსიას, მაშინ პროკურატურის 
წარმომადგენელმა შეიძლება იშუამდგომლოს სასამართლოს წინაშე, რომ მოწმე 
განხილულ იქნას, როგორც „საწინააღმდეგო მხარის მოწმე“. ამ შემთხვევაში, 
პროკურორს უფლება ეძლევა, მოწმეს დაუსვას მიმანიშნებელი კითხვები, მათ 
შორის, ჰკითხოს, თუ რატომ შეცვალა ჩვენება. მოწმეს, რომელმაც განზრახ შეიყვანა 
სასამართლო შეცდომაში, შეიძლება ბრალი წაეყენოს ცრუ ჩვენების მიცემის გამო. 

8.  შეიძლება თუ არა მოწმე დაიკითხოს წინასწარი გამოძიების ეტაპზე? თუ დიახ, რა 
უდევს საფუძვლად მოწმის დაკითხვას? რა წესით ხდება ასეთი დაკითხვა? შეიძლება 
თუ არა მოწმე დაიკითხოს წინასწარი გამოძიების ეტაპზე მოსამართლის წინაშე მეორე 
მხარის დასწრების გარეშე? 

არც სამეფო პროკურატურას და არც პოლიციას არ აქვთ მოწმის დაკითხვის უფლება 
(იხ. ზემოთ).

9. თუ ქვეყანაში მოქმედებს ნაფიც მსაჯულთა სისტემა, შეიძლება თუ არა მოწმე დაკითხოს 
პროკურორმა/გამომძიებელმა in camera? როგორია მოწმის დაკითხვის წესი ნაფიცი 
მსაჯულების მონაწილეობით სასამართლო სხდომაზე?

არც სამეფო პროკურატურას და არც პოლიციას არ აქვთ მოწმის დაკითხვის უფლება 
არც in camera და არც სხვაგვარად (იხ. ზემოთ). ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით 
სასამართლო სხდომაზე მოწმის დაკითხვის წესი არის ზუსტად იგივე, რაც სხვა 
შემთხვევებში (იხ. ზემოთ). 
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ბრალდების მოწმეთა მდგომარეობა აშშ-ში 

თავისუფლება უკანონო დაკავებისგან წარმოადგენს კონსტიტუციით დაცულ უფლებას 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აშშ-ის კონსტიტუციის მეოთხე შესწორების თანახმად, 
„დაუშვებელია ადამიანთა უფლების ხელყოფა, დაცული იყოს მათი პიროვნება, 
საცხოვრებელი, საბუთები და ქონება ... დაუსაბუთებელი ჩხრეკისა და ამოღებისგან; 
ნებართვის გაცემა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი ეფუძნება დასა-
ბუთებულ ვარაუდს, რომელიც გამყარებულია ფიცით ან დადასტურებით და თუ მასში 
კონკრეტულად მითითებულია ადგილი, რომელიც ექვემდებარება გაჩხრეკას და 
პირები ან ნივთები, რომლებიც ექვემდებარება ამოღებას.“ ტერმინი „დასაბუთებული 
ვარაუდი“, ამ შემთხვევაში, ნიშნავს დაკავების განმახორციელებელი სამართალდამცავი 
ორგანოს წარმომადგენლისთვის ცნობილ „ფაქტებს და გარემოებებს“, „რომელთა 
თაობაზეც მას ჰქონდა გონივრულად სანდო ინფორმაცია“, რომელიც საღად მოაზროვნე 
ადამიანს აფიქრებინებს, რომ დაკავებულმა პირმა ჩაიდინა ან ჩადიოდა დანაშაულს.“40  
სხვაგვარად, დასაშვებია მხოლოდ იმ პირების დაკავება და დაპატიმრება, რომელთა 
მიმართაც წარმოიშვება ასეთი დასაბუთებული ვარაუდი. 

ერთი შეხედვით, შეიძლება ჩანს, რომ მეოთხე შესწორების ძალით, აშშ-ში პოლიციას 
ეკრძალება იმ პირების დაკავება ან დაპატიმრება, რომლებიც მხოლოდ მოწმეები 
არიან და რომელთა მიმართ არ არსებობს დანაშაულის ჩადენის დასაბუთებული 
ვარაუდი. ეს თავისთავად სწორია, მაგრამ არის ერთი მნიშვნელოვანი გამონაკლისი. 
„მნიშვნელოვანი მოწმის“ ნორმების საფუძველზე, რომლებიც მოიპოვება როგორც 
ფედერალურ, ისე შტატების უმრავლესობის კანონმდებლობაში,41 პოლიციას შეუძლია 
დააკავოს პრაქტიკულად ნებისმიერი პირი, თუ მას აქვს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ 
ეს პირი ფლობს ინფორმაციას, რომელსაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს დანაშაულის 
გამოძიებისთვის, იმ პირობით, რომ მისი განცხადებებიდან და ქცევიდან გამომდინარე, 
„გონივრული ალბათობით“ ივარაუდება, რომ იგი არ გამოცხადდება ეჭვმიტანილის 
სასამართლო პროცესზე. აღსანიშნავია, რომ მოცემული გამონაკლისის შემთხვევაში, 
მნიშვნელოვანი მოწმის დაკავება პოლიციის კომპეტენციაა, მაგრამ  დაკავების 
გახანგრძლივებისთვის აუცილებელია მოსამართლის ნებართვა.

ხსენებული ანომალური უფლებამოსილება ირიბი გზით წარმოიშვა. ცხადია, 
ვერც ერთი სასამართლო ვერ იფუნქციონირებს ეფექტურად, თუ მას არ ექნება 
არამოთანამშრომლე მოწმის დასწრების იძულების უფლებამოსილება (რომელსაც აშშ-ს 
სასამართლოები ახორციელებენ დაბარების [subpoena] პროცედურით). მაგრამ საქმეში 
Bacon v United States42  და United States v Feingold43 სასამართლომ განაცხადა, რომ 
ფედერალურ მთავრობასაც აქვს მნიშვნელოვანი მოწმის დაკავებისა და დაპატიმრების 
უფლებამოსილება, სასამართლოს მიერ დაბარების გარეშეც, რაც გამომდინარეობს 
„გირაოს რეფორმის შესახებ“ 1966 წლის კანონის 3149 პუნქტიდან და სისხლის 
სამართლის ფედერალური საპროცესო წესების 46(b) წესიდან. 1984 წელს მიღებულ 
აშშ-ის კოდექსის 3144-ე ნაწილში ეს პირდაპირ წერია: 

40.  Beck v. Ohio, 379 U.S. 89, 91 (1964).

41. Carlson, R. L. and M. S. Voelpel (1980). "Material Witness and Material Injustice." Washington University Law Quarterly 58(1): 1-53., გვ. 3

42. 449 F.2d 933 (9th Cir. 1971).

43. 416 F. Supp.627 (E.D.N.Y.) 1976
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 „მნიშვნელოვანი მოწმის გათავისუფლება ან დაკავება“ 

„თუ მხარის მიერ წარდგენილი ფაქტების კონსტატაციიდან (affidavit) ჩანს, რომ 
მისი ჩვენება არსებითად მნიშვნელოვანია სისხლის სამართალწარმოებაში და თუ 
დამტკიცდება, რომ პირის გამოცხადების უზრუნველყოფა შეიძლება ვერ მოხერხდეს 
დაბარების პროცედურით (subpoena), მოსამართლეს შეუძლია გამოსცეს ბრძანება, 
რომ პირი დააკავონ და მოეპყრან ამ კარის 3142 ნაწილით გათვალისწინებული 
წესით. მნიშვნელოვანი მოწმის დაკავება დაუშვებელია იმ მოტივით, რომ მოწმე არ 
აკმაყოფილებს გათავისუფლების პირობებს, თუ ასეთი მოწმისგან ჩვენების მიღება 
ადეკვატურად შესაძლებელია დეპონირების წესით (deposition) და თუ შემდგომი 
დაკავება არ არის აუცილებელი მართლმსაჯულების განუხორციელებლობის 
თავიდან ასაცილებლად. მნიშვნელოვანი მოწმის გათავისუფლება შეიძლება 
გადაიდოს გონივრული ვადით, ვიდრე მოწმეს დეპონირების წესით არ ჩამოართმევენ 
ჩვენებას სისხლის სამართლის ფედერალური საპროცესო წესების მიხედვით.“44 
  
მნიშვნელოვანი მოწმის წესის ილუსტრაციისთვის მაგალითად მოვიყვანთ საქმეს 

Stone v. Holzberger45 რომელშიც ქალმა, რომელსაც პირადი ურთიერთობა ჰქონდა 
მკვლელობაში ეჭვმიტანილ პირთან, გადაწყვიტა შეხვედროდა საგრაფოს შერიფს 
არაფორმალური გასაუბრებისთვის. მან უარი თქვა ახსნა-განმარტების მიცემაზე და 
როდესაც დააპირა წასვლა, იგი დააკავა შერიფმა იმ საფუძვლით, რომ მას შეეძლო 
არსებითი მნიშვნელობის ჩვენების მიცემა მკვლელობის გარემოებებთან და ეჭვმიტანილის 
ადგილსამყოფელთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ დაკავება შეიძლება 
კანონიერად მიჩნეულიყო, პოლიციაში მისი პატიმრობა შემდგომი ექვსი დღის მანძილზე, 
ვიდრე იგი მისცემდა ჩვენებას კომპეტენტურ სასამართლოს, ჩაითვალა კონსტიტუციის 
მეოთხე შესწორებით გათვალისწინებული უფლებების აშკარა დარღვევად. გარდა ამისა, 
ამ მდგომარეობაში მყოფ მნიშვნელოვან მოწმეებს აქვთ ჯეროვანი პროცესის მთელი 
რიგი გარანტიებით სარგებლობის უფლება. კერძოდ, მათ უნდა ეცნობოთ დაკავების 
საფუძველი და უნდა შესთავაზონ დამცველის დახმარება.46 მათ ასევე აქვთ უფლება 
მოუსმინონ, უფლება წარმოადგინონ მტკიცებულებები საქმისთვის მნიშვნელოვან ყველა 
საკითხზე, მაგალითად, გამოცხადდებიან თუ არა სასამართლოში გათავისუფლების 
შემთხვევაში და მათი გამოცხადების უზრუნველსაყოფად საკმარისი იქნება თუ არა 
სხვა, არასაპატიმრო ღონისძიებები.47 თუ სასამართლო მიიღებს მნიშვნელოვანი მოწმის 
დაპატიმრების გადაწყვეტილებას, მან წერილობით უნდა დააბუთოს დაპატიმრების 
მიზეზები48 და გადაწყვეტილებაში მიუთითოს, რომ დაკავების დაწესებულებაში მოწმე 
მოთავსდეს მსჯავრდებული და ბრალდებული პირებისგან განცალკევებით.49 მნიშვნე-
ლოვანი მოწმის დაკავება არ შეიძლება უფრო მეტი ხნით ან იმაზე უფრო მკაცრ პირობებში, 
ვიდრე ეს უკიდურესად აუცილებელია არსებული ვითარებიდან გამომდინარე. ასეთ მოწ-
მეს არ უნდა შეუშალონ ხელი სხვა პირებთან კომუნიკაციაში ან მოთათბირებაში.50

44.  18 U.S. Code § 3142 [აშშ-ს კოდექსი, კარი 18, § 3142] - სასამართლოში საქმის განხილვამდე ბრალდებულის გათავისუფლება ან დაკავება

45.  807 F. Supp. 1325 (S.D. Ohio 1992).

46.  Francisco M., 86 Cal. App. 4th 1061, 103 Cal. Rptr. 2d 794 (2d Dist. 2001).

47.  იქვე

48.  18 U.S. Code § 3142 (a). [აშშ-ს კოდექსი, კარი 18, § 3142]

49.  იქვე, (i).

50. State v. Susan, 152 Wash. 365, 278 P. 149 (1929).
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მნიშვნელოვან მოწმეს აქვს „მოწმის ჰონორარის“ მიღების უფლება, დაკავების 
ყოველი დღისთვის.51მაგრამ დაკავებული მნიშვნელოვანი მოწმის საპროცესო გარა-
ნტიები  მცირეა დაკავებული ეჭვმიტანილის გარანტიებთან შედარებით, რადგან მასზე 
არ ვრცელდება მირანდას პრეცედენტით (Miranda)52  დადგენილი მოთხოვნა,  აცნობონ, 
რომ მას აქვს დუმილის უფლება და ადვოკატის დახმარებით სარგებლობის უფლება. 
გარდა ამისა, ზემოაღნიშნული საპროცესო უფლებები არ გულისხმობს, რომ მოწმის 
დაკავების განსახილველი სასამართლო სხდომა უნდა აკმაყოფილებდეს სასამართლო 
სხდომის ფორმალურ მოთხოვნებს, როგორიცაა მოწმეთა გამოძახება და სრულფასოვანი 
ჯვარედინი დაკითხვა. მოწმის დაკავების საკითხის განმხილველ სასამართლოს აქვს 
დისკრეციული უფლებამოსილება, ყოველი კონკრეტული საქმის გარემოებებიდან 
გამომდინარე, თავად განსაზღვროს მტკიცების ფორმა და სტანდარტი.53

მნიშვნელოვანი მოწმის დაკავებისთვის, საჭიროა, ორი ძირითადი ელემენტის 
დამტკიცება: მოწმეს უნდა შეეძლოს „არსებითი მნიშვნელობის ჩვენების“ მიცემა და მისი 
განცხადებებიდან და ქცევიდან გამომდინარე, „გონივრული ალბათობით“ სავარაუდოა, 
რომ იგი არ გამოცხადდება ეჭვმიტანილის სასამართლო პროცესზე. ამ შემთხვევაში, 
„არსებითი მნიშვნელობის ჩვენება“ ნიშნავს ისეთ ჩვენებას, რომელიც „თავისი შინაარსიდან 
გამომდინარე ბუნებრივია, რომ მოახდენს გავლენას ან შეიძლება მოახდინოს გავლენა 
შესაბამისი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს გადაწყვეტილებაზე“.54 კითხვა იმასთან 
დაკავშირებით, არსებობს თუ არა „გონივრული ალბათობა“, რომ პირი არ გამოცხადდება, 
უნდა გადაწყვიტოს სასამართლომ ფაქტობრივი გარემოებების შეფასებით55 თუმცა 
საქმეში Broadway v State56 აღინიშნა, რომ ის ფაქტი, რომ მოწმე გაბრაზებული იყო 
მისი დაკავების და მისდამი მოპყრობის გამო,  არ ნიშნავდა მაინცდამაინც იმას, რომ იგი 
არ გამოცხადდებოდა სასამართლოში. უნდა აღინიშნოს, რომ  საქართველოს მოქმედი 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურისგან განსხვავებით, აშშ-ში მოქმედი 
მნიშვნელოვანი მოწმის მარეგულირებელი დებულებების მიზანია, მოწმის გამოცხადების 
უზრუნველყოფა სასამართლოში ჩვენების მისაცემად და არა დასაკითხად (თუმცა ასეც 
შეიძლება მოხდეს). აშშ-ში 1930-იან წლებში არსებულმა წამების პრაქტიკამ (third degree) 
გაანელა ჩვენების მოწმის იძულების ყოველგვარი სურვილი.57

 
მნიშვნელოვანი მოწმის დაკავების და დაპატიმრების უფლებამოსილება წარმოიშვა  

მეცხრამეტე საუკუნეში, მოწმის სასამართლოში გამოცხადების უზრუნველსაყოფად, 
შესაბამისი და ნათლად ჩამოყალიბებული პროცედურის საფუძველზე.58 კვლევების 
თანახმად, აღნიშნული უფლებამოსილება გამოიყენებოდა ნიუ იორკში, ძირითადად 
იმიგრანტების მიმართ,59 ხოლო პოლიციისა და პოლიციის მეთოდების მეტმა 

51.  აშშ-ს კოდექსი, კარი 28, § 1821.

52.  Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).

53.  ზემოთ ციტირებული Francisco-ს საქმე

54.  Neder v. United States, 527 U.S. 1, 16 (1999). იხილეთ Studnicki, S. M. and J. P. Apol (2002). "Witness Detention and Intimidation: The History and Future of Material Witness 

Law." St John's Law Review 76(3): 483-533., გვ.479-99.

55.  იქვე, გვ. 499-522.

56.  202 Md. App. 464, 32 A.3d 1076 (2011).

57.  იხ. Leo, R. (2004). "The Third Degree and the Origins of Psychological Interrogation in the United States." Interrogations, Confessions, and Entrapment. Perspectives in Law 

& Psychology 20: 37-84, Leo, R. (2008). Police Interrogation and American Justice. Cambridge, Harvard University Press.. მაგრამ ასევე იხილეთ  გვანტანამოს ყურის პატიმართა 

მიერ იძულებით მიცემული აღიარებითი ჩვენებების თაობაზე  გამოთქმული შეშფოთება: Stover, E. and L. Fletcher (2009). Guantánamo and Its Aftermath: US Detention and 

Interrogation Practices and their Impact on Former Detainees. Berkeley, Human Rights Center.

58.  Oliver, W. M. (2005). "The Rise and Fall of Material Witness Detention in Nineteenth Century New York." New York University Journal of Law & Liberty 1(2): 727-781., გვ. 731-2.

59.  იქვე, გვ. 770.
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პროფესიონალიზაციამ  საპატიმრო ღონისძიებების გამოყენების შემთხვევების ზრდა 
გამოიწვია. ამ პრაქტიკის შედეგი იყო არა მარტო ის არასასიამოვნო სანახაობა, რომ 
უდანაშაულო დაზარალებულები და მოწმეები გამოკეტილი იყვნენ საკნებში, ხოლო 
სავარაუდო დამნაშავეები სარგებლობდნენ გირაოს უფლებით, არამედ იგი განსაკუთრებით 
დამაზიანებელი აღმოჩნდა იმიგრანტი ამომრჩევლებისთვის, რადგან, ძირითადად, 
ადამიანთა სწორედ ამ ჯგუფის მიმართ გამოიყენებოდა ეს წესი. ჯერ კიდევ 1855 წელს 
საგამოძიებო კომისია აცხადებდა, რომ ბარბარიზმის ბნელი ეპოქის გადმონაშთად თუ 
შეიძლება მიჩნეულიყო პრაქტიკა, როდესაც „მოქალაქეები, რომელთაც არც ბრალი 
აქვთ წაყენებული რაიმე დანაშაულში და არც ეჭვმიტანილი არიან და რომელთა 
ერთადერთი მარცხი გახლავთ ის, რომ ნებსით თუ უნებლიეთ აღმოჩნდნენ სხვა პირის 
მიერ დანაშაულის ჩადენის მოწმენი, უნდა დააკავონ და, თუ გირაოთი ვერ გამოვლენ, 
გამოკეტონ გულისამრევ ციხეებში.60 პოლიცია მიხვდა, რომ მოქალაქეები სულ უფრო 
ნაკლებად იჩენდნენ დანაშაულის შეტყობინების და გამოძიებასთან თანამშრომლობის 
სურვილს, ვინაიდან  დაპატიმრების ეშინოდათ. ამიტომ თვითონ სამართალდამცავმა 
სტრუქტურამ იშუამდომლა ნიუ იორკის კანონის გაუქმების მოთხოვნით, რომელიც 
საბოლოოდ 1883 წელს გაუქმდა.61 

ამის მიუხედავად, მნიშვნელოვანი მოწმის ნორმები ძალაში დარჩა როგორც 
ფედერალურ დონეზე, ასევე ბევრ შტატშიც. მათი გამოყენება კვლავ გრძელდებოდა 
კრიზისულ პერიოდებში62 და ძირითადად, იმიგრანტი მოსახლეობის მიმართ. 
მაგალითად, 2000 წელს მნიშვნელოვან მოწმეთა ფედერალურ დონეზე დაკავების 4168 
შემთხვევიდან 94%  განახორციელა იმიგრაციის და ნატურალიზაციის სამსახურმა და 2%  
ნაკლები იყვნენ მოქალაქეები.63 ეს ტენდენცია განსაკუთრებით გააქტიურდა 2001 წელს 
მსოფლიო სავაჭრო ცენტრზე თავდასხმის შემდეგ, როდესაც აღნიშნული პროცედურით 
მანიპულირება ღიად ხდებოდა ეჭვმიტანილების დასაკავებლად ვითომდა „მნიშვნელოვანი 
მოწმის“ სტატუსით იმისათვის, რომ თავიდან აეცილებინათ სამართლიანი პროცესის 
მოთხოვნების და ეჭვმიტანილის დაკავების ვადების დაცვის საჭიროება.64 Human Rights 
Watch-ის ინფორმაციით, დაახლოებით 70 პირი დააკავეს ამ პროცედურით:

„აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (მნიშვნელოვან მოწმეთა) ნორმები სრულიად 
სხვა მიზნით გამოიყენა: დააპატიმრა პირები, ვის მიმართაც  სურდა ეწარმოებინა 
გამოძიება, როგორც ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირების მიმართ. მან აღნიშნული 
ნორმები გამოიყენა ადამიანების ციხეში შესაყრელად ისე, რომ არ დაუმტკიცებია 
დასაბუთებული ვარაუდის არსებობა, რომ ამ პირებმა ჩაიდინეს დანაშაული.“ 65

60.  იქვე, გვ.745.

61.  იქვე, გვ.780-2

62.  Ramsey, C. B. (2008). "In the Sweat Box: A Historical Perspective on the Detention of Material Witnesses." Ohio State Journal of Criminal Law 6(1): 681-709.

63.  Human Rights Watch (2005) „მოწმეთა ბოროტად მოპყრობა: ადამიანის უფლებათა დარღვევები მნიშვნელოვანი მოწმის მარეგულირებელი ნორმების გამოყენებით 

11 სექტემბრის შემდეგ. Human Rights Watch, 2005 წლის ივნისი, ტომი 17,# 2, გვ. 14. თვალსაჩინოებისთვის, მხოლოდ ფედერალურ დონეზე, აშშ-ს მაგისტრატმა 

მოსამართლეებმა მნიშვნელოვან მოწმეთა დაკავების თაობაზე ჩაატერს 4882 სხდომა 2004 წელს, 4070 სხდომა 2003 წელს, 2961 სხდომა 2002 წელს, 3344  სხდომა 2001 

წელს და 3603 სხდომა 2000 წელს. იხილეთ CRS Report for Congress (2005). Arrest and Detention of Material Witnesses: Federal Law In Brief and Section 12 of the USA 

PATRIOT and Terrorism Prevention Reauthorization Act (H.R. 3199), სქოლიო 19.

64.  იქვე, Parker, B. A. (2009). "Abuse of the Material Witness: Suspects Detained as Witnesses in Violation of the Fourth Amendment." Rutgers Law Record 36: 22-314, Cochran, 

D. Q. (2010). "Material Witness Detention in a Post-9/11 World: Mission Creep or Fresh Start." George Mason Law Review 18(1): 1-41.

65.  იხ. ზემოთ ციტირებული Human Rights watch, გვ. 1
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ამ პირებს ძირითადად ამყოფებდნენ სამარტოო საკნებში, მაღალი უსაფრთხოების 
დაწესებულებებში და ხშირად სასამართლოში ჩვენების მისაცემად გადაჰყავდათ 
ბორკილდადებულ მდგომარეობაში.66  მნიშვნელოვანი მოწმის ნორმების აღნიშნული 
მიზნით გამოყენება გაასაჩივრა აბდულა ალ-ქიდმა - ამერიკაში დაბადებულმა ცნობილმა 
ფეხბურთელმა, რომელმაც მიიღო ისლამი და გაემგზავრა საუდის არაბეთში. მისი 
განცხადებით, როდესაც დაკავებული იყო როგორც მნიშვნელოვანი მოწმე, მას უარი 
უთხრეს ადვოკატის მომსახურებაზე, დაადეს ბორკილები და გაჩხრიკეს გაშიშვლებულ 
მდგომარეობაში. ეს მოხდა ორკვირიანი პატიმრობის დროს, რის შემდეგაც, იგი 
გაათავისუფლეს, მაგრამ 13 თვის განმავლობაში მასზე მიმდინარეობდა ზედა-
მხედველობა. ამის მიუხედავად, იგი არასოდეს გამოუძახებიათ მოწმედ და არც ბრალი 
წარუდგენიათ. უზენაესმა სასამართლომ არ გაიზიარა მისი მტკიცება, რომ მის მიმართ 
გამოიყენეს მნიშვნელოვანი მოწმის პროცედურები კონსტიტუციის მეოთხე შესწორებით 
გათვალისწინებული ეჭვმიტანილის უფლებების დარღვევის შესანიღბად. უზენაესი 
სასამართლო დაეყრდნო საეჭვო და არადამაჯერებელ გამართლებას, რომ პირის 
მიერ დანაშაულის ჩადენის ეჭვი არ უნდა უშლიდეს ხელს მის დაკავებას მნიშვნელოვანი 
მოწმის სახით!67

მნიშვნელოვანი მოწმის ნორმების არსებობა აშშ-ში მუდმივად ხდება შეტევის ობიექტი 
უფლებადამცველთა და სხვა პირების მხრიდან, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან 
მტკიცებულებათა შეკრების პროცესის კეთილსინდისიერებით. კერძოდ, ისინი აცხადებენ, 
რომ თვითონ ის საფრთხე, რომ შეიძლება პირი დააკავონ მნიშვნელოვანი მოწმის სახით, 
უარყოფით გავლენას ახდენს მიუკერძოებელი მტკიცებულების მოპოვებაზე და მუდმივად 
აძლევს პოლიციას შესაძლებლობას, არასათანადოდ მოექცეს მოწმეებს და გამოიყენოს 
მათ მიმართ იძულება.68 ერთ-ერთი მეცნიერის აზრით, „არაკონსტიტუციური თუ არა 
ყოველ შემთხვევაში, მოქმედი კანონის ეს ასპექტები ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ 
არის საზოგადოებრივად არასასარგებლო და სამართლებრივად არაგონივრული“;69 
სხვა ავტორი თვლის, რომ „მნიშვნელოვანი მოწმის ნორმები უსამართლოა და მათი 
გამოყენების გაგრძელება საჭირო არ არის“.70 ამ სადავო ხასიათის გათვალისწინებით 
და მიუხედავად იმისა, რომ აშშ-ში ამ პოტენციურად დრაკონულ უფლებამოსილებას 
შედარებით შეზღუდულად იყენებენ, შეიძლება ითქვას, რომ „მნიშვნელოვანი მოწმის 
დაკავება“ არ წარმოადგენს სამაგალითო პრაქტიკას სხვა ქვეყნებისთვის, რომელთაც 
აწუხებთ პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების საფრთხე. 

არსებობს მოწმეთა დაკითხვის კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომელიც მხოლოდ 
აშშ-ს ახასიათებს. აშშ გახლავთ საერთო სამართლის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც 
არ გაუუქმებია „მსაჯულთა დიდი კოლეგია“ (grand jury). მსაჯულთა დიდ კოლეგიას 
უფლება აქვს, იძულებით უზრუნველყოს მოწმის გამოცხადება მისი დაბარების გზით 
(subpoena) იმისათვის, რომ რაიონულმა პროკურორმა დაკითხოს მოწმე მოსამართლის  
ან დამცველის გარეშე, მაგრამ მსაჯულთა თანდასწრებით. მსაჯულთა რაოდენობა 

66.  იქვე, გვ. 3.

67.  Ashcroft v. al-Kidd, 563 U.S.(2011). იხილეთ მაგალითად Oliver, W. M. (2011). "Material Witness Detentions after al-Kidd." Kentucky Law Journal 100: 293-338, Cone, C. (2012). 

"Text and Pretext: The Future of Material Witness Detention After Ashcroft v. Al-Kidd." American university Law Review 62(2): 333-381.

68.  Sheridan, K. (2010). "Excluding Coerced Witness Testimony to Protect a Criminal Defendant's Right to Due Process of Law and Adequately Deter Police Misconduct." Fordham 

Urban Law Journal 38: 1221-1266., გვ. 1247-56.

69.  იხ. ზემოთ ციტირებული Carlson, გვ. 40-1.

70.  Studnicki, S. M. (1993). "Material Witness Detention: Justice Served or Denied." Wayne Law Review 40: 1533-1568., გვ. 533.
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უნდა იყოს 16-დან 23-მდე.71 სამართალწარმოება მსაჯულთა დიდი კოლეგიის წინაშე 
საიდუმლოა და მტკიცების წესი შედარებით მოქნილია, რათა მოწმეს ჰქონდეს 
უფრო თავისუფლად საუბრის საშუალება. მსაჯულთა დიდი კოლეგიის მიზანია, ხელი 
შეუწყოს საქმის გამოძიებას და შეამოწმოს, აკმაყოფილებს თუ არა საქმის გარემობები 
„დასაბუთებული ვარაუდის“ სტანდარტს. მსაჯულებმა უნდა გამოიტანონ დასკვნა, არის 
თუ არა საბრალდებო აქტი „ნამდვილი ბრალდება“ (true bill) [ანუ დასაბუთებული] და, 
აქედან გამომდინარე, შეიძლება თუ არა გაგრძელდეს საქმის განხილვა სასამართლოში. 
მსაჯულთა დიდი კოლეგიის წინაშე სამართალწარმოება სულ უფრო იშვიათობას 
წარმოადგენს და დასაშვებია ისეთ შემთხვევებში, როდესაც „საჯარო ინტერესი ამას 
მოითხოვს“,72 ისიც, შტატების მთელი რაოდენობის ნახევარში. ფედერალური სისტემა 
„უხალისოდ ეგუება“ მის არსებობას.73  ამ წესის ალტერნატივის სახით ზოგიერთ შტატში 
მოქმედებს წინასასამართლო სხდომის წესი, როდესაც მოწმეთა მიერ მიცემული ჩვენებები 
შეიძლება შემოწმდეს ჯვარედინი დაკითხვით მოსამართლის  და არა -  მსაჯულების 
წინაშე. 

71. სისხლის სამართლის ფედერალური საპროცესო წესები, წესი 6.

72.  იქვე

73.  Fairfax Jr, R. A. (2010). "Grand Jury Innovation: Toward a Functional Makeover of the Ancient Bulwark of Liberty." William & Mary Bill of Rights Journal 19(2): 339-368.



18

აშშ: კითხვარი შედარებისთვის

1.  როდის ხდება მოწმის დაკითხვა/გამოკითხვა? 
მოწმეთა ფორმალური დაკითხვა (პირდაპირი და ჯვარედინი დაკითხვა) ხდება 
საჯაროდ, ღია სასამართლო სხდომაზე. მოწმე შეიძლება აიძულონ, გამოცხადდეს 
სასამართლოს სხდომაზე და შეიძლება ჰყავდეთ დაკავებული ზემოთ აღწერილი 
„მნიშვნელოვანი მოწმის“ ნორმების საფუძველზე, მისი სასამართლოს სხდომაზე 
დასწრების მიზნით, მაგრამ არა სხვა მიზნებით. მოწმე არ შეიძლება აიძულონ, 
გამოცხადდეს პოლიციაში დაკითხვაზე, მაგრამ მას აქვს უფლება საკუთარი ნებით 
მიიღოს მონაწილეობა პოლიციის მიერ წარმოებულ გამოკითხვაში. პოლიციას და 
რაიონულ პროკურორს არ აქვთ მოწმის სასამართლოს გარეთ სავალდებულო 
წესით დაკითხვის უფლებამოსილება და შეუძლიათ მხოლოდ გამოკითხვა თავად 
მოწმის თანხმობის შემთხვევაში. ასევე, პოლიციას და რაიონულ პროკურორს არ 
აქვთ უფლება, აიძულონ მოწმე ითანამშრომლოს გამოძიებასთან (გარდა ზემოთ 
აღწერილი „მნიშვნელოვნი მოწმის“ ნორმების და მსაჯულთა დიდი კოლეგიის 
ნორმების საფუძველზე). 

2.  რა მტკიცებითი ღირებულება აქვს მოწმის დაკითხვის/გამოკითხვის ოქმს? 
მოწმის დაკითხვის ოქმის არ არსებობს, რადგან არც პოლიციას და არც რაიონულ 
პროკურორს არ აქვთ ფორმალური დაკითხვის უფლება, გარდა იშვიათი 
შემთხვევებისა, მსაჯულთა დიდი კოლეგიის მონაწილეობით სხდომაზე, როდესაც 
სამართალწარმოება ყველა შემთხვევაში საიდუმლოა. 

3. ვინ ატარებს მოწმის დაკითხვას? მოწმის დაკითხვა მხოლოდ მოსამართლის წინაშე 
არის დასაშვები? შეიძლება მოწმე დაკითხოს პროკურორმა ან გამომძიებელმა in camera? 
როგორია მოწმის დაკითხვის პროცედურა? რა წესით იბარებენ მოწმეს პროკურორთან 
და/ან სასამართლოში? 

მსაჯულთა დიდი კოლეგიის მონაწილეობით სამართალწარმოების (იხ. ზემოთ) 
გამონაკლისის გარდა, მოწმე შეიძლება დაიკითხოს მხოლოდ სასამართლოში, 
მოსამართლის წინაშე. მსაჯულთა დიდი კოლეგიის წინაშე დაკითხვის in camera 
პროცედურა აღწერილია ზემოთ, რა შემთხვევაშიც, მოწმე შეიძლება დაიბარონ 
მსაჯულთა დიდ პალატაში და საქმის განმხილველ სასამართლოში. 

4.  თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა, შეიძლება თუ არა 
ამგვარად მიცემული ჩვენების შემდგომში შეცვლა სასამართლო სხდომაზე? თუ დიახ, 
როგორი იქნება ამის შედეგები (მაგალითად, ხომ არ წარმოადგენს ეს სასამართლოს 
უპატივცემულობას ან სისხლის სამართლის დანაშაულს)?

რადგან მსაჯულთა დიდ კოლეგიაში სამართალწარმოება საიდუმლოა და 
მოსამართლე არ მონაწილეობს, დაცვის მხარისთვის შეიძლება იოლი არ იყოს იმის 
ცოდნა, შეცვალა თუ არა მოწმემ ჩვენება.74 მაგრამ თუ არსებობს საოქმო ჩანაწერი 
(ყოველთვის ასე არ არის), მაშინ თეორიულად, შესაძლებელია ბრალდების 
მხარის მოწმის ეჭვქვეშ დაყენება (impeaching a witness) იმ საფუძვლით, რომ მისი 

74.  1957 წელს ჯენკსის კანონის მიღების შემდეგ (აშშ-ს კოდექსი, კარი 18, § 3500), დაცვის მხარეს უფლება აქვს, ზოგ შემთხვევაში, მიიღოს ბრალდების მოწმეთა ჩვენებების 

სტენოგრაფიული ჩანაწერი.
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ადრინდელი განცხადებები და მსაჯულთა დიდი კოლეგიის წინაშე გაკეთებული 
განცხადებები ერთმანეთთან შეუთავსებელია.75  

5. თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა, მაშ როგორ იქნება 
უზრუნველყოფილი „თანაბარი შესაძლებლობების“ პრინციპი? დაცვის მხარესაც შეუძლია 
მოწმის დაკითხვა in camera? ან შეიძლება თუ არა დაცვის მხარე დაესწროს, როდესაც 
პროკურორი/გამომძიებელი ატარებს დაკითხვას? რა გამართლება აქვს „თანასწორი 
შესაძლებლობების“ პრინციპიდან გადახვევას? ამ პრინციპიდან გადახვევა რაიმენაირად 
კომპენსირდება თუ არა დაცვის მხარის სასარგებლოდ? 

მსაჯულთა დიდ კოლეგიაში მიმდინარე სამართალწარმოებისას არ მოქმედებს 
„თანასწორი შესაძლებლობების“ პრინციპი, რადგან ამ წარმოებაში დამცველი არ 
მონაწილეობს. ამ წესის არსებობის დასაბუთება ის გახლავთ, რომ მსაჯულთა დიდი 
კოლეგია არის „ფილტრი“, რომლის მიზანია, შეაჩეროს სისხლის სამართლებრივი 
დევნა არასაკმარისი დასაბუთების მქონე საქმეებზე ისე, რომ ბრალდებული არ 
დაექვემდებაროს სასამართლოში საქმის განხილვის სიმკაცრეს ან სახელის შელახვას. 
დაცვის მხარეს არ აქვს რაიმე კომპენსაციის უფლება. 

6. თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა in camera , რა გარანტიები 
აქვს მოწმეს იმისათვის, რომ მისი ჩვენება იყოს ნებაყოფლობითი და თავიდან იქნას 
აცილებული იძულების ნებისმიერი ფორმა? თუ მოწმე უარს აცხადებს პროკურორთან 
გამოცხადებაზე, რა ღონისძიებები შეიძლება გამოიყენონ მის წინააღმდეგ? 

როგორც წესი, არც პოლიციას და არც რაიონულ პროკურატურას არ აქვთ 
მოწმის დაკითხვის უფლება (იხ. ზემოთ). თუ წარმოება მიმდინარეობს მსაჯულთა 
დიდ კოლეგიაში, ჩვენების მიცემა ხდება მსაჯულების წინაშე და ეს პროცესი არის 
საიდუმლო. დაუშვებელია მოწმე აიძულონ გამოცხადდეს რაიონულ პროკურატურაში.
 

7. თუ პროკურორს/გამომძიებელს არ შეუძლია მოწმის დაკითხვა (არამედ აქვს 
მხოლოდ გამოკითხვის უფლება), მაშ როგორ წარმართავს იგი საქმეს სასამართლოში 
(აქ იგულისხმება გამოძიებაზე სასამართლო ზედამხედველობის ყველა ეტაპი და 
სასამართლოს მთავარი სხდომაც)? რა გარანტია აქვს პროკურორს, რომ მოწმე არ 
შეცვლის გამოკითხვისას მიცემულ ახსნა-განმარტებას? 

საქმის მისეული ვერსიის მტკიცებისათვის, ბრალდების მხარე იძახებს თავის მოწმეებს 
და წარადგენს სხვა მტკიცებულებებს. ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს შეიძლება 
გავლილი ჰქონდეს მსაჯულთა დიდ კოლეგიაში განხილვის ან წინასწარი მოსმენის 
ეტაპი (იხილეთ ზემოთ). თუ მოწმის ნაამბობი მნიშვნელოვნად განსხვავდება 
არაფორმალური წესით მიცემულ ახსნა-განმარტებაში მითითებული შინაარსისგან და 
იმგვარია, რომ ეწინააღმდეგება პროკურატურის საქმის ვერსიას, მაშინ პროკურატურის 
წარმომადგენელმა შეიძლება იშუამდგომლოს სასამართლოს წინაშე, რომ მოწმე 
განხილულ იქნას, როგორც „საწინააღმდეგო მხარის მოწმე“ ან „არახელსაყრელი 
მოწმე“. ამ შემთხვევაში, პროკურორს უფლება ეძლევა, მოწმეს დაუსვას მიმანიშნებელი 
კითხვები (leading questions), მათ შორის, ჰკითხოს, თუ რატომ შეცვალა ჩვენება. 
მოწმეს, რომელმაც განზრახ შეიყვანა სასამართლო შეცდომაში, შეიძლება ბრალი 
წაეყენოს ცრუ ჩვენების მიცემის გამო. 

75.  United States v. Cramer, 447 F.2d 210 (2d Cir. 1971).
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8.  შეიძლება თუ არა მოწმე დაიკითხოს წინასწარი გამოძიების ეტაპზე? თუ დიახ, რა 
უდევს საფუძვლად მოწმის დაკითხვას? რა წესით ხდება ასეთი დაკითხვა? შეიძლება 
თუ არა მოწმე დაიკითხოს წინასწარი გამოძიების ეტაპზე მოსამართლის წინაშე მეორე 
მხარის დასწრების გარეშე? 

შესაძლებელია, მოწმე დაიკითხოს წინასწარი გამოძიების ეტაპზე, მაგრამ მხოლოდ 
მსაჯულთა დიდი კოლეგიის წინაშე ან წინასწარ მოსმენაზე, რომლებიც ზემოთ არის 
აღწერილი. არსებობს ძალზე შეზღუდული საგამონაკლისო შემთხვევები, როდესაც 
მოწმე არის დაუცველი და ექვემდებარება „სპეციალურ ზომებს“, რა შემთხვევაშიც 
მისი პირდაპირი და ჯვარედინი წესით დაკითხვა შეიძლება სასამართლო სხდომამდე, 
ხოლო დაკითხვა ფიქსირდება ვიდეო ჩაწერით. იგივე ნორმები ვრცელდება მოწმეზე, 
რომელიც შეიძლება გარდაიცვალოს სასამართლო სხდომამდე.

9. თუ ქვეყანაში მოქმედებს ნაფიც მსაჯულთა სისტემა, შეიძლება თუ არა მოწმე დაკითხოს 
პროკურორმა/გამომძიებელმა in camera? როგორია მოწმის დაკითხვის წესი ნაფიცი 
მსაჯულების მონაწილეობით სასამართლო სხდომაზე?

დიახ, მაგრამ მხოლოდ რაიონულმა პროკურორმა (district attorney) და მხოლოდ 
მსაჯულთა დიდი კოლეგიის წინაშე ან წინასწარ მოსმენაზე, რომლებიც ზემოთ არის 
აღწერილი. მოწმის დაკითხვის წესი ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით არის ზუსტად 
იგივე, რაც მოწმის დაკითხვის წესი მოსამართლის მონაწილეობით. მოწმეს ჯერ 
პირდაპირი დაკითხვით კითხავს ის მხარე, რომელმაც იგი მოიწვია, ხოლო შემდეგ 
მას დაკითხავენ ჯვარედინი დაკითხვის წესით. 
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ბრალდების მოწმეთა მდგომარეობა კანადაში

საერთო სამართლიდან გამომდინარე, კანადის პოლიციას  უფლება აქვს, გამოძიების 
მიზნებისთვის დააკავოს პირი მხოლოდ მაშინ, როდესაც მის მიერ წარმოებული გამოძიება 
ეფუძნება „გონივრულ ეჭვს, რომ კონკრეტული პირი მონაწილეობდა დანაშაულებრივ 
ქმედებაში, რომელიც იმყოფება გამოძიების ქვეშ.“76  გარდა ამისა, სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის 495(2) მუხლი იძლევა პირის დაკავების უფლებას თუ მან 
ჩაიდინა მძიმე დანაშაული ან თუ გონივრულ საფუძველზე სამართალდამცავი ორგანოს 
წარმომადგენელი თვლის, რომ მან ჩაიდინა ან აპირებს ჩაიდინოს მძიმე დანაშაული.“ 
გარდა ამისა, დაკავება უნდა იყოს აუცილებელი, ისეთი მიზნებისთვის, როგორიცაა პირის 
ვინაობის დადგენა, მტკიცებულების უზრუნველყოფა ან დაცვა, დანაშაულის გაგრძელების 
ან გამეორების თავიდან აცილება ან სხვა დანაშაულის ჩადენის თავიდან აცილება.77

ამიტომ, პირები, რომლებიც მხოლოდ მოწმენი არიან, ვერ იქნებიან დაკავებული და 
მათი გამოცხადება პოლიციის განყოფილებაში ან მონაწილეობა გამოძიების პროცესში, 
სხვა საერთო სამართლის ქვეყნების მსგავსად, მხოლოდ ნებაყოფლობითია. ამ პრინციპს 
განამტკიცებს კანადის უფლებებისა და თავისუფლებების ქარტიის (შემდგომში „ქარტია“) 
მე-9 მუხლი, რომელიც 198278  წელს იქნა მიღებული და რომლის თანახმად, „ყველას 
აქვს უფლება, არ დააკავონ ან დააპატიმრონ თვითნებურად.“

თუმცა, მოწმე შეიძლება აიძულონ, გამოცხადდეს წინასწარი დაკითხვის სხდომაზე79

მოსამართლის წინაშე, პროვინციულ სასამართლოში. ეს მოხდება სამეფო პროკურო-
რის ან დამცველის შუამდგომლობით, იმ შემთხვევაში, თუ პირი ბრალდებულია მძიმე 
დანაშაულის ჩადენისთვის.80 წინასწარი შემოწმება ასრულებს „ფილტრის“ როლს, რომ 
არასაკმარისი დასაბუთების საქმეები არ მოხვდეს სასამართლო განხილვაში. ასევე, 
მისი მიზანია „ბრალდებულის დაცვა არასაჭირო და სრულიად არასათანადო საჯარო 
გასამართლებისგან, როდესაც სამართალდამცავ ორგანოს არ აქვს საკმარისი მტკიც-
ებულება იმისათვის, რომ პროცესი გაგრძელდეს.“81 ბრალდების მოწმე შეიძლება 
დაავალდებულონ, მისცეს ზეპირი ჩვენება ღია სასამართლო სხდომაზე, აგრეთვე 
დაიკითხოს პირდაპირი და ჯვარედინი წესით, ჩვეულებრივად, ხოლო ჩვენება 
დაფიქსირდეს.82  მაგრამ ვიდრე მოწმეს მოუსმენენ, სამეფო პროკურორს ან დამცველს 
შეუძლიათ იშუამდგომლონ, რომ წინასწარი დაკითხვისდროს მიღებული ჩვენება 
არ გამოქვეყნდეს არც ერთ დოკუმენტში, არ გადაიცეს ტექნიკური საშუალებებით ან 
სხვაგვარად, ვიდრე ბრალდებული არ გათავისუფლდება ან სასამართლო განხილვა არ 
დასრულდება.83 

წინასწარი დაკითხვის სხდომის მოსამართლეს ფართო უფლებამისილება აქვს, 
აიძულოს მოწმე, ითანამშრომლოს. მაგალითად, თუ მოწმე გონივრული მიზეზის გარეშე 

76.  R. v. Mann, 2004 SCC 52, [2004] 3 S.C.R. 59. მხოლოდ „ეჭვი, წინათგრძნობა, ინტუიცია“ საკმარისი არ არის, იქვე პუნქტები 34-35

77.  კანადის 1985 წლის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის (კანადის შესწორებული კანონები, 1985) მუხლი 495(2). ამ ნაწილში ყველგან სადაც მითითებაა მუხლებზე, 

იგულისხმება 1985 წლის კანადის შესწორებული კანონები (Revised Statutes of Canada – RSC), თუ სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

78.  1982 წლის კონსტიტუციური კანონი, იხ. მაგალითად Roach, K. (1999). "The Effects of the Canadian Charter of Rights on Criminal Justice." Israel Law Review 33: 607-637.

79.  იხ. ნაწილი XVIII, წინასწარი შემოწმების პროცედურა. აგრეთვე, Webster, C. M. and H. H. Bebbington (2013). "Why Re-open the Debate on the Preliminary Inquiry? Some 

Preliminary Empirical Observations." Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 55(4): 513-531.

80.  მუხლი 536(4).

81.  Skogman v. The Queen, [1984] 2 SCR 93 at p. 105.

82.  მუხლი 540(1). იხ. R. v. M. (P.) (2007), 222 C.C.C. (3d) 393.

83.  მუხლი 539(1).
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უარს ამბობს ფიცის დადებაზე, კითხვებზე პასუხის გაცემაზე, მოთხოვნილი დოკუმენტის 
წარდგენაზე ან დეპონირებული ჩვენების (deposition) ხელმოწერაზე, სხდომა შეიძლება 
გადაიდოს და შესაბამისი პირი დააპატიმრონ რვა დღემდე ვადით.84 თუ მოსამართლე 
ჩათვლის, რომ ბრალდების მხარემ საქმის მისეული ვერსია წარმოადგინა prima facie 
სტანდარტით და ბრალდებული უნდა დაექვემდებაროს სასამართლო განხილვას, 
მოწმის ჩვენების ჩანაწერი (deposition) სხვა დოკუმენტებთან ერთად ეგზავნება საქმის 
განმხილველ სასამართლოს.85  მოწმის გამოცხადების უზრუნველსაყოფად მოსამართლეს 
ასევე შეუძლია  ბრძანებით დაავალოს მოწმეს გარკვეული ვალდებულებების აღება  
სასამართლოს წინაშე (recognizance), როგორიცაა ჩვენების მიცემა ბრალდებულის 
სასამართლო პროცესზე და  ვალდებულების დამკისრებელ დოკუმენტში გაწერილი სხვა 
ვალდებულებების შესრულება.86  

მოწმე, რომელსაც დიდი ალბათობით შეუძლია „მნიშვნელოვანი ჩვენების“ მიცემა 
სასამართლოს სხდომაზე, მაგრამ რომელიც სავარაუდოდ ნებაყოფლობით არ 
გამოცხადდება ან თავს აარიდებს უწყების მიღებას, შეიძლება დაბარების წესით აიძულონ 
გამოცხადება.87 თუ მოწმე არ დაემორჩილება მოსამართლის ბრძანებას, იგი შეიძლება 
დააპატიმრონ.88  თუ მოწმე ისე შეუძლოდ არის, რომ ვერ გამოცხადდება სასამართლო 
პროცესზე ან სხვა „საპატიო და საკმარისი საფუძვლით“ არ შეუძლია გაემგზავროს 
სასამართლოში, მას ჩვენება შეიძლება ჩამოართვას სპეციალურად დანიშნულმა კომი-
სარმა89  ან ჩვენების ჩამორთმევა შეიძლება მოხდეს ვიდეო კავშირით.90 ვიდეო ჩვენება 
შეიძლება ასევე მისცეს არასრულწლოვანმა მოწმემ ან მოწმემ, რომელიც დაავადებულია 
ისეთი ფსიქიკური აშლილობით, რომელიც ხელს უშლის მას სასამართლოში ჩვენების 
პირადად მიცემაში.91 რიგ შემთხვევაში, დასაშვებია, მოწმის დაკითხვა სასამართლო 
დარბაზის გარეთ ან ეკრანს მიღმა.92 ბრალდების მოწმის დაკითხვა სასამართლო პროც-
ესზე ხდება იგივე წესით, როგორც წინასწარი მოსმენის დროს. 

მოწმის მიერ ცრუ ჩვენების მიცემა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით არაუმეტეს 14 
წლის ვადით.93  თუმცა, მოწმე სარგებლობს გარკვეული გარანტიებით: ქარტიის მე-
13 მუხლის თანახმად, „მოწმეს, რომელიც ჩვენებას აძლევს სასამართლო პროცესზე, 
უფლება აქვს, მის მიერ მიცემული საკუთარი თავის მამხილებელი ჩვენება არ გამოიყენონ 
მის სამხილებლად ნებისმიერ სხვა სამართალწარმოებაში.“ ასევე, ჯვარედინი დაკითხვის 
დროს დაკითხვის მწარმოებელს ეკრძალება კითხვების გამეორება,94 როდესაც ეს საჭი-
რო არ არის, კითხვების დასმა, რომელთა მიზანია, მხოლოდ და მხოლოდ მოწმის 
დამცირება ან მასზე ზეწოლა95  ან განზრახ მოწმის შეურაცხყოფა ან ბოროტად მოპყრობა.96

84. შეიძლება გაგრძელდეს დამატებით რვა დღით; იხ. მუხლი 545(1) და (2).

85. მუხლი 551.

86.  მუხლი 550(1).

87. მუხლი 698(1).

88.  მუხლი 704-5.

89.  მუხლები 708-11.

90.  მუხლი 714(1).

91.  მუხლი 715(1) და (2).

92.  მუხლი 486(2).

93.  მუხლი 132.

94.  R. v. Bourassa (1991), 67 CCC (3d) 143 (QCCA).

95. R. v. Logiacco (1984), 11 CCC (3d) 374 (ONCA).

96. R. v. Ma, Ho and Lai (1978), 44 C.C.C. (2d) 537.
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კანადის სასამართლოების უმრავლესობაში, დღესდღეობით მოქმედებს 
„დაზარალებულთა და მოწმეთა დახმარების პროგრამები“, რომელთა ფარგლებშიც, 
მოწმეებს უწევენ დახმარებას და კონსულტაციას, მაგრამ ამ მომსახურებების ადრესატი 
ძირითადად დაზარალებულები არიან. თუმცა, ეს პროგრამები ასევე ითვალისწინებს 
სამეფო პროკურორთან კომუნიკაციაში დახმარებას საქმესთან დაკავშირებულ 
კონკრეტულ საკითხებზე, დამატებით მომზადებას სასამართლო განხილვისთვის 
და აგრეთვე, სასამართლოში თანხლებას, დახმარებას ხარჯების საკითხში და 
საზოგადოებრივ დაწესებულებებთან გადამისამართებას. 
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კანადა: კითხვარი შედარებისთვის 

1.  როდის ხდება მოწმის დაკითხვა/გამოკითხვა?
მოწმეთა ფორმალური დაკითხვა (პირდაპირი და ჯვარედინი) ხდება საჯაროდ, 
ღია სასამართლო სხდომაზე. მოწმე შეიძლება აიძულონ, გამოცხადდეს წინასწარ 
მოსმენაზე და სასამართლოს მთავარ სხდომაზე (იხ. ზემოთ). მოწმეს ვერ აიძულებენ, 
მისცეს ჩვენება პოლიციას, მაგრამ მოწმეს შეუძლია ნებაყოფლობით გამოცხადდეს 
გამოკითხვისთვის. პოლიციას და სამეფო პროკურორს არ აქვთ მოწმის სასამართლოს 
გარეთ სავალდებულო წესით დაკითხვის უფლებამოსილება, არამედ შეუძლიათ 
მხოლოდ გამოკითხვა, მოწმის თანხმობის შემთხვევაში. ასევე, პოლიციას და სამეფო 
პროკურორს უფლება არ აქვთ, აიძულონ მოწმე ითანამშრომლოს გამოძიებასთან.

2.  რა მტკიცებითი ღირებულება აქვს მოწმის დაკითხვის/გამოკითხვის ოქმს?  
რადგან არც პოლიციას და არც სამეფო პროკურორს არ აქვთ ფორმალური 
დაკითხვის უფლებამოსილება, ამიტომ არც მოწმის დაკითხვის ოქმი არსებობს. 
ერთადერთი გამონაკლისია დეპონირების წესით დაფიქსირებული მოწმის ჩვენების 
(deposition) გამოყენება მოსამართლის წინაშე, წინასწარი შემოწმების დროს. მაგრამ 
ასეთი ჩვენება გამოიყენება იმის დასადგენად, აკმაყოფილებს თუ არა საქმე prima 
facie სტანდარტს, რომ მისი განხილვა გაგრძელდეს სასამართლოში. მაგრამ 
დეპონირებული ჩვენება არ წარმოადგენს მტკიცებულებას საქმის განმხილველ 
სასამართლოში. თუმცა, დეპონირებული ჩვენება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
მოწმის სარწმუნოობაში ეჭვის შესატანად (impeachment), თუ მოწმე შეცვლის ჩვენებას 
(იხ. ქვემოთ).
 

3. ვინ ატარებს მოწმის დაკითხვას? მოწმის დაკითხვა მხოლოდ მოსამართლის წინაშე 
არის დასაშვები? შეიძლება მოწმე დაკითხოს პროკურორმა ან გამომძიებელმა in camera? 
როგორია მოწმის დაკითხვის პროცედურა? რა წესით იბარებენ მოწმეს პროკურორთან 
და/ან სასამართლოში? 

მოწმე შეიძლება დაიკითხოს მხოლოდ მოსამართლის წინაშე სასამართლოში და 
არასოდეს პროკურორის ან გამომძიებლის მიერ, არც in camera და არც სხვაგვარად. 
მოწმეს იბარებენ წინასწარ მოსმენაზე ან საქმის არსებით განხილვაზე, დაბარების 
(subpoena) წესით (იხ. ზემოთ).

4.  თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა, შეიძლება თუ არა 
ამგვარად მიცემული ჩვენების შემდგომში შეცვლა სასამართლო სხდომაზე? თუ დიახ, 
როგორი იქნება ამის შედეგები (მაგალითად, ხომ არ წარმოადგენს ეს სასამართლოს 
უპატივცემულობას ან სისხლის სამართლის დანაშაულს)?

არც სამეფო პროკურორს და არც პოლიციას არ აქვთ მოწმის დაკითხვის უფლება, 
გარდა სასამართლო სხდომისა.

5. თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა, მაშ როგორ იქნება 
უზრუნველყოფილი „თანაბარი შესაძლებლობების“ პრინციპი? დაცვის მხარესაც შეუძლია 
მოწმის დაკითხვა in camera? ან შეიძლება თუ არა დაცვის მხარე დაესწროს, როდესაც 
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პროკურორი/გამომძიებელი ატარებს დაკითხვას? რა გამართლება აქვს „თანაბარი 
შესაძლებლობების“ პრინციპიდან გადახვევას? ამ პრინციპიდან გადახვევა რაიმენაირად 
კომპენსირდება თუ არა დაცვის მხარის სასარგებლოდ?  

არც სამეფო პროკურორს და არც პოლიციას არ აქვთ მოწმის დაკითხვის უფლება, in 
camera ან სხვაგვარად.

6. თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა in camera , რა გარანტიები 
აქვს მოწმეს იმისათვის, რომ მისი ჩვენება იყოს ნებაყოფლობითი და თავიდან იქნას 
აცილებული იძულების ნებისმიერი ფორმა? თუ მოწმე უარს აცხადებს პროკურორთან 
გამოცხადებაზე, რა ღონისძიებები შეიძლება გამოიყენონ მის წინააღმდეგ?

არც სამეფო პროკურორს და არც პოლიციას არ აქვთ მოწმის დაკითხვის უფლება, in 
camera ან სხვაგვარად.

7. თუ პროკურორს/გამომძიებელს არ შეუძლია მოწმის დაკითხვა (არამედ აქვს 
მხოლოდ გამოკითხვის უფლება), მაშ როგორ წარმართავს იგი საქმეს სასამართლოში 
(აქ იგულისხმება გამოძიებაზე სასამართლო ზედამხედველობის ყველა ეტაპი და 
სასამართლოს მთავარი სხდომაც)? რა გარანტია აქვს პროკურორს, რომ მოწმე არ 
შეცვლის გამოკითხვისას მიცემულ ახსნა-განმარტებას?

საქმის მისეული ვერსიის მტკიცებისათვის, ბრალდების მხარე იძახებს თავის 
მოწმეებს და წარადგენს სხვა მტკიცებულებებს. ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს 
შეიძლება გავლილი ჰქონდეს წინასწარი მოსმენის ეტაპი, რომლის მიზანია, 
დადგინდეს, აკმაყოფილებს თუ არა საქმე prima facie სტანდარტს, რათა საქმე 
გადაეცეს სასამართლოს განსახილველად (იხილეთ ზემოთ). „მტკიცებულებათა 
შესახებ“ კანადის 1985 წლის კანონის 10(1) მუხლის თანახმად, მოწმე შეიძლება 
ჯვარედინი წესით დაიკითხოს მის მიერ მანამდე გაკეთებულ განცხადებებთან 
დაკავშირებით, რომლებიც მან გააკეთა წერილობით, ან დაფიქსირდა წერილობით 
ან ჩანაწერის სახით. თუ ბრალდების მოწმის ნაამბობი მნიშვნელოვნად განსხვავდება 
არაფორმალური წესით მიცემულ ახსნა-განმარტებაში მითითებული ან წინასწარ 
მოსმენაზე გაჟღერებული შინაარსისგან და ეწინააღმდეგება პროკურატურის საქმის 
ვერსიას, მაშინ პროკურატურის წარმომადგენელმა შეიძლება იშუამდგომლოს 
სასამართლოს წინაშე, რომ მოწმე განხილულ იქნას, როგორც „საწინააღმდეგო 
მხარის მოწმე“. ამ შემთხვევაში, პროკურორს უფლება ეძლევა, მოწმეს დაუსვას 
მიმანიშნებელი კითხვები (leading questions) მანამდე გაკეთებულ განცხადებებთან 
დაკავშირებით. ეს დასაშვებია, თუ მოწმე დაადასტურებს, რომ ასეთი განცხადებები 
მანამდე ნამდვილად გაკეთდა.  მოწმეს, რომელმაც განზრახ შეიყვანა სასამართლო 
შეცდომაში, შეიძლება ბრალი წაეყენოს ცრუ ჩვენების მიცემის გამო (იხ. ზემოთ)

8.  შეიძლება თუ არა მოწმე დაიკითხოს წინასწარი გამოძიების ეტაპზე? თუ დიახ, რა 
უდევს საფუძვლად მოწმის დაკითხვას? რა წესით ხდება ასეთი დაკითხვა? შეიძლება 
თუ არა მოწმე დაიკითხოს წინასწარი გამოძიების ეტაპზე მოსამართლის წინაშე მეორე 
მხარის დასწრების გარეშე?

მოწმე შეიძლება დაიკითხოს მხოლოდ წინასწარ მოსმენაზე და მხოლოდ იმ პირობით, 
თუ სახეზეა წინასწარი მოსმენის ჩატარებისთვის საჭირო პირობები (იხილეთ ზემოთ). 
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წინასწარი მოსმენის პროცედურაც ზემოთ არის აღწერილი. 650-ე მუხლი მოითხოვს, 
რომ ბრალდებული წარმოდგენილი იყოს სასამართლოში მთელი პროცესის 
განმავლობაში, რაც მოიცავს წინაწარ მოსმენასაც.   

9. თუ ქვეყანაში მოქმედებს ნაფიც მსაჯულთა სისტემა, შეიძლება თუ არა მოწმე დაკითხოს 
პროკურორმა/გამომძიებელმა in camera? როგორია მოწმის დაკითხვის წესი ნაფიცი 
მსაჯულების მონაწილეობით სასამართლო სხდომაზე?

კანადას აქვს ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით სასამართლო განხილვის სისტემა. 
ამიტომ არც პოლიციას და არც სამეფო პროკურორს არ აქვთ მოწმის დაკითხვის 
უფლება. მოწმის დაკითხვის წესი ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით არის ზუსტად 
იგივე, რაც მოწმის დაკითხვის წესი მოსამართლის მონაწილეობით. მოწმეს ჯერ 
პირდაპირი დაკითხვით კითხავს ის მხარე, რომელმაც იგი მოიწვია, ხოლო შემდეგ 
იგი იკითხება ჯვარედინი დაკითხვის წესით. 
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ბრალდების მოწმეთა მდგომარეობა საფრანგეთში 

საფრანგეთი არის ქვეყანა, სადაც ჯერ კიდევ დასაშვებია მოწმის მიმართ იძულების 
ღონისძიებების გამოყენება, ვინაიდან ამ ქვეყნის სამართლის სისტემა აგებულია „საჯარო 
წესრიგის“ პრინციპზე. იმ ფონზე, რომ ბრალდებულის უფლების დაცვის ადეკვატური 
გარანტიები სრულად მხოლოდ ბოლო რამდენიმე ათწლეულია ამოქმედდა,97  
გასაკვირი არ არის, რომ მოწმეთა დაცვის შესახებ საფრანგეთის კანონმდებლობა 
არ არის განვითარებული თვით ევროპული სტანდარტებითაც კი. ერთი შეხედვით, 
გარკვეული გარანტიები მოქმედებს. 1789 წლის „ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია“ 
- ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც ჩამოყალიბდა ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო კულტურა  - ადგენს პრინციპს, რომ „არავინ შეიძლება იქნას 
ბრალდებული, დაპატიმრებული ან დაკავებული, გარდა კანონით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში და კანონით დადგენილი წესით.“

თუმცა, ეს უფლება არ არის აბსოლუტური. საფრანგეთის კანონმდებლობით პირი 
ვალდებულია, უფლებამოსილ ორგანოებს შეატყობინოს ინფორმაცია დანაშაულის 
შესახებ და ისეთი ფაქტების შეუტყობინებლობა, რომლებიც წარმოადგენენ დანაშაულს, 
თავად არის სისხლის სამართლის დანაშაული, სისხლის სამართლის კოდექსის 434-
1 მუხლით. გასაგები მიზეზების გამო, ამ მუხლით სისხლის სამართლებრივი დევნა 
იშვიათია. 1957 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის (Code de Procédure Pénale) 
62-ე მუხლის98 მიხედვით, პოლიცია უფლებამოსილი იყო დაეკავებინა და დაეკითხა 
ნებისმიერი პირი, რომელსაც პოლიციის აზრით, შეეძლო გამოძიებისთვის რელევანტური 
ფაქტების, ან ამოღებული ნივთების ან დოკუმენტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 
კანონის შესრულების უზრუნველსაყოფად, დასაშვები იყო ძალის გამოყენება99  და 1993 
წლამდე პოლიციას უფლება ჰქონდა, ეიძულებინა მოწმე, მიეცა ჩვენება და დაედო ფიცი 
სასამართლოში. საბედნიეროდ, 2011 წელს გატარებული მნიშვნელოვანი რეფორმის 
შედეგად, ეს გარკვეულწილად  დრაკონული ნორმები გაუმჯობესდა. ზემოაღნიშნული 
დანაწესი შეიცვალა ტექსტით, რომ პირი, რომლის მიმართაც არ არსებობს სისხლის 
სამართლის დანაშაულის ჩადენის ან დანაშაულის ჩადენის მცდელობის ეჭვი, გამო-
მძიებელმა შეიძლება გამოკითხოს „ყოველგვარი ფიზიკური იძულების გარეშე.“

ამის მიუხედავად, იმავე მუხლის მეორე პუნქტი ისევ იძლევა შესაძლებლობას, რომ, 
თუ ეს „აუცილებელია გამოძიებისთვის“, ასეთ პირს შეიძლება თავისუფლება შეეზღუდოს 
იმ მინიმალური ვადით, რაც აუცილებელია მისი ჩვენების მისაღებად, მაგრამ  არა უმეტეს 
4 საათისა. აღნიშნულ ნორმაზე იმსჯელა საკონსტიტუციო სასამართლომ 2011 წელს 
და დაასკვნა, რომ იგი სრულ შესაბამისობაშია კონსტიტუციურ გარანტიებთან, ვინაიდან 
როგორც კი ჩნდება ეჭვი, რომ მოწმე შეიძლება იყოს დამნაშავე, იგი ექვემდებარება 
garde à vue პროცედურას და მასზე სრულად ვრცელდება ეჭვმიტანილის უფლებები.100

პოლიციას, ასევე შეუძლია, გამოიძახოს „ნებისმიერი პირი, რომელსაც შეუძლია 
ინფორმაციის მიწოდება ფაქტებთან, ეჭვმიტანილთან ან სამეცნიერო კვლევასთან 

97. Giannoulopoulos, D. (2013). "Custodial Legal Assistance and Notification of the Right to Silence in France: Legal Cosmopolitanism and Local Resistance." Criminal Law Forum 

24(3): 291-329.

98.  ამ ნაწილში ყველგან სადაც მითითებაა მუხლებზე, იგულისხმება საფრანგეთის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის (Code de Procédure Pénale) მუხლები, თუ 

სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

99.  ცვლილება შეტანილია 2011 წლის 14 აპრილის # 2011-392 კანონით, მუხლი 14

100.  2011 წლის 18 ნოემბრის გადაწყვეტილება # 2011-191/194/195/196/197 QPC
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დაკავშირებით (მუხლი 55-1) და საჭიროების შემთხვევაში, დააკავოს იგი.101  აღნიშნულის 
მსგავსად, 61-ე მუხლი პოლიციელს უფლებას აძლევს, დააკავოს ყველა პირი, რომელიც 
იმყოფება დანაშაულის ადგილზე და გამოიძახოს ნებისმიერი პირი, რომელსაც 
„შეუძლია ინფორმაციის მიწოდება საქმის გარემოებებთან ან ამოღებულ ნივთებთან ან 
დოკუმენტებთან დაკავშირებით.“ 78-ე მუხლი პოლიციას უფლებას აძლევს, გამოიყენოს 
იძულების ღონისძიებები, მოწმის პოლიციის განყოფილებაში გამოსაცხადებლად. 

მიუხედავად ბოლო დროს გატარებული  რეფორმებისა, ხსენებული უფლება-
მოსილებები მაინც ფართო რჩება. მართალია, მოწმეებს არ კითხავენ ეჭვმიტანილის 
თანდასწრებით, მაგრამ მათი დაპირისპირება შესაძლებელია და ეს ფრანგული 
გამოძიებისთვის დამახასიათებელი ფაქტორია. მართალია, პოლიცია აღარ ითხოვს 
ფიცის დადებას, მაგრამ მოწმე ვალდებულია, ხელმოწერით დაადასტუროს მის მიერ 
მიცემული ახსნა-განმარტება (procès verbale) მას შემდეგ, რაც მას წაუკითხავენ აღნიშნულ 
ახსნა-განმარტებას. აღსანიშნავია, რომ ეს ტექსტი არ წარმოადგენს მოწმის მიერ 
მიცემული ჩვენების ზუსტ ასლს, არამედ იგი შედგენილია პოლიციის მიერ  მოწმესთან 
საუბრის შედეგად (იხ. ქვემოთ). 

მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში, საქმის მასალები ამ პროცედურის შემდეგ ეგზავნება 
მოსამართლეს - გამომძიებელ მაგისტრატს (juge d’instruction), რომელსაც კიდევ უფრო 
ფართო უფლებამოსილებები აქვს მოწმეთა იძულების თვალსაზრისით. ამ ეტაპზე პირი, 
„რომლის ჩვენება შეიძლება ... საქმისთვის გამოსადეგი იყოს“ (მუხლი 101) შესაძლოა 
აიძულონ, გამოცხადდეს გამომძიებელი მაგისტრატის წინაშე დასაკითხად. მოწმეს 
გამომძიებელი მაგისტრატი დაკითხავს ბრალდებულისა და ბრალდებულის დამცველის 
დასწრების გარეშე და სთხოვს, განმარტოს მისი ჩვენება თავისი სიტყვებით, ფიცის 
ქვეშ. მოწმეს ამ დროს არ აქვს უფლება იყოს წარმოდგენილი წარმომადგენლის მიერ. 
გამომძიებელი მაგისტრატი ამგვარად ჩამორთმეულ ჩვენებას შეაჯამებს და თავად 
უკარნახებს ტექსტს მდივანს (greffier). მოწმემ ხელი უნდა მოაწეროს ტექსტის თითოეულ 
გვერდზე, რომელიც თან ერთვის საქმის ოფიციალურ მასალებს. გამოუცხადებლობა, 
ჩვენების მიცემაზე უარის თქმა ან ფიცის დადებაზე უარის თქმა ისჯება ჯარიმით (მუხლები 
109 და 153). სისხლის სამართლის დანაშაულთან დაკავშირებით ჩვენების მიცემაზე 
უარის თქმა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ან ჯარიმით 3750 ევრომდე (სისხლის 
სამართლის კოდექსის მუხლები 434.15-1). დასჯადია ცრუ ჩვენების მიცემაც (სისხლის 
სამართლის კოდექსის მუხლი 342). ზოგიერთი პროფესიის წარმომადგენელი (მღვდელი, 
ექიმი, ადვოკატი და სხვა) გათავისუფლებულია ჩვენების მიცემისგან, თუ საკითხი ეხება 
მის პროფესიულ კომპეტენციას; რიგ შემთხვევაში, შესაძლებელია, მათი მისამართი 
(მუხლი 706.57) ან ვინაობა (მუხლი 706.58) დარჩეს კონფიდენციალური. საფრანგეთში 
მოწმეებს შეუძლიათ, ჩვენება მისცენ არა მხოლოდ ფაქტობრივ გარემობებზე, არამედ 
ბრალდებულის პიროვნების და ზნეობრიობის შესახებ (მუხლი 331). ირიბი ჩვენება 
(hearsay) პირდაპირ აკრძალული არ არის და ზოგ შემთხვევაში, დასაშვებია ისეთ 
საკითხებზე ჩვენების მიცემა, რომლებიც უშუალოდ არ უკავშირდება დანაშაულს. 105-ე 
მუხლის მიხედვით, სავარაუდო დამნაშავე ვერ დაიკითხება მოწმის სახით, რათა მასზე 
არ გავრცელდეს 114-ე და 116-ე მუხლებით გათვალისწინებული ჯეროვანი პროცესის 
უფლებები. გარდა ამისა, 1987 წლის 30 დეკემბრის კანონით შექმნილია მოწმეთა ახალი 
კატეგორია - „მოწმე, რომელსაც აქვს დამცველის ყოლის უფლება“  (témoin assisté), 
101. Vogler, R. K. (2008). France. Criminal Procedure in Europe. R. K. H. Vogler, B. Berlin, Duncker & Humblot: 171-268. გვ. 197-200.
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რომელიც ენიჭება პირებს, რომლებიც სისხლის სამართლის საქმეზე სამოქალაქო 
სარჩელში არიან მითითებული. ასეთ მოწმეს აქვს ჯეროვანი პროცესის ყველა უფლება, 
რომლებიც გათვალისწინებულია 114, 116 და 118 მუხლებით. ეს წესი არც ისე ხშირად 
გამოიყენება, მაგრამ ასეთი მოწმეების უფლებები 2000 წელს გავრცელდა იმ პირებზე, 
რომლებიც „დაკავშირებული არიან დანაშაულის ჩადენასთან“ (“implicated”) (მუხლები 
113.1-8).

საფრანგეთმა მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა ბოლო წლებში მოწმეთა 
იძულების თაობაზე ადრე მოქმედი მკაცრი ნორმების ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით. 
1993 წელს შემოღებული ნორმები, რომლითაც პოლიციას აღარ აქვს უფლება, 
მოითხოვოს ჩვენების მიცემა ფიცის ქვეშ და 2011 წლის სიახლე, რომ პოლიციის მიერ 
მოწმის დაკავების ვადა შემცირდა 4 საათამდე, მკაფიოდ მიანიშნებს, რომ პოლიციის 
მიერ მოწმეთა მიმართ იძულების ღონისძიებების გამოყენების მთლიანად გაუქმება არც 
ისე შორი პერსპექტივაა.
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საფრანგეთი: კითხვარი შედარებისთვის

1.  როდის ხდება მოწმის დაკითხვა/გამოკითხვა?
მოწმე შეიძლება დაიკითხოს საქმის წარმოების რამდენიმე ეტაპზე: პოლიციის 
განყოფილებაში. მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში, გამომძიებელი მაგისტრატის მიერ, 
აგრეთვე საქმის განმხილველ სასამართლოში. პოლიციას შეუძლია მოწმის მიმართ 
იძულების ღონისძიების გამოყენება მისი დაკითხვის მიზნით, ვადით 4 საათამდე, 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 62-ე მუხლის საფუძველზე. იხილეთ 
ზემოთ. 

2.  რა მტკიცებითი ღირებულება აქვს მოწმის დაკითხვის/გამოკითხვის ოქმს?  
მოწმე ხელს აწერს ახსნა-განმარტებით დოკუმენტს, რომელსაც procès verbale 
ეწოდება. თეორიულად, ეს გახლავთ პოლიციელის ან გამომძიებელი მაგისტრატის 
მიერ დაკითხვის „აქტის“ აღწერილობა, რომელიც კანონით დადგენილი წესით, 
წერილობითი ფორმით, ზუსტად უნდა ასახავდეს, რა გაკეთდა და რა ითქვა 
პასუხისმგებელი საჯარო მოხელის თანდასწრებით და მან რა მოიმოქმედა აღნიშულთან 
დაკავშირებით. დოკუმენტს უნდა დაესვას თარიღი და მასში მითითებული იყოს მისი 
შემდგენი საჯარო მოხელის სახელი, თანამდებობა და მისამართი, აგრეთვე, ყველა 
ფაქტობრივი გარემოება, რომელიც ცნობილია მოწმისთვის და რომელიც ამყარებს 
ბრალდების პოზიციას. დოკუმენტს ხელს აწერს ეს საჯარო მოხელე და სხვა პირები, 
რომლებიც ესწრებიან პროცესს, მათ შორის -  მოწმე. საგამოძიებო „აქტი“, procès 
verbale დაერთვის სასამართლო საქმის მასალებს (dossier), რომელსაც შეიძლება 
გაეცნოს დაცვის მხარე გარკვეული პირობების დაცვით. ეს დოკუმენტი ხელმისაწვდომია 
საქმის განმხილველი სასამართლოსთვის, რომლის გადასაწყვეტია, გამოიძახებს  თუ 
არა მოწმეს, როგორც მტკიცებულების ერთ-ერთ წყაროს, იმ იმპერატიული პირობით, 
რომ საქმეზე დადგინდეს ჭეშმარიტება. ზემოაღნიშნილი დოკუმენტის მტკიცებით 
ღირებულებას აფასებს საქმის განმხილველი სასამართლო, „მტკიცებულებათა 
თავისუფალი შეფასების“ პრინციპით.  

3. ვინ ატარებს მოწმის დაკითხვას? მოწმის დაკითხვა მხოლოდ მოსამართლის წინაშე 
არის დასაშვები? შეიძლება მოწმე დაკითხოს პროკურორმა ან გამომძიებელმა in camera? 
როგორია მოწმის დაკითხვის პროცედურა? რა წესით იბარებენ მოწმეს პროკურორთან 
და/ან სასამართლოში?

წინასწარი გამოძიების ეტაპზე ბრალდების მოწმეები შეიძლება დაიკითხონ in camera 
პოლიციის, პროკურატურის და გამომძიებელი მაგისტრატის მიერ, ზემოთ აღწერილი 
წესით. მართალია, პროკურორს ფორმალურად ევალება გამოძიების ზოგადი 
ხელმძღვანელობა, იგი ძალზე იშვიათად ან საერთოდ არ ერევა ოპერატიულ 
საქმიანობაში. ამიტომ, წინასწარი გამოძიების ეტაპზე, დაკითხვას ატარებს პოლიცია, 
ხოლო მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში - გამომძიებელი მაგისტრატი. პროკურორმა 
შეიძლება შუამდგომლობით მიმართოს გამომძიებელ მაგისტრატს, რომ ამ 
უკანასკნელმა დაუსვას გარკვეული კითხვები მოწმეს. მოწმე სასამართლოში მიჰყავთ 
მოსამართლის ბრძანებით, ხოლო უშუალოდ მიყვანა ევალება სასამართლო 
აღმასრულებელს (huissier).
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4.  თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა, შეიძლება თუ არა 
ამგვარად მიცემული ჩვენების შემდგომში შეცვლა სასამართლო სხდომაზე? თუ დიახ, 
როგორი იქნება ამის შედეგები (მაგალითად, ხომ არ წარმოადგენს ეს სასამართლოს 
უპატივცემულობას ან სისხლის სამართლის დანაშაულს)?

დოკუმენტი სახელწოდებით procès verbale არის საქმის მასალების ნაწილი, 
რომელიც ადასტურებს დაკითხვის ფაქტს. მისი ამოღება საქმის მასალებიდან 
შესაძლებელია მისი „ბათილად ცნობით“, (რაც ცალკე პროცედურაა) იმ შემთხვევაში, 
თუ გამოვლინდება პროცესში დაშვებული მნიშვნელოვანი ხარვეზი.102  თუ მოწმის 
ნაამბობი მნიშვნელოვნად განსხვავდება სასამართლოში ფიცის ქვეშ მიცემული 
თავდაპირველი ჩვენების შინაარსისგან, მოწმე შეიძლება პასუხისგებაში მიეცეს ცრუ 
ჩვენების მიცემის გამო. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 457-ე მუხლის 
მიხედვით, თუ მოწმის მიერ სასამართლოში მიცემული ჩვენება აღმოჩნდება მცდარი, 
სასამართლომ ამის შესახებ უნდა აღნიშნოს სხდომის ოქმში. მოსამართლეს 
შეუძლია დააპატიმროს მოწმე, ვიდრე საკითხი გადაეცემა პროკურატურას, რათა ამ 
უკანასკნელმა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა ცრუ ჩვენების მიცემის გამო 
სისხლის სამართლის კოდექსის 342-ე მუხლის საფუძველზე. 

5. თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა, მაშ როგორ იქნება 
უზრუნველყოფილი „თანაბარი შესაძლებლობების“ პრინციპი? დაცვის მხარესაც შეუძლია 
მოწმის დაკითხვა in camera? ან შეიძლება თუ არა დაცვის მხარე დაესწროს, როდესაც 
პროკურორი/გამომძიებელი ატარებს დაკითხვას? რა გამართლება აქვს „თანასწორი 
შესაძლებლობების“ პრინციპიდან გადახვევას? ამ პრინციპიდან გადახვევა რაიმენაირად 
კომპენსირდება თუ არა დაცვის მხარის სასარგებლოდ? 

წინასწარი გამოძიების არც ერთ ეტაპზე, ბრალდებულს უფლება არ აქვს, პირადად ან/
და დამცველის მეშვეობით, მონაწილეობა მიიღოს   ბრალდების მოწმეთა დაკითხვაში, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მას უწევს „დაპირისპირებაში“ მონაწილეობა (იხილეთ 
ზემოთ). ამ პირობებში, ცხადია, „თანასწორი შესაძლებლობების“ პრინციპის დაცვა 
ვერ ხდება, რადგან გამოძიება ტარდება, როგორც „ოფიციალური“ გამოკვლევა. ამ 
წესის ერთადერთ კომპენსირებად, შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ მოწმის დაკითხვის 
procès verbale ხელმისაწვდომი გახდება ბრალდებულისთვის მისი ადვოკატის 
მეშვეობით (იხილეთ ზემოთ). 

6. თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა in camera , რა გარანტიები 
აქვს მოწმეს იმისათვის, რომ მისი ჩვენება იყოს ნებაყოფლობითი და თავიდან იქნას 
აცილებული იძულების ნებისმიერი ფორმა? თუ მოწმე უარს აცხადებს პროკურორთან 
გამოცხადებაზე, რა ღონისძიებები შეიძლება გამოიყენონ მის წინააღმდეგ?

არანაირი გარანტია არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ პოლიციას დაკავება შეუძლია 
არა უმეტეს 4 საათის ვადით და სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში 
ეჭვმიტანილი პირები ამ პროცედურით ვერ დაიკითხებიან (იხილეთ ზემოთ). მოწმის 
დაბარება პროკურორთან არ წარმოადგენს ჩვეულებრივ პრაქტიკას (იხილეთ ზემოთ). 

102.  სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 206
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7. თუ პროკურორს/გამომძიებელს არ შეუძლია მოწმის დაკითხვა (არამედ აქვს 
მხოლოდ გამოკითხვის უფლება), მაშ როგორ წარმართავს იგი საქმეს სასამართლოში 
(აქ იგულისხმება გამოძიებაზე სასამართლო ზედამხედველობის ყველა ეტაპი და 
სასამართლოს მთავარი სხდომაც)? რა გარანტია აქვს პროკურორს, რომ მოწმე არ 
შეცვლის გამოკითხვისას მიცემულ ახსნა-განმარტებას?

ეს კითხვები ამ შემთხვევაში არარელევანტურია. პოლიციას და პროკურატურას 
შეუძლიათ დაკითხონ მოწმეები. 

8.  შეიძლება თუ არა მოწმე დაიკითხოს წინასწარი გამოძიების ეტაპზე? თუ დიახ, რა 
უდევს საფუძვლად მოწმის დაკითხვას? რა წესით ხდება ასეთი დაკითხვა? შეიძლება 
თუ არა მოწმე დაიკითხოს წინასწარი გამოძიების ეტაპზე მოსამართლის წინაშე მეორე 
მხარის დასწრების გარეშე?

მოწმე შეიძლება დაიკითხოს ამ წესით (იხილეთ 62-ე მუხლში აღნიშნული 
პროცედურისა და საფუძვლების მიმოხილვა ზემოთ). მოწმე შეიძლება დაიკითხოს 
წინასწარი გამოძიების ეტაპზე, გამომძიებელი მაგისტრატის წინაშე, მეორე მხარის 
დასწრების გარეშე (როგორც ზემოთ უკვე იქნა აღწერილი). 

9. თუ ქვეყანაში მოქმედებს ნაფიც მსაჯულთა სისტემა, შეიძლება თუ არა მოწმე დაკითხოს 
პროკურორმა/გამომძიებელმა in camera? როგორია მოწმის დაკითხვის წესი ნაფიცი 
მსაჯულების მონაწილეობით სასამართლო სხდომაზე?

საფრანგეთში ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით საქმეები განიხილება მძიმე 
დანაშაულების საქმეთა სასამართლოში (Cour d’Assises) როგორც პირველ (საქმის 
არსებითი განხილვა პირველი ინსტანციით), ისე მეორე ინსტანციაში (აპელაცია 
ხელახალი განხილვის მოთხოვნით). პოლიციას შეუძლია მოწმის დაკითხვა 
in camera. ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით სასამართლო პროცესზე მოწმეს 
კითხავს მოსამართლე, თუმცა მხარეთა წარმომადგენლებს უფლება აქვთ, სხდომის 
თავმჯდომარის თანხმობით, თვითონაც დაუსვან კითხვები პირდაპირ მოწმეს (მუხლი 
312). პროცედურა ზუსტად იგივეა ქვემდგომ სასამართლოებშიც, სადაც არ მოქმედებს 
ნაფიც მსაჯულთა სისტემა (Tribunal Correctionnel).
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ბრალდების მოწმეთა მდგომარეობა გერმანიაში

გერმანიის პოლიციას არ აქვს უფლება, მოწმეთა მიმართ გამოიყენოს იძულება 
მათი გამოცხადების მიზნით. პირი შეიძლება დააკავონ ბრძანების გარეშე და მიიყვანონ 
პოლიციის განყოფილებაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას წაასწრეს სისხლის 
სამართლით დასჯადი ქმედების ჩადენისას ან უშუალოდ ჩადენის შემდეგ.103 შესაბამისად, 
პოლიციასთან თანამშრომლობა მთლიანად მოწმის ნებაზეა დამოკიდებული. ეს 
არის გამოძახილი  გერმანიის იურისპრუდენციის პრინციპებში იმ ბოლოდროინდელი 
ცვლილებებისა, რომ მოწმეებს აღარ განიხილავენ, როგორც მტკიცებულების ობიექტს, 
არამედ როგორც სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტს.104 მოწმის სიცოცხლის და 
ფიზიკური ხელშეუხებლობის უფლება დაცულია Verfassung Grundgesetz (ფედერალური 
კონსტიტუცია - ძირითადი კანონის) 2 (II) (1) მუხლით და იმავე ძირითადი კანონის 2(I)
(1) მუხლით დაცულია თვითგამორკვევისა  და მონაცემთა დაცვის უფლება. გერმანიაში, 
მოწმეს სამი ძირითადი ვალდებულება აქვს:
  

i) გამოცხადდეს პროკურორთან (და არა პოლიციაში), თუ მას დაიბარებენ; 
ii) მისცეს ჩვენება, რომელიც არის სიმართლე (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ აქვს 
უფლება, უარი თქვას ჩვენების მიცემაზე); და 
iii) დაადასტუროს მიცემული ჩვენება ფიცის ქვეშ მოსამართლის წინაშე, თუ 
სასამართლო ამას მოითხოვს.105 

უწყების მიღების შემთხვევაში, მოწმე ვალდებულია, გამოცხადდეს პროკურატურაში 
და მისცეს ახსნა-განმარტება საქმეზე, რომელზეც  გამოძიება მიმდინარეობს. 48(1) მუხლის 
თანახმად, ყველა, ვისაც დაიბარებენ მოწმის სახით სასამართლოში ან პროკურატურაში, 
ვალდებულია მისცეს ჩვენება იმის მიუხედავად, მისი აზრით, იცის თუ არა რაიმე 
შესაბამის საკითხზე.106  მაგრამ ფიცის ქვეშ დაკითხვის ჩატარების უფლება აქვს მხოლოდ 
მოსამართლეს და არა პოლიციას ან პროკურატურას.107 თუ არსებობს საფრთხე, რომ 
მოწმე ვერ გამოცხადდება, სასამართლო პროცესზე, მის ახსნა-განმარტებას ფიცის ქვეშ 
ისმენს მოსამართლე, ხოლო შემდგომში ამ ახსნა-განმარტებას წაიკითხავენ სასამართლო 
პროცესზე.108 ამ შემთხვევაში, მოსამართლემ თავდაპირველად უნდა განუმარტოს მოწმეს 
უფლება, რომ არ მისცეს ჩვენება თუ იგი მიეკუთვნება პრივილეგიით მოსარგებლე 
პირთა კატეგორიას (იხ. ქვემოთ). დაკითხვის სტენოგრამა უნდა წაუკითხონ მოწმეს და 
საჭიროების შემთხვევაში, მასში უნდა შეიტანონ შესწორებები, რის შემდეგაც, ყველა 
დამსწრე პირს სთხოვენ ხელი მოაწერონ მას. სტენოგრამაში მითითებული უნდა იყოს, 
რომ ყველა ზემოაღნიშნული ფორმალობა დაცულია. დაკითხვის ყველა მნიშვნელოვანი 
მომენტი უნდა დაფიქსირდეს სიტყვა-სიტყვით, კითხვებიც და პასუხებიც. კოდექსი ადგენს 
დეტალურ წესებს მოწმის დაკითხვისთვის სასამართლოში, მაგრამ პროკურატურის მიერ 
დაკითხვის შემთხვევაში კოდექსი მხოლოდ რეკომენდაციას იძლევა, რომ პროკურატურამ 

103.  Strafprozessordnung (სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, StPO), მუხლი 127.

104. Huber, B. (2008). Germany. Criminal Procedure in Europe. R. K. Vogler and B. Huber. Berlin, Duncker & Humblot: 269-372., გვ. 339.

105.  სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (StPO), მუხლები 48ff, 161a, 52-55, 57,59, 60-63, 65. ამ ნაწილში ყველგან, სადაც მითითებაა მუხლებზე, იგულისხმება გერმანიის 
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იგივე წესები გამოიყენოს.109 დაპირისპირება სხვა მოწმეებთან ან ბრალდებულთან, 
დასაშვებია, წინასასამართლო სხდომის ეტაპზე, თუ ეს აუცილებელია გამოძიების 
მიზნებისთვის.110 პოლიციის მიერ დაკითხვა ნაკლებად ფორმალურია, მაგრამ დაკითხვის 
ჩანაწერის შედგენა სავალდებულოა.111

მოწმეს, რომელიც სასამართლოში აძლევს ჩვენებას, შეიძლება მიეჩინოს დამცველი 
მისი ინტერესების დასაცავად,112 მაგრამ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმას შეიძლება 
სერიოზული შედეგები მოყვეს. 70-ე მუხლის თანახმად, მოწმე, რომელიც კანონით 
განსაზღვრული საპატიო მიზეზის გარეშე უარს ამბობს ჩვენების მიცემაზე ან ფიცის 
დადებაზე სასამართლოში, დაეკისრება ყველა იმ ხარჯის გადახდა, რაც გამოიწვია მის 
მიერ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმამ და აგრეთვე ჯარიმა. ჯარიმის გადაუხდელობა 
გამოიწვევს „იძულებით პატიმრობას“. პატიმრობის შეფარდების მიზანია, მოწმის იძულ-
ება მისცეს ჩვენება, მაგრამ პატიმრობა არ უნდა აღემატებოდეს მიმდინარე საქმეზე 
სამართალწამოების ხანგრძლივობის ვადას და შეიძლება გაგრძელდეს, არაუმეტეს 6 
თვისა. ჩვენების მიცემის ვალდებულებისგან მთლიანად თავისუფლდებიან ბრალდებულის 
ამჟამინდელი, ყოფილი ან მომავალი მეუღლე ან სამოქალაქო პარტნიორი, ბრალ-
დებულის მეუღლის პირდაპირი ნათესავი, მესამე რიგის არაპირდაპირი ნათესავი113 ან 
მეუღლის მეორე რიგის არაპირდაპირი ნათესავი.  მღვდელი, ჟურნალისტი, ექიმი და 
სხვა პროფესიის წარმომადგენლები, რომელთაც ეკისრებათ კონფიდენციალობის 
დაცვის ვალდებულება და გათავისუფლებული არიან ჩვენების მიცემისგან. 114 

109.  მუხლი 168b.

110.  მუხლი 58(2).

111.  ზემოთ ციტირებული Huber, გვ. 302.

112.  მუხლი 68b.

113.  მუხლი 52.

114.  მუხლები 53, 53a.
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გერმანია: კითხვარი შედარებისთვის 

1.  როდის ხდება მოწმის დაკითხვა/გამოკითხვა?
მოწმის ფორმალური დაკითხვა (ჯერ კითხავს მოსამართლე, ხოლო შემდეგ  
კითხვები შეიძლება დაუსვან მხარეებმა და არაპროფესიონალმა მაგისტრატებმა 
[lay magistrates]) ხდება საჯაროდ არსებითი განხილვის  სხდომაზე,  გარდა იმ 
შემთხვევისა, თუ არსებობს მიზეზი ვარაუდისთვის, რომ მოწმე ვერ გამოცხადდება 
სასამართლოში. ამ შემთხვევაში, მოსამართლე ჩაატარებს წინასწარ დაკითხვას (იხ. 
ზემოთ). მოწმე, შეიძლება აიძულონ, გამოცხადდეს დასაკითხად პროკურორთან ან 
მოსამართლესთან, მაგრამ პრაქტიკაში ძირითადად გამოკითხვას ატარებს პოლიცია, 
რომელიც დამოკიდებულია მოწმის ნებაყოფლობით გამოცხადებაზე. 
პოლიციას არ აქვს მოწმის ფორმალურად დაკითხვის ან მისი გამოძიებასთან 
თანამშრომლობის იძულების უფლებამოსილება. პროკურორს და მოსამართლეს 
შეუძლიათ, მოითხოვონ მოწმის გამოცხადება, მაგრამ მხოლოდ მოსამართლეს 
შეუძლია დაკითხოს მოწმე ფიცის ქვეშ. 

 
2.  რა მტკიცებითი ღირებულება აქვს მოწმის დაკითხვის/გამოკითხვის ოქმს?  

რადგან არც პოლიციას და არც პროკურორს არ აქვთ ფორმალური დაკითხვის 
უფლებამოსილება,  მოწმის დაკითხვის ოქმიც არ არსებობს. თუმცა, მოსამართლეს 
შეუძლია, ჩაატაროს წინასასამართლო დაკითხვა (pretrial interrogation), როგორც ეს 
ზემოთ აღვნიშნეთ. მოწმის ყველანაირი დაკითხვა ზედმიწევნით უნდა დაფიქსირდეს 
იმისათვის, რომ იგი დასაშვები მტკიცებულება იყოს სასამართლოს სხდომაზე. 
მხოლოდ 168ff მუხლით დადგენილი ფორმით დაფიქსირებული ახსნა-განმარტება 
(იხილეთ ზემოთ) შეიძლება წაკითხულ იქნას სასამართლო პროცესზე. სასამართლო  
სხდომისას გამოიყენება მტკიცებულებათა თავისუფალი შეფასების პრინციპი, რის 
გამოც, ჩვენებას არ აქვს რაიმე კონკრეტული, წინასწარ დადგენილი მტკიცებითი 
ღირებულება.115 

3. ვინ ატარებს მოწმის დაკითხვას? მოწმის დაკითხვა მხოლოდ მოსამართლის წინაშე 
არის დასაშვები? შეიძლება მოწმე დაკითხოს პროკურორმა ან გამომძიებელმა in camera? 
როგორია მოწმის დაკითხვის პროცედურა? რა წესით იბარებენ მოწმეს პროკურორთან 
და/ან სასამართლოში?

როგორც ზემოთ აღინიშნა, პოლიციას არ აქვს მოწმის ოფიციალურად დაკითხვის 
უფლებამოსილება ან უფლებამოსილება, აიძულოს მოწმე, ითანამშრომლოს 
გამოძიებასთან. პროკურორს და მოსამართლეს შეუძლიათ, მოითხოვონ მოწმის 
გამოცხადება, მაგრამ მხოლოდ მოსამართლეს შეუძლია მოწმის დაკითხვა ფიცის 
ქვეშ. მოწმის დაბარების და დაკითხვის წესი აღწერილია ზემოთ. თუ მოწმე, საპატიო 
მიზეზის არ არსებობის შემთხვევაში, არ გამოცხადდება დასაკითხად იგი შეიძლება 
დააჯარიმონ სასამართლოს უპატივცემულობისთვის 1000 ევრომდე ოდენობით 
თითოეული დარღვევისთვის ან პატიმრობით 6 კვირამდე ვადით.116 ასევე, მოწმეს 

115.  ზემოთ ციტირებული Huber, გვ. 292-3.

116.  პროკურორს უფლება აქვს დააჯარიმოს პირი სასამართლოს უპატივცემულობისთვის და დააკისროს ხარჯები, მაგრამ მხოლოდ მოსამართლეს აქვს პატიმრობის 

შეფარდების უფლებამოსილება. იხ. მუხლები 162 და 161a(2).
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შეიძლება დაეკისროს სხდომის გადადებით გამოწვეული ხარჯების გადახდა117  ან 
მოხ-დეს მისი სასამართლოში მოყვანა პოლიციის მიერ იძულების წესით.118  

4.  თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა, შეიძლება თუ არა 
ამგვარად მიცემული ჩვენების შემდგომში შეცვლა სასამართლო სხდომაზე? თუ დიახ, 
როგორი იქნება ამის შედეგები (მაგალითად, ხომ არ წარმოადგენს ეს სასამართლოს 
უპატივცემულობას ან სისხლის სამართლის დანაშაულს)?

პოლიციაში და პროკურატურაში გაკეთებულ განცხადებებს ხშირად უარყოფენ 
სასამართლო პროცესზე.119  ამ შემთხვევაში, 252-ე მუხლის თანახმად „ახსნა-განმარტება, 
რომელიც მოწმეს მთავარ სხდომამდე ჩამოართვეს, არ შეიძლება წაკითხული იქნას 
გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მოწმე იყენებს მთავარ სხომამდე ჩვენების მიცემაზე უარის 
თქმის უფლებას.“ მანამდე გაკეთებული განცხადებები მხედველობაში არ მიიღება, 
მიუხედავად იმისა, აღნიშნული განცხადებები გაკეთდა ფორმალური დაკითხვის 
დროს, პოლიციისთვის ან პროკურატურისთვის ნებაყოფლობით განმარტებების 
მიცემის წესით თუ თუნდაც საქმის განმხილველ სასამართლოში მანამდე ჩატარებულ 
პროცესზე. მაგრამ მოსამართლემ, რომელმაც მანამდე ჩამოართვა მოწმეს ახსნა-
განმარტება, შეიძლება მისცეს ჩვენება ახსნა-განმარტების შინაარსთან დაკავშირებით 
(თუნდაც მომხდარი გაიხსენოს ტექსტის დახმარებით) იმ საფუძვლით, რომ ის იყო 
პასუხისმგებელი სასამართლო თანამდებობის პირი.120 მოწმე, რომელიც განზრახ 
შეიყვანს სასამართლოს შეცდომაში, შეიძლება პასუხისგებაში მიეცეს ცრუ ჩვენების 
მიცემის გამო, რაც ისჯება გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის 153-163 
მუხლებით ან ყალბი ბრალდების გამო, რომელიც იმავე კოდექსის 163-ე მუხლით  
დასჯად ქმედებას წარმოადგენს. 

5. თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა, მაშინ როგორ იქნება 
უზრუნველყოფილი „თანაბარი შესაძლებლობების“ პრინციპი? დაცვის მხარესაც შეუძლია 
მოწმის დაკითხვა in camera? ან შეიძლება თუ არა დაცვის მხარე დაესწროს, როდესაც 
პროკურორი/გამომძიებელი ატარებს დაკითხვას? რა გამართლება აქვს „თანაბარი 
შესაძლებლობების“ პრინციპიდან გადახვევას? ამ პრინციპიდან გადახვევა რაიმენაირად 
კომპენსირდება თუ არა დაცვის მხარის სასარგებლოდ? 

არც პროკურორს და არც პოლიციას არ შეუძლიათ მოწმის დაკითხვა ფორმალური 
გაგებით (იხ. ზემოთ). 

6. თუ პროკურორს/გამომძიებელს შეუძლია მოწმის დაკითხვა in camera , რა გარანტიები 
აქვს მოწმეს იმისათვის, რომ მისი ჩვენება იყოს ნებაყოფლობითი და თავიდან იქნას 
აცილებული იძულების ნებისმიერი ფორმა? თუ მოწმე უარს აცხადებს პროკურორთან 
გამოცხადებაზე, რა ღონისძიებები შეიძლება გამოიყენონ მის წინააღმდეგ?

არც პროკურორს და არც პოლიციას არ შეუძლიათ მოწმის დაკითხვა ფორმალური 
გაგებით (იხ. ზემოთ). როგორც ზემოთ აღინიშნა, მოწმე ვალდებულია, უწყების მიღების 
საფუძველზე, გამოცხადდეს პროკურატურაში და მისცეს ახსნა-განმარტება გამოძიების 

117.  მუხლი 51.

118.  ზემოთ ციტირებული Bohlander, გვ. 148-9.

119.  ზემოთ ციტირებული Huber, გვ. 302.

120.  იხ. ზემოთ ციტირებული Bohlander, გვ. 151-2.
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საკითხებზე. თუ მოწმე არ გამოცხადდება, მის მიმართ შეიძლება დაიწყოს სისხლის 
სამართლებრივი დევნა. მაგრამ, როგორც უკვე აღინიშნა, მხოლოდ მოსამართლეს, 
(და არა პოლიციას ან პროკურატურას), შეუძლია ფიცის ქვეშ მოწმის დაკითხვა. 

7. თუ პროკურორს/გამომძიებელს არ შეუძლია მოწმის დაკითხვა (არამედ აქვს 
მხოლოდ გამოკითხვის უფლება), მაშ როგორ წარმართავს იგი საქმეს სასამართლოში 
(აქ იგულისხმება გამოძიებაზე სასამართლო ზედამხედველობის ყველა ეტაპი და 
სასამართლოს მთავარი სხდომაც)? რა გარანტია აქვს პროკურორს, რომ მოწმე არ 
შეცვლის გამოკითხვისას მიცემულ ახსნა-განმარტებას?

სხდომის თავმჯდომარე  უზუნველყოფს ყველა შესაბამისი მოწმის, განსაკუთრებით 
კი ბრალდების მხარის მიერ მოთხოვნილი მოწმეების სასამართლო პროცესზე 
დასწრებას.121 სხდომის თავმჯდომარესვე ევალება საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენა, 
მტკიცებულებათა თავისუფალი შეფასების პრინციპის გამოყენებით. პოლიციისთვის 
და პროკურატურისთვის მიცემული ახსნა-განმარტებები თან ერთვის საქმის მასალებს. 
ვიდრე მოწმე მისცემს ჩვენებას, მას აფრთხილებენ, რომ თქვას სიმართლე და 
განუმარტავენ იმ სამართლებრივ შედეგებს, რაც მოყვება მის მიერ  არასწორი ან 
არასრული ინფორმაციის სასამართლოსადმი მიწოდებას. მოწმეს ასევე განუმარტავენ, 
რომ მას შეიძლება მოუხდეს ფიცის დადება.122

  
8.  შეიძლება თუ არა მოწმე დაიკითხოს წინასწარი გამოძიების ეტაპზე? თუ დიახ, რა 
უდევს საფუძვლად მოწმის დაკითხვას? რა წესით ხდება ასეთი დაკითხვა? შეიძლება 
თუ არა მოწმე დაიკითხოს წინასწარი გამოძიების ეტაპზე მოსამართლის წინაშე მეორე 
მხარის დასწრების გარეშე?

მხოლოდ ზემოთ აღწერილი წესით. პროკურორსაც და ბრალდებულსაც აქვთ 
სასამართლოში მოწმის დაკითხვაზე დასწრების უფლება123  გარდა იმ შემთხვევისა, 
თუ მათი დასწრება საფრთხეს შეუქმნის გამოძიების მიზანს, განსაკუთრებით, როდესაც 
არის საშიშროება, რომ ბრალდებულის თანდასწრებით მოწმე არ იტყვის სიმართლეს.124 

9. თუ ქვეყანაში მოქმედებს ნაფიც მსაჯულთა სისტემა, შეიძლება თუ არა მოწმე დაკითხოს 
პროკურორმა/გამომძიებელმა in camera? როგორია მოწმის დაკითხვის წესი ნაფიცი 
მსაჯულების მონაწილეობით სასამართლო სხდომაზე?

გერმანიაში არ არის ნაფიც მსაჯულთა სისტემა.  ზოგ შემთხვევაში, საქმეს განიხილავს 
შერეული სასამართლო (Schöffengericht). წინასასამართლო დაკითხვის წესები 
ზემოთაა აღწერილი.  ნებისმიერ სასამართლოში დაკითხვას აწარმოებს სხდომის 
თავმჯდომარე, რომელიც მოწმეს უსვამს კითხვებს.125 მაგრამ არაპროფესიონალ 
ასესორებს [მსაჯულებს], პროკურორს, ბრალდებულს და მის წარმომადგენელს - 
ყველას აქვს დამატებითი კითხვების დასმის უფლება.126 

121.  იხ. ზემოთ ციტირებული Huber, გვ. 316

122.  მუხლი 57

123.  მუხლი 168c(2)

124.  მუხლი 168c(3)

125.  იქვე, მუხლი 238(I).

126. იქვე, მუხლი 240.
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ნაწილი II - ბრალდების მხარის მოწმეთა დაკითხვა: 
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსის შედარება ჰოლანდიის სისხლის სამართლის 
პროცესთან და ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალთან

ავტორი: ბას დე ვილდე - ამსტერდამის თავისუფალი 
უნივერსიტეტის პროფესორი, ნიდერლანდები
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1.  შესავალი

წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია ფონდი „ღია საზოგადოება - საქა-
რთველოს“ დაკვეთით. იგი წარმოადგენს უფრო ფართომაშტაბიანი პროექტის 
ნაწილს, რომლის მიზანია, ბრალდების მოწმეთა რეგულირების ნაწილში 
საქართველოს კანონმდებლობის შედარება სხვა სამართლის სისტემებში მოქმედ 
წესებთან. სასექსის უნივერსიტეტის (ინგლისი) პროფესორ რიჩარდ ვოგლერის 
მიერ წარმოდგენილია ანგარიში, რომელშიც განხილულია ბრალდების მხარის 
მოწმეთა დაკითხვის წესის რეგულირება ინგლისსა და უელსში, ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში, კანადაში, საფრანგეთსა და გერმანიაში.

2009 წელს ძალაში შევიდა საქართველოს ახალი სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსი (სსსსკ), რომლითაც გამომძიებლის მიერ მოწმეთა 
დაკითხვის წესი შეიცვალა მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე მოწმეთა 
დაკითხვის წესით. ამის მიუხედავად, ძალაში დარჩა ძველი სსსსკ-ის ნორმები 
მოწმეთა დაკითხვასთან დაკავშირებით. პროკურატურამ ჩათვალა, რომ საქმის 
სასამართლოში წარმართვა შეუძლებელი გახდებოდა, თუ გამომძიებელს 
ჩამოერთმეოდა მოწმეთა დაკითხვის უფლებამოსილება. მოწმეთა 
დაკითხვასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ასპექტია მოწმის მდგომარეობა, 
რომელსაც ჩვენების შეცვლის შემთხვევაში დაეკისრება სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობა. წინამდებარე შედარებითი ანალიზის საკითხი, ძირითადად, 
აღნიშნული ორი ასპექტი გახლავთ.

წინამდებარე ანგარიშში საქართველოს კანონმდებლობა შედარებულია 
ჰოლანდიის კანონმდებლობასთან და ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს (აუეს) პრეცედენტულ სამართალთან. მე-2 თავი სრულდება  
ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს“ მიერ დასმულ კითხვებზე 
პასუხებით. ჰოლანდიის სისხლის სამართალთან შედარება საინტერესოა 
იმდენად, რამდენადაც ჰოლანდიაში ზოგადად დასაშვებია წინასასამართლო 
ჩვენებების - რომლებიც შეიძლება ჩამორთმეული იყოს გამომძიებლის მიერ 
გამოძიების ეტაპზე ან გამომძიებელი მოსამართლის მიერ - გამოყენება 
მტკიცებულების სახით. ჰოლანდიური პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მოწმეთა 
ჩვენებების  სასამართლო პროცესზე ჩამორთმევა იშვიათია. ჩვეულებრივ, 
სასამართლო პროცესზე წაიკითხავენ მოწმეთა წინასასამართლო ჩვენებებს 
და ამისათვის რაიმე განსაკუთრებული წინაპირობების არსებობა საჭირო არ 
არის.  საქართველო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მონაწილეა 
და აქედან გამომდინარე, რელევანტურია საქართველოს კანონმდებლობის 
შედარება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ 
სამართალთანაც.

ბრალდების მოწმეებთან დაკავშირებით,  ყურადღება გამახვილებულია 
ოთხ საკითხზე: პირველი, მოწმეთა წინასასამართლო ჩვენებების გამოყენება 
მტკიცებულების სახით; მეორე, მოწმეთა დაკითხვის მარეგულირებელი 
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წესები; მესამე, დაცვის მხარის მდგომარეობა მოწმეებთან მიმართებაში. უფრო 
კონკრეტულად კი, მოწმეთა დაკითხვის უფლება და მხარეთა თანასწორობის 
უფლება; მეოთხე, მოწმეთა მდგომარეობა. საქართველოს კანონმდებლობა 
სამართლებრივად ერთმანეთისგან განასხვავებს მოწმის „დაკითხვას“ და 
მოწმის „გამოკითხვას“. ამიტომ იმ თავში, სადაც მიმოხილულია საქართველოს 
კანონმდებლობა, ეს ცნებები მკაცრად გამიჯნულია ერთმანეთისგან. იმ თავებში 
კი, რომლებიც ეხება ჰოლანდიის კანონმდებლობას და ადამიანის უფლებათა 
ევროპულ კონვენციას, ტერმინები „გამოკითხვა“, „დაკითხვა“ და „მოსმენა“ ერთი 
და იგივე მნიშვნელობითაა გამოყენებული. 

დოქტორი ბას დე ვილდე 
სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის პროცესის ლექტორი
ამსტერდამის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ნიდერლანდები 
    

        2015 წლის მაისი
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1. ბრალდების მხარის მოწმეები საქართველოში

ამ თავზე მუშაობისას არ არის გამოყენებული არც სასამართლო პრაქტიკა და არც 
ლიტერატურა, რის გამოც ზოგიერთი წესი შესაძლოა სხვაგვარად გამოიყენებოდეს 
პრაქტიკაში. 

1.1  მოწმის ჩვენების გამოყენება მტკიცებულების სახით-შესავალი

2009 წელს ძალაში შევიდა ახალი სსსსკ. ამის მიუხედავად, 2009 წლის სსსკ-
ის 332-ე მუხლში ვკითხულობთ: „2015 წლის 1 ოქტომბრამდე გამოძიებისას მოწმე 
დაიკითხება საქართველოს 1998 წლის 20 თებერვლის სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული წესით“. ამ გარდამავალი დებულების 
მოქმედება უკვე რამდენჯერმე გაგრძელდა.

1.1.1 ირიბი ჩვენების დასაშვებობა 

1998 წლის სსსსკ არ კრძალავდა ირიბი ჩვენების დაფიქსირებას. 2009 წლის 
სსსსკ-ს თანახმად კი ირიბი ჩვენება დაუშვებელია. თუმცა, განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში, გამოძიების ეტაპზე, მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე ჩამორთმეული 
ჩვენება შეიძლება წაიკითხონ სასამართლო პროცესზე ან მოხდეს მისი აუდიო/
ვიდეო ჩანაწერის მოსმენა/ჩვენება. ამ შემთხვევაში, წინასასამართლო ჩვენება 
შეიძლება გამოყენებულ იქნას მტკიცებულების სახით. სხვადასხვა წესი მოქმედებს 
იმის მიხედვით, თუ რა არის სასამართლოში მოწმის გამოუცხადებლობის მიზეზი. 
თუ მოწმის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას ემუქრება რეალური საფრთხე ან 
აუცილებელია დაცვის სპეციალური ღონისძიებების გამოყენება, 2009 წლის 
სსსსკ-ის 118(3) მუხლის თანახმად, წინასასამართლო ჩვენება შეიძლება 
წაკითხულ იქნას სასამართლო პროცესზე. მაგრამ გამამატყუნებელი განაჩენი 
არ შეიძლება დაეფუძნოს მხოლოდ წინასასამართლო ჩვენებას. იმ შემთხვევაში, 
თუ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე დაკითხული მოწმე გარდაიცვალა, არ 
იმყოფება საქართველოში, მისი ადგილსამყოფელი უცნობია ან არ გამოცხადდა  
სასამართლო ორგანოების მიერ ამ მიზნით მიღებული ყველა გონივრული ზომის 
მიუხედავად, მაშინ, 243-ე მუხლი მკაფიოდ ადგენს, რომ მანამდე მიცემული ჩვენება 
შეიძლება წაიკითხონ სასამართლო პროცესზე, თუ იგი მიცემულია 2009 წლის 
სსსსკ-ით დადგენილი წესის დაცვით. ამ შემთხვევაში, 2009 წლის სსსსკ აღარ 
მოითხოვს მოწმის ჩვენების სხვა მტკიცებულებებით გამყარებას. მოწმის ჩვენება, 
რომელიც არ არის მიცემული მოსამართლის წინაშე (მაგალითად, პოლიციის მიერ 
გამოკითხვის შედეგად მიღებული ინფორმაცია) არც ერთ შემთხვევაში არ მიიჩნევა 
მტკიცებულებად.1 

თუ მოწმემ თავის ჩვენებაში მიუთითა ინფორმაცია, რომელიც სხვა პირის მიერაა 
გავრცელებული, ასეთი ჩვენება ითვლება ირიბ ჩვენებად. ირიბი ჩვენება დასაშვებ 
მტკიცებულებად ჩაითვლება ორი პირობით: პირველი, მოწმემ უნდა დაასახელოს 
1.  შეადარეთ 2009 წლის სსსსკ-ის 3(24) მუხლს. პოლიციის მიერ გამოკითხვის შედეგი არ არის „ჩვენება“. 2009 წლის სსსსკ-ის 243-ე მუხლში კი კონკრეტულად ჩვენებაზეა 

საუბარი. 
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იმ პირის ვინაობა, ვინც გაავრცელა ინფორმაცია და მეორე, ასეთი ჩვენება უნდა 
დასტურდებოდეს სხვა  მტკიცებულებით, რომელიც არ არის ირიბი ჩვენება.2

 
1.1.2 მოწმის ჩვენებისთვის წაყენებული მოთხოვნები 

2009 წლის სსსსკ-ის მიხედვით, მოწმე არის „პირი, რომელმაც შეიძლება 
იცოდეს სისხლის სამართლის საქმის გარემოებათა დასადგენად საჭირო ფაქტები“.  
3მოწმის სტატუსი შეიძლება ჰქონდეს გამომძიებელს, პროკურორს, ბრალდებულს, 
დაზარალებულს, ექსპერტსა და თარჯიმანს.4 მოწმის ჩვენება განისაზღვრება, 
როგორც „მოწმის მიერ სასამართლოში მიცემული ინფორმაცია სისხლის სამართლის 
საქმის გარემოებათა შესახებ“.5 მოწმე ვალდებულია, მიუთითოსინფრმაციის წყარო. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, მის მიერ მიცემული ინფორმაცია მტკიცებულებად არ 
დაიშვება. მოწმის ჩვენებებში არსებითი წინააღმდეგობაც არის ამ ჩვენებების დაუშვებელ 
მტკიცებულებად ცნობის საფუძველი.  თუ ბრალდებულმა წინასასამართლო ჩვენება 
მისცა მოწმის სახით, ასეთი ჩვენება დასაშვები იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
ბრალდებული არ ეწინააღმდეგება მის წაკითხვას სასამართლო პროცესზე.6 

1998 წლის სსსსკ-ის მტკიცებულებათა წესების მიხედვით, გამოძიების ეტაპზე 
მიღებული მოწმის ჩვენება შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო მტკიცებულების 
სახით, თუ იგი აკმაყოფილებდა 1998 წლის სსსსკ-ით დადგენილ მოთხოვნებს და 
მიღებული იყო კანონიერი გზით.7 მოწმეს უფლება ჰქონდა, წინასწარი გამოძიების 
ეტაპზე ჩვენება ჩამოეყალიბებინა წერილობით. ასეთი წერილობითი ჩვენებები 
მიიჩნეოდა დასაშვებ მტკიცებულებად.8 ჩვენება მიღებული უნდა ყოფილიყო 
ფიზიკური ან ფსიქიკური იძულების გარეშე.9 
 
1.2 მოწმის დაკითხვის წესის მიმოხილვა

1.2.1 წინასასამართლო დაკითხვა 2009 წლის სსსსკ-ის მიხედვით 

2009 წლის სსსსკ ერთმანეთისგან განასხვავებს გამოკითხვას და დაკითხვას. 
გამოკითხვა ნებაყოფლობითი ხასიათიასა. თითოეულ მხარეს შეუძლია სთხოვოს 
მოწმეს ამ წესით ინფორმაციის მიცემა. გამოკითხვა არ ტარდება ფიცის ქვეშ. 
გამოკითხვის წინ უნდა დადგინდეს მოწმის ვინაობა და მის მიერ მიცემული 
ინფორმაცია უნდა დაფიქსირდეს ოქმში. ეს ოქმი ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს 
მეორე მხარისთვის,10  მაგრამ იგი მტკიცებულებად არ მიიჩნევა.11 

დაკითხვა არ არის ნებაყოფლობითი ხასიათის. მოწმეს აქვს გამოცხადების 
ვალდებულება. თუ მოწმე უარს ამბობს ამ სამართლებრივი ვალდებულების 
2.  2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 76

3.  2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 3(20)

4.  2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 47. უშუალოდ დაზარლებულებთან მიმართებაში, იხილეთ მუხლი 56(1), ხოლო ბრალდებულებთან მიმართებაში - მუხლი 230(1)

5.  2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 3(24)

6. 2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 247(1)

7.  1998 წლის სსსსკ-ის 110-132 მუხლები შეიცავს წესებს მტკიცებულებებისა და მტკიცების შესახებ

8.  1998 წლის სსსსკ-ის მუხლი 118(2)

9.  1998 წლის სსსსკ-ის მუხლი 119

10.  2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 75(3)

11.  იხ. სქოლიო 1
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შესრულებაზე, მას შეიძლება დაეკისროს სისხლის სამართლებრივი პასუხი-
სმგებლობა. დაკითხვა ტარდება მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე. ამგვარი 
სახით, წინასასამართლო დაკითხვა დასაშვებია, მხოლოდ კონკრეტულად განს-
აზღვრული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, რომლებიც მოკლედ შეიძლება 
ჩამოვაყალიბოთ, როგორც მოწმის სასამართლო სხდომაზე გამოცხადების შეუძლ-
ებლობა და საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების მოთხოვნის შესრულება. 
დაკითხვისას მაგისტრატ მოსამართლეს, დაცვის მხარეს და პროკურორს აქვთ 
მოწმისთვის კითხვების დასმის შესაძლებლობა.12 მოწმეს ჯერ კითხავს ის მხარე, 
რომელმაც მოითხოვა მისი დაკითხვა.13  მოწმე შეიძლება დაიკითხოს მეორე მხარის 
წინასწარ ინფორმირებისა და დასწრების გარეშე, ერთ-ერთი მხარის მოთხოვნით 
და თუ ეს შედის „მართლმსაჯულების ინტერესებში“. თუმცა, ასეთ შემთხვევაში, მიცე-
მული ჩვენება ჩაითვლება დაუშვებელ მტკიცებულებად, თუ შესაძლებელია, მოწმის 
ხელახალი დაკითხვა.14 მოწმე ჯერ დებს ფიცს, ხოლო შემდეგ აძლევს ჩვენებას.15

მაგისტრატ მოსამართლეს შეუძლია შეაწყვეტინოს მოწმეს, თუ საუბრობს ისეთ 
გარემოებებზე, რომლებიც აშკარად არ არის საქმესთან შემხებლობაში.16

მოწმის მიერ მიცემული ჩვენება უნდა დაფიქსირდეს ოქმში. მოწმემ ჩვენება უნდა 
დაადასტუროს. თუ მოწმე თვლის, რომ მისი ჩვენება არასწორად იქნა ჩაწერილი, 
მან ამის შესახებ უნდა განაცხადოს, რა შემთხვევაშიც, მოხდება ოქმში შესწორების 
შეტანა.17 2009 წლის სსსსკ არ შეიცავს ნორმას მოწმის დაკითხვის აუდიო ან ვიდეო 
ჩაწერის თაობაზე.18 მაგრამ სსსსკ-ის 143-ე მუხლში აღნიშნულია აუდიო და ვიდეო 
ჩანაწერების სასამართლო პროცესზე მოსმენის (დემონსტრირების) დასაშვებობა, 
რაც ტოვებს შესაძლებლობას, ვივარაუდოთ, რომ შესაძლებელია ასეთი ჩანაწერების 
გაკეთება. 

არასრულწლოვნის დაკითხვა ტარდება მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან 
ფსიქოლოგის დასწრებით. გარდა ამისა, 14 წლამდე ბავშვის დაკითხვა შეიძლება 
მხოლოდ კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით. ასეთ მოწმეს ფიცს არ 
ადებინებენ, მაგრამ განუმარტავენ მის მოვალეობას, თქვას მხოლოდ სიმართლე.19 

1.2.2 წინასასამართლო დაკითხვა 1998 წლის სსსსკ-ის მიხედვით 

მიუხედავად იმისა, რომ 2009 წლის სსსსკ-მა ჩაანაცვლა 1998 წლის სსსსკ, 1998 
წლის სსსსკ-ის ნორმები მოწმეთა წინასასამართლო დაკითხვასთან დაკავშირებით 
ძალაში დარჩა. 1998 წლის სსსსკ-ის მიხედვით, დაკითხვაში მაგისტრატი 
მოსამართლე არ მონაწილეობს. დაკითხვას ატარებს გამომძიებელი, დაცვის 
მხარის დასწრების გარეშე. გამომძიებელი არის სახელმწიფო თანამდებობის პირი, 
რომელსაც აქვს სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების უფლებამოსილება. თუ 
12. 2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 114.

13.  2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 118

14.  2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 114(4). თუ მოწმე შეიძლება დაიკითხოს მოგვიანებით, მხოლოდ მოგვიანებით მიცემული ჩვენება იქნება მიჩნეული დასაშვებ მტკიცებულებად.

15.  2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 115(1)

16.  2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 115(2)

17.  2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 134

18.  1998 წლის სსსსკ-ის 304-ე მუხლი შეიცავს ნორმას დაკითხვის აუდიო ჩაწერასთან დაკავშირებით. 243-ე და 247-ე მუხლები უთითებენ ვიდეო ჩანაწერის გაკეთებაზეც, 

მაგრამ ჩანაწერის გაკეთება დარეგულირებული არ არის არც 2009 წლის სსსსკ-ში და არც 1998 წლის სსსსკ-ში. 2009 წლის სსსსკ-ის მე-10 მუხლში აღნიშნულია ვიდეო ჩაწერის 

დასაშვებობა, მაგრამ როგორც ჩანს ეს ნორმა გულისხმობს მთავარი სხდომის ვიდეო ჩანაწერს.

19.  2009 წლის სსსსკ-ის 116(3) მუხლი
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გამოძიებას პროკურორი ატარებს, მაშინ იგი მიიჩნევა გამომძიებლად.20 პროკურორი 
არის გამოძიებაზე პასუხისმგებელი ოფიციალური ორგანო.21

1998 წლის სსსსკ-ის მიხედვით, მოწმე შეიძლება გამოძახებულ იქნას დასაკითხად.22

მოწმის გამოცხადება სავალდებულოა, რადგან გამოუცხადებლობა გამოიწვევს 
სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას, თუ არ არსებობს 
საპატიო მიზეზი. მოწმე შეიძლება „იძულებით მოიყვანონ“.23 მოწმე ვალდებულია, 
უპასუხოს დასმულ კითხვებს გარდა იმ შემთხვევისა, თუ პასუხის გაცემა გამოიწვევს 
საკუთარი თავის ან ახლო ნათესავის წინააღმდეგ მამხილებელი ჩვენების მიცემას.24

მოწმეს შეუძლია ისარგებლოს ადვოკატის დახმარებით.25 

მოწმე შეიძლება დაიკითხოს იმ გარემოებების შესახებ, რომლებსაც მნიშვნელობა 
აქვს საქმისთვის ან ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის და დაზარალებულის ვინაობის 
დასადგენად.26 მოწმის ვინაობის დადგენის შემდეგ,27 მოწმეს განუმარტავენ, რომ 
მან უნდა თქვას ყველაფერი, რაც იცის საქმესთან დაკავშირებით. მოწმეს არ უნდა 
შეაწყვეტინონ, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ის საუბრობს ისეთ გარემოებებზე, რომლებიც 
აშკარად არ ეხება საქმეს.28 თავისუფალი თხრობის შემდეგ, გამომძიებელი მას 
უსვამს კითხვებს.29  გამომძიებელს არ აქვს პასუხის მიმანიშნებელი კითხვების დასმის 
უფლება.30  დაკითხვა არ უნდა გაგრძელდეს 4 სააათზე მეტ ხანს. დღის განმავლობაში 
მოწმე შეიძლება დაიკითხოს ერთზე მეტჯერ, მაგრამ დაკითხვა მთლიანობაში არ 
უნდა აღემატებოდეს 8 საათს და დაკითხვებს შორის უნდა იყოს არანაკლებ ერთ 
საათიანი შესვენება.31 როგორც წესი, მოწმის დაკითხვას სხვა მოწმეები არ უნდა 
ესწრებოდნენ.32 მაგრამ გამომძიებელს უფლება აქვს, დააპირისპიროს მოწმე სხვა 
მოწმესთან, თუ მათი ჩვენებები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება.33

დასაშვებია, არასრულწლოვანი მოწმეების დაკითხვაც. 16 წლამდე ასაკის 
მოწმის დაკითხვა ტარდება მასწავლებლის ან კანონიერი წარმომადგენლის 
თანდასწრებით. 7 წლამდე ასაკის მოწმის დაკითხვა შეიძლება მშობლის ან 
მეურვის თანდასწრებით ან კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით. კანონიერ 
წარმომადგენელს აქვს თავისი მოსაზრების გამოთქმის და მოწმისთვის კითხვების 
დასმის შესაძლებლობა. გამომძიებელს შეუძლია განარიდოს კითხვები, რომლებიც 
საქმეს არ ეხება ან მიმანიშნებელია. 14 წლამდე ასაკის მოწმეს ფიცს არ ადებინებენ, 
მაგრამ განუმარტავენ მის მოვალეობას, ილაპარაკოს მხოლოდ სიმართლე.34

გამომძიებელი ვალდებულია, შეადგინოს დაკითხვის ოქმი. კითხვები და პასუხები 
ოქმში უნდა დაფიქსირდეს შეძლებისდაგვარად სიტყვასიტყვით. მოწმეს უნდა 
20.  2009 წლის სსსსკ-ის 37-ე მუხლი

21.  2009 წლის სსსსკ-ის 33(6)-ე და 34(3)-ე მუხლები

22.  1998 წლის სსსსკ-ის 295-ე მუხლ

23.  1998 წლის სსსსკ-ის 94-ე მუხლი

24.  1998 წლის სსსსკ-ის 305-ე მუხლი

25. 1998 წლის სსსსკ-ის 305(5)-ე მუხლი

26. 1998 წლის სსსსკ-ის 305(1) მუხლი

27.  1998 წლის სსსსკ-ის 296-ე და 305(3)-ე მუხლებია

28. 1998 წლის სსსსკ-ის 298(1)-ე და 305(4)-ე მუხლები

29. 1998 წლის სსსსკ-ის 298(2)-ე მუხლი

30.  1998 წლის სსსსკ-ის 299-ე მუხლი

31.  1998 წლის სსსსკ-ის 302-ე მუხლი

32.  1998 წლის სსსსკ-ის 305(2)-ე მუხლი

33. 1998 წლის სსსსკ-ის 314-ე მუხლი

34. 1998 წლის სსსსკ-ის 306-ე მუხლი 
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მიეცეს ოქმის წაკითხვის შესაძლებლობა. მოწმის მოთხოვნით ოქმში უნდა შეიტანონ 
შესწორება. მოწმეს უფლება აქვს თავისი ჩვენება დაწეროს თვითონ. მოწმემ უნდა 
დაადასტუროს ოქმის სისწორე და ხელი მოაწეროს მის თითოეულ გვერდს.35 დასა-
შვებია დაკითხვის აუდიო ჩაწერა.36 

1.2.3 დაკითხვა სასამართლო პროცესზე 

მხარეებმა თვითონ უნდა უზრუნველყონ თავიანთი მოწმეების გამოცხადება 
სასამართლოში.37 თუ მოწმე არ გამოცხადდება, მხარეს შეუძლია სასამართლოს 
მიმართ იშუამდგომლოს მოწმის სასამართლო პროცესზე დასწრების უზრუნველყოფის 
თხოვნით38 ამ შემთხვევაში, მოწმეს გამოიძახებენ სასამართლოში და იგი ვალ-
დებული იქნება გამოცხადდეს.39 თუ მოწმე მაინც თავს აარიდებს გამოცხადებას, 
სასამართლოს შეუძლია იძულებით მოაყვანინოს მოწმე.40 სასამართლოს სხდომა 
გადაიდება არსებითი მოწმის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში.41 

მოწმეებს ერთმანეთისგან აცალკევებენ და მათი დაკითხვა ტარდება ინდივი-
დუალურად.42 დაკითხვის დაწყებამდე მოწმე დებს ფიცს.43 მოწმეს პირველად კი-
თხავს ის მხარე, რომელმაც ის გამოიძახა (პირდაპირი დაკითხვა). ამის შემდეგ 
მოწინა-აღმდეგე მხარეს ეძლევა მოწმის ჯვარედინი დაკითხვის შესაძლებლობა. 
მიმანი-შნებელი კითხვები აკრძალულია. მოწინააღმდეგე მხარეს შეუძლია პროტესტი 
განაცხადოს მიმანიშნებელ შეკითხვაზე სხდომის თავმჯდომარისადმი შესაბამისი 
შუამდგომლობით მიმართვის გზით.44 სასამართლოს შეუძლია,  მოწმე დაკითხოს 
დისტანციურად,  ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.45 თუ მოწმის ჩვენებები 
არსებითად ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, თითოეულ მხარეს შეუძლია დააყენოს 
შუამდგომლობა სასამართლო პროცესზე წინასასამართლო დაკითხვის აუდიო ან 
ვიდეო ჩანაწერის მოსმენის/ჩვენების თაობაზე.46 

ბრალდებული შეიძლება დაიკითხოს, როგორც მოწმე. მაგრამ გაუგებარია, 
მან ჩვენება შეიძლება მისცეს მხოლოდ თავის ბრალდებასთან დაკავშირებით თუ 
მასთან ერთად სხვა ბრალდებული პირის ბრალდებასთან დაკავშირებითაც.47თუ 
ბრალდებულმა გამოძიების ეტაპზე მისცა ჩვენება მოწმის სახით, ასეთ ჩვენებას 
მტკიცებულების ძალა ექნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბრალდებული 
წინააღმდეგი არ არის მისი სასამართლო პროცესზე წაკითხვის ან მოსმენის/
დემონსტრირებისა.48 
35. 1998 წლის სსსსკ-ის 303-ე და 308-ე მუხლები

36. 1998 წლის სსსსკ-ის 304-ე მუხლი. ზოგადად, დაკითხვა შეიძლება ჩაიწერონ როგორც აუდიო, ისე ვიდეო საშუალებებით (1998 წლის სსსსკ-ის 303(2)-ე მუხლი), მაგრამ 

მოწმის დაკითხვისას, როგორც ჩანს, მხოლოდ ხმის ჩაწერაა დასაშვები.

37.  2009 წლის სსსსკ-ის 228(1)-ე მუხლი

38.  2009 წლის სსსსკ-ის 149(1)-ე მუხლი

39.  სასამართლოს არ აქვს მოწმის საკუთარი ინიციატივით გამოძახების უფლება (2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 228(2)).

40.  2009 წლის სსსსკ-ის 149(2)-ე მუხლი. ეს ნორმა მინიშნებასაც არ შეიცავს იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება იქნას უზრუნველყოფილი მოწმის დასწრება. სავარაუდოდ, 

სასამართლო გამოსცემს ბრძანებას პოლიციის მიერ მოწმის სასამართლოში მიყვანის შესახებ.

41.  2009 წლის სსსსკ-ის 185(2)-ე მუხლი

42.  2009 წლის სსსსკ-ის 228(5)-ე მუხლი

43.  2009 წლის სსსსკ-ის 48-ე მუხლი

44.  2009 წლის სსსსკ-ის 244-246 მუხლები

45.  2009 წლის სსსსკ-ის 243(3)-ე მუხლი. სავარაუდოდ, ვიდეო კავშირი იგულისხმება.

46.  2009 წლის სსსსკ-ის 243(2)-ე

47.  ეს შესაძლებლობა აღნიშნულია 2009 წლის სსსსკ-ის 230(1)-ე მუხლში. მაგრამ ეს ნორმა არ განმარტავს, რატომ შეიძლება ბრალდებულს სურდეს, მოუსმინონ როგორც 

მოწმეს.

48.  2009 წლის სსსსკ-ის 247(1)-ე მუხლი
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1.3 დაცვის მხარის მდგომარეობა

1.3.1 მხარეთა თანასწორობის უფლება 

სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებიდანვე, დაცულია მხარეთა თანას-
წორობის უფლება.49 სასამართლომ ორივე მხარეს უნდა შეუქმნას თანაბარი შესა-
ძლებლობები თავიანთი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დასაცავად.50

მხარეებს უნდა ჰქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობა წარმოადგინონ თავიანთი 
არგუმენტები და გამოიკვლიონ მტკიცებულებები.51 თანასწორობის პრინციპის მიუხე-
დავად, ბრალდებულს შეიძლება უარი უთხრან მის უფლებაზე, დაესწროს 
სასამართლო პროცესს მოწმის დაკითხვის დროს, მოწმის დაცვის მიზნით.52  გარდა 
ამისა, თუ მართლმსაჯულების ინტერესები მოითხოვს, მოწმე შეიძლება დაიკითხოს 
წინასწარი გამოძიების ეტაპზე მეორე მხარის ინფორმირებისა და დასწრების გარეშე. 
მეორე მხარის დასწრების გარეშე მიცემული ჩვენება მტკიცებულების სახით დაიშვება 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მეორე მხარეს არ აქვს ამ მოწმის საქმის არსებითი 
განხილვისას დაკითხვის შესაძლებლობა.53

1.3.2 მოწმის დაკითხვის უფლება 

მკაფიოდ გასაგები არ არის დაცვის მხარის მდგომარეობა, როდესაც გამომძიებელი 
აწარმოებს წინასასამართლო დაკითხვას. როგორც ჩანს, ბრალდებულს და მის 
დამცველს არ აქვთ დაკითხვაზე დასწრების უფლება.54  მაგრამ 2009 წლის სსსსკ-
ის მიხედვით, დაკითხვის ოქმი დაცვის მხარეს უნდა გადაეცეს არანაკლებ 5 დღით 
ადრე წინასასამართლო დაკითხვამდე.55 აქედან გამომდინარეობს, რომ დაცვის 
მხარეს ოქმის გაცნობის შესაძლებლობა მაინც მიეცემა.

2009 წლის სსსსკ-ის მიხედვით, ბრალდებულს, ჯვარედინი დაკითხვის უფლების 
გამოყენება შეუძლია საქმის არსებითი განხილვის დროს, სასამართლო პროცესზე. 
თუ მოწმე სხდომაზე არ გამოცხადდა და მისი წინასასამართლო ჩვენება წაიკი-
თხეს, სასამართლოს ხელს არაფერი უშლის იმაში, რომ ამ ჩვენების საფუძველზე 
ბრალდებულის მიმართ გამოიტანოს გამამტყუნებელი განაჩენი. უნდა აღინიშნოს, 
რომ სსსსკ-ის 118(3)-ე მუხლი ადგენს, რომ წინასწარი გამოძიების ეტაპზე მიღებული 
ჩვენება, თუ იგი წაიკითხეს სასამართლო პროცესზე, გარკვეულ შემთხვევებში, უნდა 
დასტურდებოდეს სხვა მტკიცებულებებით.56 მაგრამ ეს სასამართლოს ხელს არ 
უშლის იმაში, რომ ბრალდებულის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანოს 
უპირატესად ისეთი ჩვენების საფუძველზე, რომელიც მოწმემ გამომძიებელს მისცა. 

1.4 მოწმის მდგომარეობა 

49.  2009 წლის სსსსკ-ის 9(1)-ე მუხლი

50. 2009 წლის სსსსკ-ის 25(1)-ე მუხლი

51.  2009 წლის სსსსკ-ის 14(1) და 75(3) მუხლები

52.  2009 წლის სსსსკ-ის 40(1)-ე მუხლი

53.  2009 წლის სსსსკ-ის 114(4)-ე მუხლი 

54.  2009 წლის სსსსკ-ის 304(2) მუხლი უთითებს დაცვის მხარის შესაძლებლობას, გააპროტესტოს დაკითხვის ჩაწერა, მაგრამ ეს ნორმა, როგორც ჩანს, ეხება მხოლოდ 

ეჭვმიტანილის ან ბრალდებულის დაკითხვის შემთხვევას

55.  2009 წლის სსსსკ-ის 83(6)-ე მუხლი

56.  ეს ნორმა გამოიყენება, თუ მოწმე დაიკითხა გამომძიებლის მიერ
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მოწმეს უფლება აქვს, არ უპასუხოს შეკითხვებს, თუ მათზე პასუხის გაცემა გამოიწვევს 
მის ან მისი ახლო ნათესავების მხილებას.57  ზოგიერთი პირი, მაგალითად, დამცველი 
და ჟურნალისტები, გარკვეულ შემთხვევებში, გათავისუფლებული არიან მოწმის 
სახით ჩვენების მიცემის ვალდებულებისგან.58 თუ ბრალდებულმა წინასა-სამართლო 
ჩვენება მისცა მოწმის სახით, ასეთი ჩვენება მტკიცებულებად ჩაითვლება მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ ბრალდებული მას ეთანხმება.59 

მოწმეს აქვს ვალდებულებებიც. იგი ვალდებულია, დაბარების შემთხვევაში, 
გამოცხადდეს დაკითხვაზე და უპასუხოს მისთვის დასმულ კითხვებს.60 თუ მოწმე არ 
შეასრულებს ამ ვალდებულებებს, მას შეიძლება დაეკისროს სისხლის სამართლებრივი 
პასუხისმგებლობა. შესაძლებელია მოწმის იძულებით მოყვანა.61 სსსკ-ის 371 მუხ-ლით 
დასჯადია „მართლმსაჯულებისთვის ხელის შეშლა“ რაც გამოიხატება მოწმის მიერ 
შეგნებულად არსებითად ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების მიცემით. ამ ნორმის 
თანახმად, თუ მოწმე მისცემს ცრუ ჩვენებას, მას დაეკისრება სისხლის სამართლებრივი 
პასუხისმგებლობა, თუ ის მოგვიანებით უარყოფს მას.

მოწმეები, ზოგადად, უშუალოდ სასამართლო პროცესზე უნდა დაიკითხონ, მაგრამ 
განსაკუთრებულ შემთხვევებში, შესაძლებელია, დაცვის სპეციალური ღონისძიებების 
გამოყენება. მაგალითად, ასეთი ღონისძიებები შეიძლება გამოიყენონ, თუ ჩვენების 
მიცემის შედეგად მნიშვნელოვანი საფრთხე დაემუქრება მოწმის სიცოცხლეს, 
ჯანმრთელობას ან ქონებას.62 მოწმეს უფლება აქვს მოითხოვოს დაცვის სპეციალური 
ღონისძიებების გამოყენება.63 თუ მოწმის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, გამოძიების 
ეტაპზე მოწმე დაიკითხება მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე64 თუ მოხდება ამგვარი 
დაკითხვის აუდიო ან ვიდეო ჩაწერა, შესაძლებელია ჩანაწერის მოსმენა/ჩვენება 
სასამართლო პროცესზე.65  

მოწმეს შეიძლება მოუწიოს ხარჯების გაღება, როგორიცაა, მაგალითად, მგზარ-
ობის ხარჯები, რომ გამოცხადდეს ჩვენების მისაცემად. დაზარალებულს უფლება აქვს, 
მოითხოვოს  პროცესში მონაწილეობის შედეგად გაწეული ხარჯების ანაზღა-ურება.66 
2009 წლის სსსსკ არ შეიცავს ასეთივე დანაწესს ისეთ მოწმეებთან დაკავ-შირებით, 
რომლებიც არ ითვლებიან დაზარალებულებად. 2009 წლის სსსსკ-ის 90(1)(დ) მუხლი 
მოწმის გამოცხადების ხარჯს „საპროცესო ხარჯებად“ მიიჩნევს. მაგრამ 2009 წლის 
სსსსკ არ განმარტავს, თუ რომელმა მხარემ უნდა აანაზღაუროს მოწმის ხარჯები. 
2009 წლის სსსსკ-ის 91(2) მუხლი მხოლოდ იმას განსაზღვრავს, რომ მსჯავრდებული 
აანაზღაურებს მოწმის გამოძახების ხარჯებს. მაგრამ ეს ნორმა არ ადგენს, ვინ გადაიხდის 
ამ ხარჯებს, თუ ბრალდებული გამართლდა. ასევე, გაუგებარია, იგულისხმება თუ არა 
აქ სხვა ხარჯები, როგორიცაა მგზავრობის ხარჯები და მიუღებელი ხელფასი. 

57. 2009 წლის სსსსკ-ის 49(1)-ე მუხლი. 2009 წლის სსსსკ-ის მე-15 მუხლში აღნიშნულია პირის უფლება, არ მისცეს საკუთარი თავის მამხილებელი ჩვენება.

58.  2009 წლის სსსსკ-ის 50-ე მუხლი

59.  2009 წლის სსსსკ-ის 247-ე მუხლი

60. 2009 წლის სსსსკ-ის 49(2)-ე მუხლი

61.  2009 წლის სსსსკ-ის 94(2)-ე მუხლი

62.  2009 წლის სსსსკ-ის 67(ბ) მუხლი

63.  2009 წლის სსსსკ-ის 49(1)(ვ) მუხლი

64.  2009 წლის სსსსკ-ის 114(1)(დ) მუხლი

65. 2009 წლის სსსსკ-ის 243(2) მუხლი

66. 2009 წლის სსსსკ-ის 57(1)(დ) მუხლი
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2 . ბრალდების მხარის მოწმეები ჰოლანდიაში67

2.1 მოწმის ჩვენების გამოყენება მტკიცებულების სახით68 

2.1.1 ირიბი ჩვენების დასაშვებობა  

ჰოლანდიის სისხლის სამართლის პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასი-
ათებელი  გახლავთ ის, რომ გამოძიების ეტაპზე მიღებული მოწმის ჩვენება შეიძლ-
ება გამოყენებული იქნას მტკიცებულების სახით ბრალდების დასამტკიცებლად, 
რაიმე მნიშვნელოვანი შეზღუდვების გარეშე. ამჟამინდელი სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის ძალაში შესვლიდან მოკლე ხანში, უზენაესმა სასამართლომ 
დაადგინა ირიბი ჩვენების მტკიცებულებად გამოყენების შესაძლებლობა.69 ამისა-თვის, 
ორი მოთხოვნა უნდა შესრულდეს და მათი შესრულება რთული არ არის. პირველი, 
მოწმის წინასასამართლო ჩვენება უნდა წაიკითხონ სასამართლო პროცესზე და 
მეორე, სასამართლომ სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს ჩვენების შეფასებისას. 
ამჟამინდელი პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სასამართლოები განსაკუთრებულ სიფრთ-
ხილეს იმ შეთხვევაში იჩენენ, თუ დაცვის მხარე ასაჩივრებს მოწმის ჩვენების 
სანდოობას. 

წინასასამართლო ჩვენების გამოყენება არათუ დასაშვებია, არამედ ჩვეულებრივ 
პრაქტიკას წარმოადგენს. წინასასამართლო ჩვენება მტკიცებულების სახით 
გამოიყენება ძირითადად მაშინ, როდესაც მოწმე არ ცხადდება სასამართლო 
პროცესზე. ასეთი პრაქტიკა უკავშირდება იმას, რომ სისხლის სამართლის საქმეებს 
განიხილავენ მხოლოდ პროფესიონალი მოსამართლეები და არაპროფესიონალთა 
მონაწილეობა საქმის გადაწყვეტაში გამორიცხულია. სასამართლო პროცესი არ 
არის პირველი ადგილი, სადაც მოსამართლე ეცნობა მტკიცებულებას, არამედ 
სასამართლო პროცესის დაწყებამდე უკვე შესწავლილი აქვს ყველა ის დოკუმენტი, 
რომელიც შეიქმნა გამოძიების ეტაპზე, მათ შორის, პოლიციის მიერ შედგენილი 
ოქმები და გამომძიებელი მოსამართლის მიერ შედგენილი ოქმები, რომლებშიც 
ასახულია მოწმეთა ჩვენებები. ამ მტკიცებულებებთან მიმართებაში, სასამართლო 
პროცესის დანიშნულებაა მათი შემოწმება: ანუ სასამართლო აფასებს ოქმებში 
მითითებული ფაქტების და გარემოებების სანდოობას. მხოლოდ განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში, ძირითადად, დაცვის მხარის მოთხოვნით, გამოიძახებენ მოწმეებს 
სასამართლოში ჩვენების მისაცემად.

ის რომ მოწმეთა წინასასამართლო ჩვენებები გამოიყენება მტკიცებულების სახით 
ისე, რომ მოწმე არ აძლევს ჩვენებას სასამართლოში, პრობლემურად არ მიიჩნევა. 
ამას რამდენიმე ახსნა აქვს: პირველი, მოწმის ჩვენება შეიძლება უფრო სარწმუნო იყოს, 
თუ იგი მიღებულია დანაშაულის ჩადენიდან მოკლე დროში. სასამართლო პროცესი 
ხშირად თვეობით, ხოლო ზოგჯერ წლობითაც გრძელდება. ამასობაში მოწმის 
მიერ შესწრებული ფაქტების მახსოვრობა შეიძლება შესუსტდეს ან მის მახსოვრო-
ბაში არსებულ ინფორმაციაზე გავლენა მოახდინოს მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებებში გაჟღერებულმა ამბებმა. მეორე, სასამართლო პროცესზე დაკითხვა 
67.  ზოგადად, ჰოლანდიის სისხლის სამართლის პროცესის დამახასიათებელი ნიშნების შესახებ იხილეთ Groenhuijsen & Simmelink 2008 და Tak 2003.

68.  ჰოლანდიაში მტკიცების წესების მიმოხილვისთვის იხილეთ Nijboer 1995 და Simmelink 2012

69.  HR 20 დეკემბერი 1926წ.,  NJ 1927, გვ. 85-91.
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შეიძლება ნაკლებ ეფექტური იყოს წინასასამართლო დაკითხვასთან შედარებით, 
სასამართლო პროცესის ფორმალური მხარის გამო. წინასასამართლო დაკითხვა  
გამომძიებელი მოსამართლის მიერ, სხვათა დასწრების გარეშე, შედარებით არაფო-
რმალურ ვითარებაში მიმდინარეობს. და მესამე, მხედველობაში მიიღება ეფექტუ-
რობის ასპექტი. სხვა ქვეყნების სასამართლო პროცესებთან შედარებით ჰოლანდიის 
სასამართლო პროცესები შედარებით ნაკლები ხანგრძლივობისაა. სხდომა იშვიათად 
გრძელდება ერთ დღეზე მეტ ხანს. ეს შეიძლება მოხდეს, თუ საქმე რთულია ან 
სასამართლო დაადგენს დამატებითი გამოძიების საჭიროებას.
 
2.1.2 მოწმის ჩვენებისთვის წაყენებული მოთხოვნები 

მოწმის ჩვენება დასაშვები მტკიცებულებაა მხოლოდ შემდეგი პირობებით:
• მოწმის მიერ მიცემული ჩვენება უნდა შეეხებოდეს იმ ფაქტებს და 

გარემოებებს, რომლებიც მან თავად იხილა.70  მხოლოდ დასკვნა საკმარისი 
არ არის, რადგან მოსამართლემ დასკვნა თვითონ უნდა გააკეთოს მოწმის 
მიერ აღწერილი ფაქტებისა და გარემოებების საფუძველზე.

• ჩვენება მოსამართლემ არ უნდა მიიჩნიოს არასარწმუნოდ. არასარწმუნოდ 
მიჩნეული მოწმის ჩვენება მტკიცებულებად ვერ გამოდგება.71

• მოწმემ ჩვენება უნდა მისცეს სასამართლო პროცესზე ან მოწმის ჩვენება 
უნდა წაიკითხონ სასამართლო პროცესზე.72

• გამამტყუნებელი განაჩენი არ შეიძლება ეფუძნებოდეს მხოლოდ ერთი 
მოწმის ჩვენებას.73 გამონაკლისია გამომძიებლის ოქმი, რომელიც თვითონ 
შეესწრო სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენას. მისი ოქმი შეიძლება 
წარმოადგენდეს მსჯავრდების ერთადერთ საფუძველს.74

• გამამტყუნებელი განაჩენი ვერ დაეფუძნება უპირატესად ანონიმურ მოწმეთა 
ჩვენებებს. 75

• გამამტყუნებელი განაჩენი არ შეიძლება დაეფუძნოს მხოლოდ თანაბრალდებუ-
ლის ჩვენებას, რომელიც ჩამორთმეულია იმ პირობით, რომ პროკურორი 
მისთვის ჩვეულებრივზე ნაკლებად მკაცრ სასჯელს მოითხოვს.76

• გამამტყუნებელი განაჩენი ვერ დაეფუძნება მხოლოდ ან ძირითადად 
იმ მოწმის ჩვენებას, რომელიც დაცვის მხარეს არ დაუკითხავს, თუ ამ 
გარემოების საპირწონედ არ არსებობს საკმარისი არგუმენტები.77

ჰსსსკ-ის 341(3) მუხლის მიხედვით, ბრალდებულის ჩვენებას    

 მტკიცებულების ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი თავად 
ბრალდებულის წინააღმდეგაა მიმართული. მაგრამ უზენაესმა სასამართლომ ეს 
ნორმა ძალზე შეზღუდულად განმარტა და თანაბრალდებულის განცხადებებიც 
თითქმის შეუზღუდავად შეიძლება იქნას გამოყენებული  მტკიცებულების სახით. 
უზენაესი სასამართლოს თანახმად, აღნიშნული ნორმა მოქმედებს მხოლოდ 

70.  ჰსსსკ-ის 342(1) მუხლი

71. HR 14 სექტემბერი 1992წ., NJ 1993/54.

72. ჰსსსკ-ის მუხლები 342(1) და 301

73.  ჰსსსკ-ის მუხლი 342(2)

74.  ჰსსსკ-ის მუხლი 344(2)

75. ჰსსსკ-ის მუხლი 344ა(1)

76.  ჰსსსკ-ის მუხლი 344ა(4)

77.  HR 29 იანვარი 2013, NJ 2013/145; განმარტებულია აქ, 2.3.2 ქვეთავში
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მაშინ, როდესაც ორი ან მეტი პირია ბრალდებული ერთი საბრალდებო აქტით ან 
მოხდა ორი ან მეტი საქმის გაერთიანება, სპეციალურად დადგენილი პროცედურის 
მიხედვით. პრაქტიკაში ასეთი შემთხვევები იშვიათია, რადგან პროკურორები 
ცდილობენ, არ დაუშვან, რომ თანაბრალდებულის ჩვენება არ ჩაითვალოს დასაშვებ 
მტკიცებულებად.78 

თუ დაცვის მხარე ეწინააღმდეგება მოწმის ჩვენების გამოყენებას მტკიცებულების 
სახით, ხოლო სასამართლო ასეთ ჩვენებას მაინც მიანიჭებს მტკიცებულების სტატუსს, 
მაშინ სასამართლო ვალდებულია, დაასაბუთოს დაცვის მხარის საწინააღმდეგო 
პოზიციის დაკავება.79 ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ მტკიცებულებად 
გამოყენებულია ანონიმური განცხადებები80 სასამართლო ვალდებულია, დაასაბუთ-
ოს მოწმის მიერ გაკეთებული განცხადებების გამოყენება საკუთარი ინიციატივით.
 
2.2 მოწმის დაკითხვის წესის მიმოხილვა 

2.2.1 წინასასამართლო დაკითხვა გამომძიებლის მიერ 

გამომძიებელი, როგორც წესი, პოლიციის თანამშრომელია. გამომძიებლის მიერ 
წინასასამართლო დაკითხვას სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ნაკლებად 
არეგულირებს. ერთადერთი ნორმა პოლიციის მიერ დაკითხვის წარმოებასთან 
დაკავშირებით ეხება იმას, რომ მოწმეს შეუძლია სისხლის სამართლის დანაშაული 
შეატყობინოს პოლიციას.81ვინაიდან ასეთი შეტყობინება ხშირად სისხლის სამართ-
ლის გამოძიების დაწყების თავდაპირველი მიზეზია, დაცვის მხარე, როგორც წესი, არ 
მონაწილეობს პოლიციის მიერ პირის პირველად დაკითხვაში. თუ მოწმე იკითხება 
მოგვიანებით პოლიციის მიერ წარმოებული გამოძიების ეტაპზე, არც ვალდებულება 
და არც პრაქტიკა არსებობს იმისა, რომ დაცვის მხარე მოიწვიონ დაკითხვაში 
მონაწილეობის მისაღებად. დაკითხვას არც პროკურორი ესწრება. უსაფრთხოებისა 
და იუსტიციის სამინისტრო ამჟამად მუშაობს ცვლილებებზე კანონმდებლობაში, 
რომლითაც პოლიცია ვალდებული იქნება, მოიწვიოს დაცვის მხარე მოწმის 
დაკითხვაში მონაწილეობის მისაღებად გარკვეული პირობების არსებობისას. 
ალბათ, ეს პირობები იქნება, ვარაუდის არსებობა, რომ მოწმე ვეღარ დაიკითხება 
წარმოების მოგვიანებით ეტაპზე, რადგან, მაგალითისთვის, იგი მცირეწლოვანი 
ბავშვია, მძიმედ დაავადებულია ან  უცხოელი ტურისტია.

თუ მოწმე პოლიციის მიერაა გამოძახებული დასაკითხად, იგი არ არის ვალ-
დებული გამოცხადდეს დაკითხვაზე. მოწმე არ დებს ფიცს და აქედან გამომდინარე 
არც  სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრება ცრუ ჩვენების მიცემის-თვის. 
მოწმის მიერ გაკეთებული განცხადებები ფიქსირდება ოფიციალურად პოლიციის 
ოქმში. პოლიციის მიერ შედგენილი ოქმი უნდა აკმაყოფილებდეს დადგენილ ფორ-
მალურ მოთხოვნებს.82  ჰსსსკ არ შეიცავს მოწმის მიერ გაკეთებული განცხადებების 
დაფიქსირების ზოგად წესებს.

78.  HR 29 ოქტომბერი 1974წ., NJ 1975, 108.

79.  ჰსსსკ-ის 359(2) მუხლი

80.  ჰსსსკ-ის 360-ე მუხლი

81.  ჰსსსკ-ის 163-ე მუხლი

82.   ჰსსსკ-ის მუხლები 152-153
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12 წლამდე ასაკის ბავშვები და გონებრივი შეზღუდულობის მქონე მოწმეების 
დაკითხვა სქესობრივ დანაშაულებებთან და ბავშვზე ძალადობის დანაშაულებებთან 
დაკავშირებით წარმოებს პროკურატურის მიერ დადგენილი სახელმძღვანელო 
წესებით.83 ასეთი მოწმეების დაკითხვა ტარდება  სპეციალურად ბავშვებისთვის მოწ-
ყობილ ოთახში, ამ კატეგორიის მოწმეების დაკითხვის სპეციალური ცოდნის მქონე 
გამომძიებლის მიერ. დაკითხვა ფიქსირდება აუდიო-ვიზუალური ჩაწერით.84 სქეს-
ობრივ დანაშაულებთან დაკავშირებით პროკურატურის მიერ დადგენილი სახელმ-
ძღვანელო წესებით განსაზღვრულია, რომ დაკითხვა ტარდება კითხვა-პასუხის 
რეჟიმით და ფიქსირდება პოლიციის ოქმში სიტყვასიტყვით. დაცვის მხარეს უნდა 
მიეცეს აუდიო-ვიზუალური ჩანაწერის გაცნობის შესაძლებლობა. სახელმძღვანელო 
წესები არ შეიცავს რაიმე მოთხოვნას, რომ დაცვის მხარე უნდა დაესწროს  
აღნიშნული კატეგორიის მოწმეთა დაკითხვას ან/და დაცვის მხარეს უნდა ჰქონდეს 
შესაძლებლობა, რომ თავისი კითხვები გადასცეს დაკითხვის მწარმოებელ 
პოლიციის თანამშრომელს. მოწმე არა მხოლოდ პოლიციის ინიციატივით შეიძლება 
დაიკითხოს სპეციალურ ოთახში. სასამართლოებსაც შეუძლიათ დაადგინონ მოწმის 
ამგვარად დაკითხვა. როგორც წესი, ამ შემთხვევაში ეს იქნება სპეციალურ ოთახში 
მოწმის მეორედ დაკითხვა, რომელიც ტარდება იმისათვის, რომ დაცვის მხარემ 
განახორციელოს მოწმეთა დაკითხვის უფლება.

თუ მოწმე იკითხება ისეთ მძიმე დანაშაულებთან დაკავშირებით, რომელთა 
ჩამონათვალიც განსაზღვრულია პროკურატურის მიერ შემუშავებულ სახე-
ლმძღვანელო წესებში, დაკითხვის აუდიო ჩაწერა სავალდებულოა. ეს ვალდებულება 
არსებობს, მაგალითად, როდესაც ბრალდებულს ემუქრება 12 წლით ან მეტი ვადით 
თავისუფლების აღკვეთა. აუდიო ჩანაწერი იმ შემთხვევაშიც უნდა გაკეთდეს, თუ 
დაზარალებული გარდაიცვალა. 

2.2.2 წინასასამართლო დაკითხვა გამომძიებელი მოსამართლის წინაშე 

გამომძიებელი მოსამართლე (rechter-commissaris) არის დამოუკიდებელი 
და მიუკერძოებელი მოსამართლე, რომელიც ახორციელებს რიგ საგამოძიებო 
მოქმედებებს. მასზე ზედამხედველობას არ ახორციელებს პროკურატურა და იგი 
არ მოქმედებს პროკურატურის დაკვეთით. გამომძიებელ მოსამართლეს, რომელიც 
მონაწილეობდა საქმის გამოძიებაში, არ აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს ამავე 
საქმის არსებით განხილვაში, რადგან ეს შექმნის შთაბეჭდილებას, რომ იგი ვეღარ 
იქნება მიუკერძოებელი.  გამომძიებელი მოსამართლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ფუნქციაა იმ მოწმეთა დაკითხვა, რომელთა უმრავლესობა მანამდე უკვე დაიკითხა 
პოლიციის თანამშრომლების მიერ. პოლიციის მიერ დაკითხვასა და გამომძიებელი 
მოსამართლის მიერ დაკითხვას შორის ორი მთავარი განსხვავებაა. პირველი, 
პოლიცია არ არის მიუკერძოებელი.85 მეორეც, მხარეებს მოიწვევენ გამომძიებელი 
მოსამართლის წინაშე სხდომაზე დასასწრებად, მაგრამ არ მოიწვევენ პოლიცი-
აში დაკითხვაზე. მხარეთა დასწრება ხელს შეუშლის მოსამართლეს მიმანიშნებელი 
კითხვების დასმაში.

83.  Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik, Stcrt. 2010, 19123 (2010A026) en Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling, Stcrt. 2010, 

16597 (2010A0424).

84.  Zie daarover ook de Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten, Stcrt. 2012, 26900 (2010A018gp).

85.  ჰსსსკ-ის 268-ე მუხლი
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გამომძიებელი მოსამართლე მოწმეს მოუსმენს პროკურორის შუამდგომლობის 
საფუძველზე,86  დაცვის მხარის შუამდგომლობით,87  საქმის განმხილველი მოსამართ-
ლის ბრძანების88 საფუძველზე ან საკუთარი ინიციატივით.89 მნიშვნელოვანია იმის 
ცოდნა, რის საფუძველზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ პოლიციის მიერ 
უკვე დაკითხული მოწმე ხელახლა დაიკითხოს პოლიციის მიერ ან გამომძიებელი 
მოსამართლის მიერ, თუ მეორედ დაკითხვა  იქნება საჭიროდ მიჩნეული. ჰსსსკ არ 
იძლევა არსებით მითითებებს ამასთან დაკავშირებით.90 პროკურორი და დაცვის 
მხარე თავად განსაზღვრავენ, სურთ თუ არა მოწმე ხელმეორედ დაიკითხოს პოლი-
ციაში ან გამომძიებელი მოსამართლის წინაშე. ძირითადი საფუძველი, რის გამოც 
მოწმეს მოუსმენენ გამომძიებელი მოსამართლის წინაშე არის დაცვის მხარის 
სურვილი, დაკითხოს მოწმე. ჩვეულებრივ, დაცვის მხარეს ეს შესაძლებლობა არ 
ეძლევა პოლიციაში მოწმის დაკთხვის დროს. რომც მიეცეს ასეთი შესაძლებლობა, 
გამომძიებელი მოსამართლის წინაშე დაკითხვა მაინც მნიშვნელოვანია, რადგან 
გამომძიებელ მოსამართლეს შეუძლია  მოწმეს  ფიცი დაადებინოს და მას 
ასევე აქვს მოწმის სავალდებულო გამოცხადების შესახებ ბრძანების გამოცემის 
უფლებამოსილება.

მოწმე, რომელიც გამოძახებულია გამომძიებელ მოსამართლესთან, ძირითად-
ად, მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე, ვალდებულია გამოცხადდეს.91 როგორც 
წესი, მოწმე ასევე ვალდებულია, უპასუხოს მოსამართლის და მხარეთა შეკითხ-
ვებს. გამონაკლისია, როდესაც გამომძიებელი მოსამართლე უკრძალავს მოწმეს 
კითხვაზე პასუხის გაცემას92 ან მოწმეს აქვს კანონით გათვალისწინებული დუმილის 
უფლება.93 თუ მოწმე არასაპატიო მიზეზით უარს ამბობს კითხვებზე პასუხის გაცემაზე, 
გამონაკლის შემთხვევებში შესაძლებელია მისი დაპატიმრება. 

ჩვეულებრივ, ბრალდებულის ადვოკატს და პროკურორს აქვთ სასამართლო 
დაკითხვის სხდომაზე დასწრების უფლება. თუმცა, ბრალდებულის ადვოკატი შეიძლება 
არ დაუშვან სხდომაზე, თუ გამომძიებელი მოსამართლე გამოძიების ინტერესებს 
მიანიჭებს უპირატესობას.94 თვითონ ბრალდებულს არ აქვს მოწმის დაკითხვაზე 
დასწრების უფლება. მაგრამ გამომძიებელ მოსამართლეს შეუძლია, ნება დართოს 
ბრალდებულს, დაესწროს სხდომას, თუ მოსამართლე მიიჩნევს, რომ ბრალდებულის 
დასწრება გამოძიების ინტერესებში შედის.95  მაგრამ პრაქტიკაში ეს იშვიათად ხდება. 
როგორც წესი, მოწმე იკითხება გამომძიებელი მოსამართლის კაბინეტში. თუმცა, 
მოწმე შეიძლება დაკითხონ მის საცხოვრებელ ადგილზეც,96 მაგალითად, თუ იგი 
მძიმე ავადმყოფია. როგორც წესი, მოწმეს ფიცს არ ადებინებენ. მაგრამ მოწმემ 

86.  ჰსსსკ-ის 181-ე მუხლი

87. ჰსსსკ-ის 182-ე მუხლი

88.  ჰსსსკ-ის 316-ე მუხლი

89. ჰსსსკ-ის 182(7) მუხლი

90.  2.2.3 თავში განხილულია საქმის განმხილველი სასამართლოს უფლება, მოწმის დაკითხვა დაავალოს გამომძიებელ მოსამართლეს. თუ საქმის განმხილველი 

სასამართლო დაადგენს მოწმის დაკითხვას, როგორც წესი, ეს დაკითხვა ჩატარდება გამომძიებელი მოსამართლის მიერ. გამონაკლის შემთხვევებში არასრულწლოვანი 

მოწმის დაკითხვა შეიძლება დაევალოს პოლიციას. ამ შემთხვევაში განმსაზღვრელია მოსაზრება, რომ პოლიციის განკარგულებაშია სპეციალურად ბავშვებისთვის 

მოწყობილი ოთახები და არასრულწლოვანი მოწმეების დაკითხვაში სპეციალურად მომზადებული პოლიციის თანამშრომლები.

91.  ჰსსსკ-ის 213-ე მუხლი 444-ე მუხლთან ერთობლიობაში

92.  ჰსსსკ-ის 187ბ მუხლი

93.  ჰსსსკ-ის 217-219ბ მუხლები

94.  ჰსსსკ-ის 186(ა)1 მუხლი

95.  ჰსსსკ-ის 186(ა)2 მუხლი

96. ჰსსსკ-ის 212-ე მუხლი
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უნდა დაადასტუროს, რომ იგი იტყვის სიმართლეს.97 ისეთი განცხადებების გაკეთება, 
რომლებიც სინამდვილეს არ შეესაბამება, არ მიიჩნევა ცრუ ჩვენების მიცემად. 
მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, მაგალითად, თუ გამომძიებელ მოსამართლეს 
გაუჩნდება ეჭვი, რომ მოწმე შეიძლება ვერ გამოცხადდეს სასამართლოში, მოწმეს 
შეიძლება დაადებინონ ფიცი.98  ამ შემთხვევაში, თუ მოწმე გააკეთებს განცხადებებს, 
რომლებიც სინამდვილეს არ შეესაბამება, მას დაეკისრება სისხლისსამართლებ-
რივი პასუხისმგებლობა. ფიცის დადება ხდება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში 
იმის გამო, რომ მოწმეს შეეძლოს ჩვენების შეცვლა სასამართლო პროცესის დროს 
ისე, რომ მას ბრალად არ შეურაცხონ ცრუ ჩვენების მიცემა.99 

მოწმის ჩვენება ფიქსირდება სასამართლო სხდომის ოქმში. ჩვეულებრივ, ოქმი 
დგება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოწმე უპასუხებს ყველა კითხვას. გამომძიებელი 
მოსამართლის მდივანი ჩაიწერს ჩვენების შინაარსს გამომძიებელი მოსამართლის 
კარნახით. ამის შემდეგ მოწმეს სთხოვენ ჩვენებაზე ხელის მოწერას.

 
2.2.3 დაკითხვა სასამართლო პროცესზე 

პროკურორს შეუძლია გამოიძახოს მოწმეები სასამართლო პროცესზე 
დასასწრებად, როგორც საკუთარი ინიციატივით, ისე დაცვის მხარის შუამდგომლობით 
ან სასამართლოს ბრძანების საფუძველზე. როგორც წესი, პროკურორმა უნდა 
გამოიძახოს მოწმეები, როდესაც მათ გამოძახებას ითხოვს დაცვის მხარე, თუ მათი 
ჩვენებები შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს სასამართლოს გადაწყვეტილებისთვის. 
მაგრამ პროკურორს შეუძლია უარი უთხრას დაცვის მხარეს მოწმეთა გამოძახებაზე 
ჰსსსკ-ში აღნიშნული გარემოებების საფუძველზე. მაგალითად, მოწმეს აქვს მძიმე 
დაავადება ან მისი ადგილსამყოფელის დადგენა შეუძლებელია.100 თუ პროკურორი 
უარს ეუბნება დაცვის მხარეს მოწმის გამოძახებაზე ან თუ მოწმე არ გამოცხადდა, 
დაცვის მხარეს იგივე შუამდგომლობა შეუძლია დააყენოს სასამართლო პროცესზე. 
დაცვის მხარეს შეუძლია მოწმის გამოძახების შუამდგომლობა პირველ ჯერზეც 
სასამართლო პროცესზე დააყენოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, საქმის განმხილველი 
სასამართლო უფრო მკაცრი კრიტერიუმით იხელმძღვანელებს: სასამართლო 
მოწმეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიძახებს, თუ მისი გამოძახება აუცილებელია.101 

თუ მოწმე გამოიძახეს, იგი ვალდებულია, გამოცხადდეს. თუ მოწმე არ გამოცხად-
დება არასაპატიო მიზეზით, მას დაეკისრება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლ-
ობა.102 დაკითხვამდე მოწმე დებს ფიცს.103  მოწმეს პირველად ის მხარე დაკითხავს, 
რომლის ინიციატივითაც მოხდა მისი გამოძახება. მოწმე ვალდებულია უპასუხოს 
შეკითხვებს. გამონაკლისია, როდესაც სასამართლო უკრძალავს მოწმეს პასუხის 
გაცემას104 ან მოწმე გათავისუფლებულია კითხვებზე პასუხის გაცემის ვალდებულები-

97. ჰსსსკ-ის 215-ე უხლი

98.  ჰსსსკ-ის 216-ე მუხლი. ჰსსსკ არ მიუთითებს კონკრეტულ გარემოებებზე. ეს ნორმა გამოიყენება, როდესაც, მაგალითად, მოწმე სავარაუდოდ მალე გარდაიცვლება, მოწმის 

მიმართ იყენებენ დაცვით ღონისძიებას, რათა მან არ მისცეს ჩვენება სასამართლოში მისი განსაკუთრებულად დაუცველი მდგომარეობის გამო ან მოწმე არის უცხო ქვეყნის 

მაცხოვრებელი და ის მალე დატოვებს ქვეყანას.

99.  ცრუ ჩვენების მიცემის, როგორც დანაშაულის ჩადენა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მოწმე არასწორ განცხადებებს გააკეთებს ფიცის დადების შემდეგ.

100.  ჰსსსკ-ის 264-ე მუხლი. 2.3.2 თავში შუამდგომლობის არდაკმაყოფილების საფუძვლები უფრო დეტალურადაა მიმოხილული.

101.  ჰსსსკ-ის 315-ე მუხლი

102.  ჰსსსკ-ის 444-ე მუხლი

103.  ჰსსსკ-ის 290(4)  მუხლი

104.  ჰსსსკ-ის 293-ე მუხლი
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სგან.105 თუ მოწმე უარს ამბობს კითხვებზე პასუხების გაცემაზე არასაპატიო მიზეზით, 
გარკვეული პირობების არსებობისას, მას შეიძლება შეეფარდოს პატიმრობა.106 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, დაცვის მხარემ მოწმის გამოძახების შუამდგომლობა 
შეიძლება დააყენოს საქმის არსებითი განხილვისას. თუ სასამართლო შუამდ-
გომლობას დააკმაყოფილებს, იგი, როგორც წესი, ავალებს გამომძიებელ მოსა-
მართლეს - რომელიც არ იღებს მონაწილეობას საქმის არსებით განხილვაში - 
დაკითხოს მოწმე დახურულ სხდომაზე.107 ამას საფუძვლად  სხვადასხვა მოსაზრება 
შეიძლება დაედოს. ხშირ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, საქმის განხილვის დროის 
შემჭიდროვება.მოწმის გამოძახება შეიძლება წარუმატებლად დამთავრდეს. კერძ-
ოდ, თუ მოწმე არ გამოცხადდება, საჭირო გახდება სასამართლო სხდომის ისევ 
გადადება. გარდა ამისა, რთულ სისხლის სამართლის საქმეებზე, სასამართლოს 
სხდომაზე, აუცილებელია, სამი მოსამართლის, პროკურორის და სასამართლოს 
მდივნის დასწრება, ხოლო გამომძიებელი მოსამართლის მიერ დაკითხვისთვის, 
საჭიროა, მხოლოდ ერთი გამომძიებელი მოსამართლე, რომელიც უზრუნველყოფს 
მდივნის დასწრებას სხდომის დასასრულს მოწმის ჩვენების ჩაწერის მიზნით. 
გარდა ამისა, არსებითი საფუძვლებიც არსებობს იმის სასარგებლოდ, რომ მოწმე, 
გამომძიებელმა მოსამართლემ დაკითხოს. მაგალითად, ზოგიერთი მოწმისთვის 
საქმის არსებითი განხილვის დროს ჩვენების მიცემა შეიძლება ზედმეტად რთული 
იყოს. მას შემდეგ, რაც გამომძიებელი მოსამართლე დაკითხავს მოწმეს, საქმის 
არსებითი განხილვა განახლდება. 

ჰსსსკ-ის 316(2) მუხლის თანახმად, მოწმის დაკითხვა შეიძლება დაევალოს საქმის 
განმხილველი კოლეგიის ერთ-ერთ წევრ მოსამართლეს, რომელსაც აქვს უფლება, 
დაკითხვის შემდეგ განაგრძოს კოლეგიის წევრის სტატუსით საქმის არსებითი 
განხილვა. ასეთ მოსამართლეს ეწოდება „დელეგირებული მოსამართლე“. ჰსსსკ 
არ მოითხოვს რაიმე კონკრეტული საფუძვლის არსებობას დელეგირებული მოსა-
მართლის მიერ მოწმის დასაკითხად.  დელეგირებული მოსამართლის მიერ 
მოწმის დაკითხვას რამდენიმე უპირატესობა აქვს. ჯერ ერთი, მოწმეს დაკითხავს ის 
მოსამართლე, რომელიც კარგად ინფორმირებულია საქმის შესახებ, რაც უფრო ეფე-
ქტურია, ვიდრე მოწმის დაკითხვა გამომძიებელი მოსამართლის მიერ, რომელიც 
საქმეს საერთოდ არ იცნობს. მეორეც, დელეგირებულ მოსამართლეს, რომელიც 
დაკითხვის შემდეგ განაგრძობს საქმის არსებით განხილვაში მონაწილეობას და 
საბოლოოდ შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოტანაშიც მიიღებს მონაწილე-
ობას როგორც ერთ-ერთი მოსამართლე, შეექმნება შთაბეჭდილება მოწმის სანდო-
ობაზე.108 დელეგირებულ მოსამართლეს შეიძლება დაევალოს მხოლოდ მოწმის 
დაკითხვა ან ექსპერტის დანიშვნა. როგორც იუსტიციის მინისტრმა - რომელმაც 
დელეგირებული მოსამართლის ცნება შემოიტანა ჰსსსკ-ში - განმარტა, აღნიშნული 
საქმიანობა ხელს არ უშლის მოსამართლის მიუკერძოებლობას.109 

105.  ჰსსსკ-ის 290(5) მუხლი

106.  ჰსსსკ-ის 294-ე მუხლი

107. ჰსსსკ-ის 316-ე მუხლი. თუ გამომძიებელ მოსამართლეს დაევალება მოწმის დაკითხვის ორგანიზება, საქმის არსებითად განხილვის სხდომა გადაიდება.

108.  გამომძიებელ მოსამართლეს არ აქვს საქმის არსებით განხილვაში მონაწილეობის უფლება, თუ იგი საქმეში მანამდე მონაწილეობდა გამომძიებელი მოსამართლის 

სტატუსით

109.  Kamerstukken II 2001/02, 28477, nr. 3.
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თუ მოწმეს კითხავს გამომძიებელი მოსამართლე ან დელეგირებული 
მოსამართლე, გამოიყენება ზემოთ 2.2.2 ქვეთავში აღნიშნული წესები.
თუ ივარაუდება, რომ მოწმე არ გამოცხადდება საკუთარი ნებით, სასამართლოს 
შეუძლია გამოსცეს ბრძანება პოლიციის მიერ მოწმის სასამართლოში მოყვანის 
შესახებ. 

2.2.4 არაპირდაპირი დაკითხვა 

ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში, ბრალდებული, დამცველი, პროკურორი და 
მოსამართლე კითხვებს უსვამენ მოწმეს პირდაპირ. მაგრამ ზოგ შემთხვევაში, მოწმეს 
შეიძლება მოუწიოს პასუხების გაცემა წერილობით კითხვებზე, რომელიც დაცვის 
მხარემ ან პროკურორმა ჩამოაყალიბეს. ასეთი არაპირდაპირი გზით დაკითხვა, 
ძირითადად, ორ შემთხვევაში ხდება. პირველი შემთხვევაა „საფრთხის ქვეშ 
მყოფი“ ანონიმური მოწმის დაკითხვა, რომელზეც დასწრების უფლება მხარეებს, 
როგორც წესი, არ აქვთ. ჰსსსკ-ის თანახმად, მხარეებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, 
წერილობით ჩამოაყალიბონ თავიანთი კითხვები, რომლებსაც გამომძიებელი 
მოსამართლე დაუსვამს ანონიმურ მოწმეს. მეორე შემთხვევაა, როდესაც მოწმე 
ცხოვრობს საზღვარგარეთ და მას კითხავს გამომძიებელი მოსამართლე საერთ-
აშორისო-სამართლებრივი დახმარების (letter rogatory) ფარგლებში, რადგან ამ 
დროსაც, დაცვის მხარეს ზოგჯერ არ ეძლევა დაკითხვაზე დასწრების უფლება. 
ამ შემთხვევაში, დაცვის მხარეს სთავაზობენ მოწმისთვის დასასმელი კითხვების 
წერილობითი ფორმით ჩამოყალიბებას.110 

2.3 დაცვის მხარის მდგომარეობა 

2.3.1 მხარეთა თანასწორობის უფლება

პოლიციის მიერ მოწმის დაკითხვას, როგორც წესი, არ ესწრებიან დაცვის მხარე 
და პროკურორი. პროკურორი ფორმალურად ხელმძღვანელობს პოლიციის მიერ 
წარმოებულ გამოძიებას. ერთი შეხედვით, თითქოსდა თანასწორობის უფლება 
ირღვევა, როდესაც დაცვის მხარეს არ აქვს პოლიციის მიერ მოწმის დაკითხვის 
პროცესში კითხვების დასმის უფლება. მაგრამ პროკურორს ფაქტიურად არავითარი 
გავლენა არ აქვს, რადგან პროკურორი არ აძლევს პოლიციას მითითებას იმის თაო-
ბაზე, თუ როგორ დაკითხოს მოწმე და არც თვითონ ესწრება დაკითხვის პროცესს. 
გარდა ამისა, ჰოლანდიის პრაქტიკაში გამოძიებაზე პასუხისმგებელი პროკურორი 
და საქმის არსებითი განხილვის დროს სასამართლოში წარმოდგენილი პროკურ-
ორი სხვადასხვა პირები არიან.

თუ მოწმეს კითხავს გამომძიებელი მოსამართლე, ზოგადი წესის მიხედვით, 
დასწრების უფლება აქვთ როგორც ბრალდებულის ადვოკატს, ისე პროკურორს. თუ 
ბრალდებულის ადვოკატი არ მიიწვიეს დაკითხვაზე, არც პროკურორს დართავენ  
ნებას დაკითხვას დაესწროს. ამის შესახებ ჰსსსკ პირდაპირ აცხადებს ანონიმურ მოწ-
მეებთან დაკავშირებით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ „საფრთხის ქვეშ მყოფი“ 

110.  ჰსსსკ არ შეიცავს ამ მეორე შემთხვევის მარეგულირებელ წესებს. აუეს-ის გადაწყვეტილებაში (გნ 31240/03, 3 მარტი 2011, ჟუკოვსკი უკრაინის წინააღმდეგ) ნათქვამია, 

რომ დაცვის მხარეს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, გამოთქვას მოსაზრება აღნიშნულ ვითარებაში მოწმისთვის დასასმელ კითხვებზე. ამ ფრაზის გონივრულ განმარტებას მივყავართ 

აზრამდე, რომ დაცვის მხარეს უნდა მიეცეს თავისი კითხვების გადაცემის უფლებაც.
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მოწმის სტატუსი სპეციალური წესით.111  თუ ბრალდებულს არ ჰყავს ადვოკატი და არ 
აქვს დაკითხვაზე დასწრების უფლება, გამომძიებელი მოსამართლე მას დაუნიშნავს 
ადვოკატს, თუ ადვოკატს აქვს დაკითხვაზე დასწრების უფლება.112   ამ ნორმის მთავარი 
მიზანი გახლავთ მოწმეთა დაკითხვის უფლების დაცვა. ამავდროულად, აღნიშნული 
ნორმის რეალიზაციით დაცულია თანაბარი შესაძლებლობების პრინციპიც. 

სასამართლო პროცესზე ბრალდებული შეიძლება გაიყვანონ დარბაზიდან, 
მაგალითად, არასათანადო ქცევისთვის. ამ შემთხვევაში, ბრალდებულის ადვოკატი 
ინარჩუნებს სხდომაზე დასწრებისა და მოწმეთა დაკითხვის უფლებას.  

2.3.2 მოწმის დაკითხვის უფლება113 

დაცვის მხარეს უფლება აქვს დაკითხოს მოწმეები, რომლებმაც მისცეს 
ბრალდებულის მამხილებელი ჩვენება. რადგან მოწმეების მიერ სასამართლოზე 
ჩვენების მიცემა სავალდებულო არ არის იმისთვის, რომ მათ მიერ გაკეთებული 
წინასასამართლო განცხადებები მტკიცებულებად ჩაითვალოს, დაცვის მხარემ 
თვითონ უნდა მოითხოვოს მოწმეთა გამოძახება სასამართლოში ჩვენების მისაცემად. 
ასეთი შუამდგომლობა შეიძლება არ დაკმაყოფილდეს, თუ სახეზეა ჰსსსკ-ში 
მითითებული კონკრეტული გარემოებები. აქედან აღსანიშნავია შემდეგი:

1. სავარაუდოდ, მოწმე გონივრულ ვადაში არ გამოცხადდება სასამართლოში;
2. ჩვენების მიცემის შემთხვევაში, მოწმის ჯანმრთელობას ან კეთილდღეობას 

საფრთხე დაემუქრება და ამ საფრთხის თავიდან აცილება უპირატესია 
ბრალდებულის მიერ მოწმეთა დაკითხვის ინტერესთან შედარებით;

3. ბრალდებულის შუამდგომლობაზე უარის თქმა არ მიაყენებს მის დაცვას 
რაიმე ზიანს.114

როგორც ზემოთ აღინიშნა, მოწმის წინასასამართლო განცხადებები, როგორც 
წესი, შეიძლება გამოყენებული იქნას მტკიცებულების სახით ისე, რომ მოწმეს არ 
მოეთხოვება მის მიერ გაკეთებული განცხადებების გამეორება სასამართლო 
პროცესზე. ამის შედეგი გახლავთ ის, რომ დაცვის მხარე მოწმეთა დაკითხვის 
უფლების რეალიზებას ახდენს წინასასამართლო ეტაპზეც, გამომძიებელი მოსა-
მართლის წინაშე ან - იშვიათ შემთხვევებში - პოლიციის განყოფილებაში. ჰოლა-
ნდიის სისხლის სამართლის პროცესის მთავარი პრინციპი არის ის, რომ დაცვის 
მხარეს უნდა მიეცეს მოწმის მიერ გაკეთებული განცხადებების სანდოობის შემოწმების 
შესაძლებლობა სამართალწარმოების რომელიმე ეტაპზე მოწმის დაკითხვის გზით, 
იქნება ეს უშუალოდ სასამართლო პროცესი თუ მანამდე პერიოდი.115 აქედან 
გამომდინარე, დაცვის მხარეს უნდა მისცენ შესაძლებლობა, გააპროტესტოს მოწმის 
ჩვენება სასამართლო პროცესზე. ეს შეიძლება გაკეთდეს სასამართლოში წარდ-
გენილ საჩივარში ამ საკითხზე მსჯელობის გზით.116 

111.  ჰსსსკ-ის მუხლი 226(დ)(1)

112.  ჰსსსკ-ის მუხლი 187(ა).

113.  უფრო ვრცლად მოწმეთა დაკითხვის უფლების შესახებ იხილეთ De Wilde 2015.

114.  ჰსსსკ-ის 264-ე და 288-ე მუხლები

115. HR 29 იანვარი 2013წ., NJ 2013/145.

116. მოწმის ჩვენების გასაპროტესტებლად რაიმე ფორმალური მოთხოვნები დადგენილი არ არის



60

ჰსსსკ არ შეიცავს ზოგად წესებს ისეთი მოწმის წინასასამართლო ჩვენების 
დასაშვებობასთან დაკავშირებით, რომლის დაკითხვის შესაძლებლობაც დაცვის 
მხარეს არ ჰქონია.117 ასეთი წესები დადგენილია უზენაესი სასამართლოს მიერ.118 
ეს წესები მოკლედ შემდეგნაირად შეიძლება შეჯამდეს: წინასასამართლო ჩვენება, 
რომლის შემოწმების შესაძლებლობა დაცვას არ ჰქონია, დასაშვებია მტკიცებუ-
ლების სახით, თუ ჩვენება საკმარისად დასტურდება სხვა მტკიცებულებით. ეს სხვა 
მტკიცებულება უნდა ადასტურებდეს მოწმის ჩვენებას იმ ნაწილში, რასაც აპროტეს-
ტებს ბრალდებული. თუ საკმარისი დამადასტურებელი მტკიცებულება არ არსებობს, 
მაშინ ჩვენების გამოყენება მტკიცებულების სახით შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვე-
ვაში, თუ მიღებული იქნება საკმარისი დამაბალანსებელი ზომები. დამაბალანსებელ 
ზომებში იგულისხმება, მაგალითად, მოწმის დაკითხვის ვიდეო ჩანაწერის ჩვენება 
ან მოწმის ჩვენების სანდოობის შეფასება ექსპერტის მიერ. 
 
2.4 მოწმის მდგომარეობა 

ცოტა ხნის წინ ჰსსსკ-ით განისაზღვრა დაზარალებულის მდგომარეობა. მაგალი-
თისთვის, დაზარალებულს აქვს სამართლებრივი დახმარების უფლება, უფლება 
ისაუბროს დანაშაულის შედეგებზე სასამართლო პროცესზე და უფლება იყოს 
ინფორმირებული მისი საქმის მიმდინარეობის შესახებ. დაზარალებულები 
ხშირად იმავდროულად  არიან მოწმეები. მოწმე, რომელიც არის დანაშაულით 
დაზარალებული პირი, ხშირად უფრო დაუცველია, ვიდრე „ჩვეულებრივი“ მოწმე. 
ამიტომ, შესაძლებელია, ზომების მიღება მოწმეთა დასაცავად. გამონაკლის 
შემთხვევებში, ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიება შეიძლება იყოს მოწმის დაკითხვის 
შუამდგომლობის არდაკმაყოფილება, რათა  დაცული იქნას მოწმის კეთილდღეობა. 
ამჟამად, ჰსსსკ არ განსაზღვრავს იმ პირთა მდგომარეობას, რომლებიც მოწმეებად 
გამოდიან სისხლის სამართლის პროცესში, მაგრამ არ არიან დაზარალებულები. 
თუმცა, უკვე მომზადებულია პარლამენტის აქტის პროექტი, რომლის მიღების 
შემთხვევაში, ჰსსსკ-ს დაემატება სპეციალური მუხლი, რომლითაც განისაზღვრება 
მოწმეთა როგორც ვალდებულებები (მაგალითად, ვალდებულება გამოცხადდეს 
და უპასუხოს კითხვებს), ისე უფლებები (მაგალითისთვის, არ უპასუხოს კითხვებს 
გარკვეულ შემთხვევებში და აუნაზღაურდეს სამგზავრო ხარჯები). სხვათა შორის, 
ამ ვალდებულებებისა და უფლებების დიდი ნაწილი ამჟამად უკვე წარმოადგენს 
სისხლის სამართლის პროცესის მოქმედ წესებს. 

თუ მოწმე ჩვენებას აძლევს სასამართლო პროცესზე, იგი ვალდებულია, დადოს 
ფიცი. გამონაკლის შემთხვევებში, მოწმეს ფიცს დაადებინებენ, როდესაც ჩვენებას 
აძლევს გამომძიებელ მოსამართლეს. შეგნებულად არასწორი განცხადებების 
გაკეთება ფიცის მიცემის შემდეგ ჩაითვლება ცრუ ჩვენების მიცემად.119 მოწმის მიერ 
ადრე გაკეთებული განცხადების შემდგომ უარყოფა თავისთავად არ შეიძლება 
გახდეს იმის დასკვნის საფუძველი, რომ მოწმემ სიმართლესთან შეუსაბამო განც-
ხადებები გააკეთა. მხოლოდ ის ფაქტი, რომ მოწმის მიერ გაკეთებული განცხადებები 
ერთმანეთთან შეუთავსებელია, არ ამართლებს დასკვნას, რომ სწორია ის ჩვენება, 
რომელიც ფიცის ქვეშ მისცა. შეიძლება პირიქით იყოს. აქ გასათვალისწინებელია, 

117. ჰსსსკ-ის 344ა მუხლი ითვალისწინებს ანონიმური მოწმის ჩვენების გამოყენების წესებს

118.  HR 29 იანვარი 2013წ., NJ 2013/145.

119.  ჰსსკ-ის 207-ე მუხლი
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რომ პოლიციისთვის მიცემული ჩვენება, რომელიც არ არის დამოუკიდებელი და 
მიუკერძოებელი ორგანო, შეიძლება მიცემული იყოს პოლიციის მხრიდან ზეწოლის 
ქვეშ. ეს საფრთხე კი აღარ არსებობს მოსამართლის წინაშე.

მოწმე, რომელიც გამოძახებულია დაკითხვაზე, გამომძიებელ მოსამართლეს-
თან ან არსებით სხდომაზე, ვალდებულია გამოცხადდეს.120 იგი ვალდებულია უპას-
უხოს კითხვებს,121 თუ გათავისუფლებული არ არის კითხვებზე პასუხის გაცემის 
ვალდებულებისგან122 ჰსსსკ-ის შესაბამისად ან თუ მოსამართლემ არ აუკრძალა 
ზოგიერთ კითხვაზე პასუხის გაცემა.123 თუ მოსამართლეს სურს, მოწმეს დაადები-
ნოს ფიცი - ეს სავალდებულოა არსებითი სხდომის მოსამართლისთვის, ხოლო 
არჩევითია გამომძიებელი მოსამართლისთვის - მოწმე ვალდებულია დადოს ფიცი.124 
ამ ვალდებულებების შეუსრულებლობა სისხლის სამართლის დანაშაულია.125 თუ 
მოწმე უარს ამბობს კითხვებზე პასუხის გაცემაზე, მოსამართლეს უფლება აქვს 
მოწმეს შეუფარდოს პატიმრობა, თუ სახეზეა ამ ღონისძიებების გამოყენების წინა-
პირობები.126 

120.  ჰსსსკ-ის 213-ე მუხლი

121.  ჰსსსკ-ის 221-ე მუხლი და HR 8 სექტემბერი 1998წ.  NJ 1998/879.

122.  ჰსსსკ-ის 217-219ბ მუხლები და 290(5) მუხლი

123.  ჰსსსკ-ის 190(3) მუხლი და 290(3) მუხლი

124.  ჰსსსკ-ის 215-ე და 290(4) მუხლები

125.  ჰსსკ-ის 192-ე და 444-ე მუხლები

126.  ჰსსსკ-ის 221-ე და 294-ე მუხლები
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2.5 ჰოლანდია: კითხვარი შედარებისთვის 

1         როდის  ხდება მოწმის დაკითხვა/გამოკითხვა? 

ჩვეულებრივ, მოწმეები ჩვენებას აძლევენ მხოლოდ წინასწარი გამოძიების 
ეტაპზე. უმრავლეს შემთხვევებში, მოწმეს პირველად დაკითხავს პოლიცია. 
ზოგჯერ მოწმეს შემდგომ დაკითხავს გამომძიებელი მოსამართლე.127 მოწმეებს 
არსებით სხდომაზე მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში იბარებენ. მაგალითად, 
საქმის განმიხლველმა სასამართლომ შეიძლება დაადგინოს მოწმის 
გამოძახება, თუ მას სურს შეიქმნას შთაბეჭდილება მოწმის სანდოობის შესახებ. 
მოწმის დაკითხვა დაცვის მხარის მიერ ჩვეულებრივ ტარდება გამომძიებელი 
მოსამართლის წინაშე. 

2        რა მტკიცებულებითი წონა აქვს მოწმის დაკითხვის/გამოკითხვის ოქმს? 

მოწმის დაკითხვის/გამოკითხვის ოქმები ნაკლებად გამოიყენება და მათ 
არანაირი მტკიცებულებითი წონა არ აქვთ. მტკიცებულების ღირებულება აქვს 
მხოლოდ ოქმში შეტანილ პასუხებს დასმულ კითხვებზე.

3 ვინ ატარებს მოწმის დაკითხვას? შეიძლება მოწმე მხოლოდ მოსამართლემ 

დაკითხოს? შეიძლება მოწმე დაიკითხოს დახურულ ვითარებაში პროკურორის 

ან გამომძიებლის მიერ? როგორია მოწმის დაკითხვის პროცედურა? როგორია 

მოწმის პროკურორთან და სასამართლოში დაბარების პროცედურა? 

მოწმე შეიძლება დაკითხოს პოლიციამ, გამომძიებელმა მოსამართლემ და 
საქმის განმხილველმა მოსამართლემ. როგორც წესი, პროკურორს და დაცვის 
მხარეს არ იწვევენ პოლიციის მიერ მოწმის დაკითხვაზე. ისინი შეიძლება 
მოიწვიონ, თუ სავარაუდოდ, მოწმის დაკითხვა მოგვიანებით შეუძლებელი 
იქნება, მაგალითად, იმიტომ, რომ მოწმე უცხო ქვეყნის მაცხოვრებელია. 
მაგრამ ეს ძალიან იშვიათად ხდება. პროკურორს და ბრალდებულის ადვოკატს 
უფლება აქვთ, დაესწრონ გამომძიებელი მოსამართლის მიერ მოწმის 
დაკითხვას. მართალია, ჰსსსკ პირდაპირ არ ანიჭებს პროკურორს მოწმის 
დაკითხვის უფლებას გამომძიებელი მოსამართლის გარეშე, მაგრამ როგორც 
ჩანს, ეს არც აკრძალულია. პრაქტიკაში მარტო პროკურორის მიერ მოწმის 
დაკითხვა არ ხდება. ზემოთ 2.2 ქვეთავში განმარტებულია მოწმეთა დაკითხვის 
პროცედურები. მოწმეებს იძახებენ ჩვენების მისაცემად და ისინი ვალდებული 
არიან, გამოცხადდენ. 

 
4.  თუ მოწმეს დაკითხავს პროკურორი ან გამომძიებელი, შეუძლია თუ არა 

მოწმეს მოგვიანებით შეცვალოს მისი ჩვენების შინაარსი სასამართლო 

სხდომაზე? თუ კი, რა შედეგები ექნება ამას (მაგალითად, ხომ არ მიიჩნევა 

სასამართლოს უპატივცემულობად ან სისხლის სამართლის დანაშაულად)? 

სასამართლო სხდომაზე მოწმე ვალდებულია თქვას სიმართლე. თუ მან 
სიმართლესთან შეუსაბამო განცხადება გააკეთა წინასასამართლო დაკითხვის 
დროს, მას შეუძლია შეცვალოს ან უარყოს თავისი განცხადება ისე, რომ 
მას არ დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ვინაიდან 
წინასასამართლო დაკითხვისას მოწმე ფიცს არ დებს. 

127.  ეს საკითხი განმარტებულია 2.2.2 თავში
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5 თუ პროკურორს შეუძლია მოწმის დაკითხვა, როგორ ხდება „თანაბარი 

შესაძლებლობების პრინციპის“ უზრუნველყოფა? დაცვის მხარესაც შეუძლია 

მოწმის დაკითხვა სხვათა დაუსწრებლად? ანდა აქვს თუ არა დაცვის მხარეს 

უფლება დაესწროს პროკურორის/გამომძიებლის მიერ წარმოებულ მოწმის 

დაკითხვას? რა დასაბუთება აქვს „თანაბარი შესაძლებლობების პრინციპიდან“ 

გადახვევას? არის თუ არა რაიმე, რაც დააბალანსებს ამ გადახვევას დაცვის 

მხარის სასარგებლოდ? 

პროკურორი და დაცვის მხარე, ჩვეულებრივ, არ ესწრებიან პოლიციის მიერ 
მოწმის დაკითხვას. თანაბარი შესაძლებლობების პრინციპი წარმოების ამ ეტაპზე, 
შეიძლება ითქვას, დარღვეულია, რადგან პოლიცია მოქმედებს პროკურორის 
ზედამხედველობის ქვეშ. მაგრამ ეს მაინც არ მიიჩნევა პრობლემად, რადგან 
დაცვის მხარეს უფლება აქვს, დაკითხოს მოწმე წარმოების შემდგომ ეტაპზე, 
რაც აბალანსებს ამ გარემოებას. თუ სასამართლო განხილვის პროცესს 
მთლიანობაში შევხედავთ, თანასწორობის უფლება არ ირღვევა. გამომძიებელი 
მოსამართლის მიერ მოწმის დაკითხვას შეიძლება დაესწრონ და ესწრებიან 
კიდეც პროკურორი და დაცვის მხარე. თუ დაცვის მხარეს არ დაუშვებენ 
დაკითხვაზე, მაშინ არც პროკურორს ექნება დასწრების უფლება.  

6 თუ პროკურორს/გამომძიებელს აქვთ მოწმის დაკითხვის უფლება სხვათა 

დასწრების გარეშე, არსებობს თუ არა გარანტიები საიმისოდ, რომ მიცემული 

ჩვენება იქნება ნებაყოფლობითი და ყოველგვარი ზეწოლისგან თავისუფალი? 

თუ მოწმე უარს ამბობს პროკურორთან გამოცხადებაზე, რა ზომები შეიძლება 

გამოიყენონ მის მიმართ? 

თუ მოწმეს იძახებენ დასაკითხად გამომძიებელთან, რომელიც, როგორც 
წესი, პოლიციის თანამშრომელია, მოწმე არ არის ვალდებული გამოცხადდეს 
ან მისცეს ჩვენება. იგი არ დებს ფიცს და აქედან გამომდინარე, ვერ ჩაიდენს 
დანაშაულს ცრუ ჩვენების მიცემის მეშვეობით. 

7 თუ პროკურორი/გამომძიებელი ვერ დაკითხავენ მოწმეს (არამედ მხოლოდ 

შეუძლიათ გამოკითხონ იგი),  როგორღა წარმართავენ ისინი საქმეს 

სასამართლოში (აქ იგულისხმება სასამართლო განხილვის ყველა ეტაპი 

- გამოძიებაზე მოსამართლის ზედამხედველობა და საქმის არსებითი 

განხილვა)? რა გარანტია აქვს პროკურორს, რომ მოწმე არ შეცვლის 

გამოკითხვისას გაკეთებული განცხადებების შინაარსს? 

ჰოლანდიის სისხლის სამართალი ერთმანეთისგან არ განასხვავებს 
„დაკითხვას“ და „გამოკითხვას“. დაკითხვისას მოწმის მიერ გაკეთებული 
განცხადებები შეიტანება პოლიციის ოქმში. ეს ჩვენება შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას მტკიცებულებად, თუ მას წაიკითხავენ სასამართლო პროცესზე. ჩვენების 
წაკითხვა არ არის დაკავშირებული რაიმე განსაკუთრებული წინაპირობების 
არსებობასთან. მოწმე ვეღარ შეცვლის უკვე დაფიქსირებულ ჩვენებას იმ გაგებით, 
რომ მისი განცხადებები უკვე დაფიქსირებულია გამომძიებლის ოქმში. მაგრამ 
მოგვიანებით მას შეუძლია გააკეთოს თავდაპირველისგან განსხვავებული 
განცხადებები. ამ შემთხვევაში, მოსამართლეს მოუწევს გადაწყვიტოს, რომელი 
ჩვენებაა უფრო სარწმუნო. 
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8 შეიძლება მოწმე დაიკითხოს წინასასამართლო ეტაპზე? თუ დიახ, რის 

საფუძველზე დაიკითხება იგი? როგორია პროცედურა? შეიძლება მოწმე 

დაიკითხოს წინასასამართლო ეტაპზე მოსამართლის წინაშე მეორე მხარის 

დაუსწრებლად? 

როგორც წესი, მოწმეს მოუსმენენ მხოლოდ წინასწარი გამოძიების ეტაპზე. 
ამისათვის რაიმე განსაკუთრებული დასაბუთების არსებობა საჭირო არ არის. 
თუ მოწმეს მოუსმენენ გამომძიებელი მოსამართლის წინაშე, ბრალდებულის 
ადვოკატს შეიძლება არ დართონ დასწრების ნება. ამ შემთხვევაში, არც 
პროკურორს მისცემენ დასწრების ნებას. 

9 თუ ქვეყანაში მოქმედებს ნაფიც მსაჯულთა სისტემა, შესაძლებელია თუ არა 

მოწმე დაიკითხოს პროკურორის/გამომძიებლის მიერ სხვათა დასწრების 

გარეშე? როგორია მოწმის დაკითხვის პროცედურა ნაფიც მსაჯულთა 

მონაწილეობით სასამართლო განხილვის შემთხვევაში? 

ჰოლანდიის სისხლის სამართალი არ ითვალისწინებს სამოსამართლო 
ფუნქციების მქონე არაპროფესიონალი პირების რაიმე ფორმით მონაწილეობას 
სისხლის სამართლის პროცესში. 
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3.  ბრალდების მხარის მოწმეები აუეკ-ის მე-6 მუხლის მიხედვით 

3.1 მოწმის ჩვენების გამოყენება მტკიცებულების სახით

3.1.1 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ამოცანა 

ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს, ზოგადად, უფლება აქვთ, თავად დაადგინონ 
შიდასახელმწიფოებრივი სისხლის სამართლის საპროცესო წესები, მათ შორის, 
მტკიცებულებებთან დაკავშირებული წესები. შიდასახელმწიფოებრივი მოსა-
მართლეები უფლებამოსილი არიან, მიიღონ გადაწყეტილება ბრალდებულის ბრალე-
ულობასთან დაკავშირებით.128 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
დანიშნულება კი არ არის ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ყველა ასპექტის 
შეფასება, როგორც ამას გააკეთებდა ზემდგომი სააპელაციო სასამართლო, არამედ 
იმის განსაზღვრა, დაირღვა თუ არა  ადამიანის კონკრეტული უფლება.129 აუეს-ს 
მხოლოდ დამხმარე როლი აქვს ეროვნული სასამართლოების გადაწყვეტილებების 
შეფასებაში.130 როგორც წესი, ეროვნული სასამართლოები არ არიან შეზღუდული 
ფაქტების დადგენის თვალსაზრისით,131 რადგან აუეკ არ შეიცავს მტკიცებულებების 
მარეგულირებელ რაიმე წესებს.132 თუ ეროვნული სასამართლო დაუშვებს შეცდო-
მას ფაქტების დადგენისას ან იურიდიულ შეცდომებს, აუეს-ის ფუნქცია არაა ამ 
შეცდომების გასწორება.133  მაშინაც კი, როდესაც მტკიცებულება მოპოვებულია აუეკ-
ის დარღვევით, აქაც, როგორც წესი, ისევ ეროვნული მოსამართლის გადასაწყვეტია, 
იქნას თუ არა ეს მტკიცებულება ცნობილი დასაშვებად.134 

რაც შეეხება მოწმეთა ჩვენებებს, აუეს-ის მიდგომა ასეთია: ეროვნული 
სასამართლოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება იმის განსაზღვრა, მოწმის ჩვენება 
კანონიერად იყო თუ არა მიღებული, ცნობილ უნდა იქნას თუ არა იგი დასაშვებ 
მტკიცებულებად და რა მტკიცებულებითი წონა უნდა მიენიჭოს მას.135 ეროვნულმა 
სასამართლომ უნდა შეაფასოს მოწმის სარწმუნოობა და მის მიერ მიცემული ჩვენების 
სანდოობა.136 თუ მოწმე უარყოფს თავდაპირველ განცხადებებს, ისევ ეროვნული 
სასამართლოს ფუნქციაა, დაადგინოს, უნდა მიენიჭოს თუ არა ასეთ ჩვენებას 
მტკიცებულების ძალა.137 თუ ერთი და იგივე პირის მიერ გაკეთებული განცხადებები 
ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, ეროვნულმა სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, 
რომელ ჩვენებას მიანიჭოს მტკიცებულების ძალა.138 

ზოგადად, სასამართლომ ყოველთვის არ უნდა მიანიჭოს ფიცის ქვეშ 
გაკეთებულ განცხადებებს უპირატესობა სხვა განცხადებებთან შედარებით; 139  ასევე, 
128.  აუეს 13 ოქტომბერი 2005წ., გნ 36822/02 (Bracci/Italy), § 51.

129.  აუეს 11 დეკემბერი 2008წ., გნ 6293/04 (Mirilashvili/Russia), § 161.

130.  აუეს 16 ივლისი 2009წ., გნ 18002/02 (Gorgievski/Macedonia), § 53: „სასამართლო იმეორებს, რომ მისი როლი ამ შემთხვევაში მხოლოდ დამხმარე ხასიათისაა ეროვნულ 

ორგანოებთან შედარებით, რომლებიც უკეთეს პოზიციაში არიან, ვიდრე სასამართლო, რომ შეაფასონ მტკიცებ-ულებათა სარწმუნოობა ფაქტების დადგენისას.“

131.  აუეს 25 ნოემბერი 2005წ., გნ 72370/01 (dec.) (Van Thuil/Netherlands).

132.  აუეს 11 დეკემბერი 2008წ., გნ 6293/04 (Mirilashvili/Russia), § 161

133. აუეს 12 ივლისი 1988წ., გნ 10862/84 (Schenk/Switzerland), § 45.

134.  აუეს 12 მაისი 2000წ., გნ 35394/97 (Khan/United Kingdom), § 34.

135.  აუეს 20 ნოემბერი 1989წ., გნ 11454/85 (Kostovski/Netherlands), § 39; აუეს 26 აპრილი 1991წ., გნ 12398/86 (Asch/Austria), § 26; აუეს 11 ოქტომბერი 2001წ., გნ 31871/96 

(Sommerfeld/Germany), § 62.

136.  აუეს 6 ნოემბერი 2012წ., გნ 41867/04 (Borodin/Russia), § 158; აუეს 11 დეკემბერი 2008წ., გნ 6293/04 (Mirilashvili/Russia), § 161.

137.  აუეს 26 მარტი 1996წ., გნ 20524/92 (Doorson/Netherlands), § 77-78.

138.  აუეს 8 დეკემბერი 2009წ., გნ 44023/02 (Caka/Albania), § 105.

139.  აუეს 26 მარტი 1996წ., გნ 20524/92 (Doorson/Netherlands), § 78. 2011 წლის 27 იანვრის გადაწყვეტილებაში (აუეს, 27 იანვარი 2011წ., გნ  24460/04 (Shanin/Russia), § 57), 

სასამართლომ დასძინა: „აღნიშნული არ გამორიცხავს ჩვეულებრივი დეპონირებული ჩვენების სარწმუნოობის და მტკიცებულებითი წონის ეჭვქვეშ დაყენებას, განსახილველი საქმის 

გარემოებებიდან გამომდინარე, რაც არ გულისხმობს პასუხისმგებლობას ცრუ ჩვენების გამო.“
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სასამართლოში საქმის განხილვისას გაკეთებული განცხადებები აუცილებლ-
ად არ არის უფრო ჭეშმარიტი, ვიდრე წინასასამართლო ეტაპზე გაკეთებული 
განცხადებები.140 თუ მოწმე უარს ამბობს კითხვებზე პასუხის გაცემაზე, ეროვნულმა 
სასამართლომ შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ მტკიცებულების სახით გამოიყენოს 
იმავე მოწმის მიერ ადრე გაკეთებული განცხადებები.141 დაბოლოს,  ეროვნული 
სასამართლოს შეხედულებაზეა დამოკიდებული იმის გადაწყვეტა, შეიძლება თუ 
არა გამამტყუნებელი განაჩენი დაეფუძნოს უპირატესად თანაბრალდებულის მიერ 
გაკეთებულ განცხადებებს.142 

თუმცა, ეროვნული სასამართლოს ავტონომია უსაზღვრო არ არის. სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით არ უნდა დაირღვეს ადამიანის უფლება. თუ აუეს დაადგენს, რომ 
აუეკ-ით გათვალისწინებული ადამიანის უფლება დაირღვა, ეს შეიძლება ნიშნავდ-
ეს, რომ ეროვნულ სასამართლოს არ უნდა მიეჩნია მოწმის ჩვენება მტკიცებულე-
ბად.143 მაგალითად, ავიღოთ აუეკ-ის მე-3 მუხლის დარღვევა. მხოლოდ ის ფაქტი, 
რომ მოწმე იძულებული იყო გაეკეთებინა განცხადება, არ უკრძალავს ეროვნულ 
სასამართლოს ამგვარად გაკეთებული განცხადებისთვის მტკიცებულების ძალის 
მინიჭებას. მაგრამ წამების შედეგად გაკეთებული განცხადებები, არც ერთ შემთხვევაში 
არ შეიძლება იქცეს მტკიცებულებად.  კიდევ ერთი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ 
მოწმეთა დაკითხვის უფლების განხორციელებასთან დაკავშირებით (აუეკ-ის მუხლი 
6(3)(დ)). ეროვნულმა სასამართლომ შეიძლება მტკიცებულების ძალა მიანიჭოს 
მოწმის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს იმის მიუხედავად, რომ დაცვის მხარეს ეს 
მოწმე არ დაუკითხავს. მაგრამ თუ დაცვის მხარეს მოწმის დაკითხვის შესაძლებლობა 
არ მიეცა არასაპატიო მიზეზით ან თუ მოწმის განცხადებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
აქვს, მაშინ აუეს-მა შეიძლება დაადგინოს მოწმის დაკითხვის უფლების დარღვევა.144 
 
3.1.2 ირიბი ჩვენების დასაშვებობა 

აუეს-ის მიერ განხილულ საქმეებში ეროვნულ სასამართლოებს მტკიცებულებად 
ხშირად გამოყენებული აქვთ წინასწარი გამოძიების ეტაპზე ჩამორთმეული მოწმეთა 
ჩვენებები, რომელთა გამეორებაც საქმის არსებითი განხილვისას არ მომხდარა. ამის 
სანაცვლოდ, აღნიშნულ საქმეებში, ოფიციალურ ოქმში ასახული ჩვენება წაკითხული 
იყო სასამართლოს სხდომაზე. ეს მიიჩნევა ირიბ ჩვენებად. 

აუეს მხარს უჭერს უშუალობის პრინციპს (principle of immediacy). ცოტა ხნის წინ 
განხილულ საქმეში Cutean v. Romania სასამართლომ განაცხადა:  „სასამართლო 
იმეორებს, რომ სამართლიანი სისხლის სამართალწამოების მნიშვნელოვანი ასპე-
ქტი გახლავთ ბრალდებულის შესაძლებლობა, დაუპირისპირდეს მოწმეებს 
მოსამართლის წინაშე, რომელიც  საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს. 
უშუალობის პრინციპი მნიშვნელოვანი გარანტიაა სისხლის სამართალწარმოებაში, 
როდესაც სასამართლოს მიერ მოწმის ქცევასა და სარწმუნოობაზე დაკვირვების შედ-
ეგად ჩამოყალიბებულ მოსაზრებებს შეიძლება მნიშვნელოვანი შედეგი ჰქონდეს 

140.  აუეს 8 აპრილი 2003წ., გნ 39470/98 (dec.) (Lindgren/Sweden), გვ. 8.

141.  აუეს 26 1991წ., გნ 12398/86 (Asch/Austria), § 28; აუეს 25 ნოემბერი 1999წ., გნ 30509/96 (dec.) (Vilhunen/Finland).

142.  აუეს 7 ივნისი 2005წ., გნ 27549/02 (dec.) (Jerino/Italy), გვ. 12.

143.  აუეს 1 ივნისი 2010წ., გნ 22978/05 (Gäfgen/Germany), § 166.

144.  აუეს (დიდი პალატა), 15 დეკემბერი 2011წ., გნ 26766/05 და გნ 22228/06 (Al-Khawaja & Tahery/United Kingdom), § 119.
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ბრალდებულისთვის.“145 სხვა ადრე განხილულ საქმეებში სასამართლოს ნათქვამი 
აქვს: „პრინციპში, ყველა მტკიცებულების წარმოდგენა უნდა მოხდეს ბრალდებუ-
ლის თანდასწრებით საჯარო სხდომაზე, იმისათვის რომ პროცესი იყოს შეჯიბრებ-
ითი“. 146 კონკრეტულად, ირიბი ჩვენების შესახებ სასამართლომ საქმეში Thomas v. the 
United Kingdom განაცხადა: „კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი და მესამე პუნქტები 
შეიცავს ვარაუდს სისხლის სამართლის პროცესში ბრალდებულის წინააღმდეგ 
ირიბი ჩვენების გამოყენების საწინააღდეგოდ.“147 აღნიშნულ გადაწყვეტილებაში 
აუეს-მა მიუთითა ეუეკომ-ის გადაწყვეტილებაზე საქმეში  Blastland v. the United 
Kingdom და განმარტა, რატომ უნდა შეიკავოს თავი მოსამართლემ ნაფიც მსაჯულთა 
მონაწილეობით საქმის განხილვისას ირიბი ჩვენების დაშვებისგან: „ამ წესის [ანუ 
ირიბი ჩვენების აკრძალვის - ავტორის შენიშვნა] მიზანი ნაფიც მსაჯულთა სისტემაში 
ნაწილობრივ გახლავთ იმის უზრუნველყოფა, რომ საუკეთესო მტკიცებულების 
წარდგენა მოხდეს მსაჯულთა თანდასწრებით, რადგან მსაჯულებს შეუძლიათ 
შეაფასონ მოწმის სანდოობა და ქცევა, ხოლო ნაწილობრივ იმის თავიდან აცილება, 
რომ არასათანადო წონა მიენიჭოს მტკიცებულებას, რომლის გადამოწმება არ ხდება 
ჯვარედინი დაკითხვის გზით.“ 148

აუეს ამჯობინებს სასამართლო განხილვის დროს მიცემულ ჩვენებას რამდენიმე 
მიზეზით. ჯერ ერთი, მოსამართლეებს, რომლებმაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ 
ბრალდებულის ბრალეულობასთან დაკავშირებით, ეძლევათ შესაძლებლობა, დასა-
კითხი მოწმის საქციელზე დაკვირვების შედეგად შეიქმნან შთაბეჭდილება ამ მოწმის 
სანდოობის თაობაზე.149 მეორე, დაცვის მხარე არახელსაყრელ მდგომარეობაში 
აღმოჩნდება, რადგან მას არ ექნება მოწმის საქციელზე დაკვირვების საშუალება, 
თუ ეს მოწმე ჩვენებას მისცემს სასამართლოს გარეთ და დაცვის მხარის დასწრების 
გარეშე.150  მესამე, მოწმე ხშირად, სწორედ ასეთ ვითარებაში აძლევს პოლიციელებს 
ჩვენებას. აუეს პოლიციის მიერ დაკითხვას მიიჩნევს უმთავრესად, როგორც პროკურა-
ტურის შესაძლებლობას, მოიპოვოს ინფორმაცია საკუთარი პოზიციის მოსამ-
ზადებლად და სასამართლოში საქმის განსახილველად. პროკურორი კი, რომელიც 
ბრალდებულის ბრალის დამადასტურებელ მტკიცებულებებს წარმოადგენს სასა-
მართლო პროცესზე, არ არის მიუკერძოებელი. მოსამართლეები პირიქით,  მიუკე-
რძოებლები არიან.151 

აღნიშნული მიზეზებით თავშეკავებული დამოკიდებულების მიუხედავად, 
აუეს არ გამორიცხავს ირიბი ჩვენების გამოყენებას. ვინაიდან, ხელშემკვრელი 
სახელმწიფოების უმრავლესობაში ირიბი ჩვენების გამოყენება მტკიცებულების 
სახით დასაშვებია გარკვეული პირობებით. ირიბი ჩვენების სრული აკრძალვა არ 
არის მიღებული პრაქტიკა.152 აუეს-ის თანახმად, წინასასამართლო ჩვენების მტკი-
ცებულებად აღიარება, გარკვეული პირობების დაცვით, შეიძლება აუცილებელიც 

145.  აუეს 2 დეკემბერი 2014, გნ 53150/12 (Cutean/Romania), § 60.

146.  აუეს 20 ნოემბერი 1989წ., გნ 11454/85 (Kostovski/Netherlands), § 41; აუეს 6 ნოემბერი 2012წ., გნ 41867/04 (Borodin/Russia), § 159.

147.  აუეს 10 მაისი 2005წ., გნ 19354/02 (dec.) (Thomas/United Kingdom), გვ. 13.

148.  აუეკომ 7 მაისი 1987წ., გნ 12045/86 (Blastland/United Kingdom).

149.  აუეს 20 ნოემბერი 1989წ., გნ 11454/85 (Kostovski/Netherlands), § 43: „ვინაიდან ზემოაღნიშნული ანონიმური პირები წარმოდგენილი არ იყვნენ, არც ერთ საქმის 

განმხილველ სასამართლოს არ ჰქონდა შესაძლებლობა, დაკვირვებოდა მათ ქცევას დაკითხვის პროცესში და შექმნოდა შთაბეჭდილება მათ სარწმუნოობაზე.“

150.  აუეს 6 სექტემბერი 2005წ., გნ 66976/01 (dec.) (Hedström Axelsson/Sweden), გვ. 17; აუეს 12 ივლისი 2007წ., გნ 503/05 (Kovač/Croatia), § 30.

151.  აუეს 26 ივლისი 2011წ., გნ 35485/05 et cetera (Huseyn and others/Azerbaijan), § 211; აუეს 25 აპრილი 2013წ., გნ 51198/08 (Erkapič/Croatia), § 75.

152.  აუეს 6 სექტემბერი 2005წ., გნ 66976/01 (dec.) (Hedström Axelsson/Sweden), გვ. 17.
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იყოს.153 მაგალითად, აუეს ხშირად აღნიშნავს, რა პრობლემებს აწყდებიან საგამოძი-
ებო ორგანოები, განსაკუთრებით, როდესაც მოწმე ვერ ბედავს სასამართლო სხდო-
მაზე ჩვენების მიცემას მოსალოდნელი შურისძიების შიშით.154 ეს კი დასაბუთებული 
საფუძველია, რომ წინასასამართლო ჩვენება მიჩნეულ იქნას მტკიცებულებად. 
საქმეში Huseyn v. Azerbaijan ზოგადი პრინციპების განმარტებისას აუეს-მა განაცხადა:  

„სასამართლოს აზრით, სამართლიანი და შეჯიბრებითი სასამართლო 
პროცესის ცნება იმთავითვე გულისხმობს, როგორც ასეთი, რომ [საქმის 
განმხილველმა - მთარგმნელის შენიშვნა] სასამართლომ მეტი წონა უნდა 
მიანიჭოს მოწმის მიერ სასამართლოს სხდომაზე მიცემულ ჩვენებას, ვიდრე 
ბრალდების მხარის მიერ შექმნილ წინასასამართლო დაკითხვის ჩანაწერს, თუ 
არ არსებობს დასაბუთებული მიზეზები საპირისპირო დასკვნის გაკეთებისთვის. 
სხვა მიზეზთა შორის, ეს ემყარება არგუმენტს, რომ წინასასამართლო დაკითხვა 
უმთავრესად არის პროცესი, რომლის მეშვეობით ბრალდების მხარე აგროვებს 
ინფორმაციას, რათა თვითონ მოემზადოს სასამართლო განხილვისთვის 
და წარმოადგინოს საკუთარი პოზიცია სასამართლოში, ხოლო საქმის 
განმხილველი სასამართლო კი მოწოდებულია დაადგინოს ბრალდებულის 
ბრალეულობა უშუალოდ სასამართლო სხდომაზე წარმოდგენილი ყველა 
მტკიცებულების სამართლიანი შეფასების საფუძველზე, სასამართლოში 
მტკიცებულებათა პირდაპირი შემოწმების გზით.“155

ერთი შეხედვით, აუეს თითქოსდა მაღალი სტანდარტი შემოაქვს: მხოლოდ 
დასაბუთებული მიზეზების არსებობის შემთხვევაში, შეიძლება მოწმის მიერ 
წინასასამართლო ეტაპზე გაკეთებული განცხადებების გამოყენება მტკიცებულების 
სახით. მაგრამ მიზეზის დასაბუთებულად მიჩნევას წინ რაიმე მნიშვნელოვანი 
დაბრკოლებები არ უდგას. როგორც წესი, მოწმის დაკითხვა სასამართლო სხდომაზე 
საჭირო არ არის, თუ დაცვის მხარე არ ასაჩივრებს მოწმის სარწმუნოობას ან მის 
მიერ მიცემული ჩვენების სანდოობას. გარდა ამისა, სისხლის სამართლის პროცესის 
ეფექტურობის ინტერესი მოითხოვს, რომ მოწმეს აღარ მოეთხოვოს სასამართლოს 
სხდომაზე ჩვენების მიცემა.156 
 

 

153.  აუეს 8 თებერვალი 2007წ., გნ 25701/03 (Kollcaku/Italy), § 68.

154.  აუეს 27 თებერვალი 2001წ., გნ 33354/96 (Lucà/Italy), § 40; აუეს 25 ნოემბერი 2008წ., გნ 8783/04 (dec.) (Plyatsevyy/Ukraine), გვ. 8; აუეს 8 აპრილი 2003წ., გნ 39470/98 

(dec.) (Lindgren/Sweden), გვ. 7.

155.  აუეს 26 ივლისი 2011წ., გნ 35485/05 et cetera (Huseyn and others/Azerbaijan), § 211.

156.  აუეს (დიდი პალატა) 23 ნოემბერი 2006წ., გნ 73053/01 (Jussila/Finland), § 41-42 და 47-48.
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3.3 დაცვის მხარის მდგომარეობა 

3.3.1 მხარეთა თანასწორობის უფლება157

მართალია, აუეკ-ის მე-6 მუხლი პირდაპირ არ შეიცავს მითითებას მხარეთა 
თანასწორობის პრინციპზე, მაგრამ ეს პრინციპი სამართლიანი სასამართლოს 
უფლების ფუნდამენტური ასპექტია.158 აუეს ხშირად განმარტავს თანასწორობის 
უფლების მნიშნველობას შემდეგნაირად:  თანაბარი შესაძლებლობების პრინციპი, 
რომელიც სამართლიანი სასამართლოს ფართო ცნების ერთ-ერთი კომპონენტია, 
გულისხმობს, რომ თითოეულ მხარეს უნდა მიეცეს გონივრული შესაძლებლობა, 
მოამზადოს საკუთარი პოზიცია ისეთ პირობებში, რომლებიც არ აყენებს მას 
არახელსაყრელ მდგომარეობაში ოპონენტთან მიმართებაში.“159  რადგან სისხლის 
სამართლის საქმეში ოპონენტი არის პროკურორი,  მნიშვნელოვანია, დადგინდეს, 
ხომ არ აღმოჩნდა დაცვის მხარე არახელსაყრელ მდგომარეობაში პროკურო-
რთან შედარებით. ამასთან, აუცილებელი არ არის, რომ დაცვის მხარე ზუსტად 
იგივე მდგომარეობაში იყოს, როგორშიც პროკურორი.160 გარკვეული დოზით 
უთანასწორობა დასაშვებია. მაგალითად, ის გარემოება, რომ ხელშემკვრელი 
სახელმწიფოების უმრავლესობაში, მოწმეს, რომელმაც მისცა ბრალდებულის 
მამხილებელი ჩვენება, იძახებს პროკურორი და დაცვის მხარეს არ აქვს მისი 
გამოძახების უფლება, თავისთავად არ ლახავს თანასწორობის უფლებას.

პროკურორს უკეთესი სასტარტო მდგომარეობა აქვს ბრალდებულთან 
შედარებით. მას შეუძლია შეკრიბოს მტკიცებულებები, ბრალი წაუყენოს ბრალ-
დებულს და წარმოადგინოს ბრალდებულის მამხილებელი მტკიცებულებები. 
თანასწორობის უფლება კი გულისხმობს დაცვის მხარის სუსტი მდგომარეობის 
დაბალანსებას. საამისოდ, მაგალითად, ბრალდებულს უნდა მიეცეს საშუალება, 
იყოლიოს დამცველი და დაკითხოს პროკურორის მიერ წარმოდგენილი მოწმეები. 
მხოლოდ ის გარემოება, რომ პროკურორმა მოწმე დაკითხა დაცვის მხარის 
დაუსწრებლად, არ უთანაბრდება თანასწორობის უფლების დარღვევას. ზოგ ხელ-
შემკვრელ სახელმწიფოში, მოწმეს კითხავს გამომძიებელი პროკურორის ფორმალური 
ზედამხედველობის ქვეშ. ამ წესით ჩამორთმეულ ჩვენებას კი მტკიცებულების ძალა 
აქვს. ეს თავისთავად არ მიიჩნევა თანასწორობის უფლების დარღვევად, რადგან 
აუეს აფასებს მთლიანობაში სასამართლო განხილვის სამართლიანობას. ის, რომ 
დაცვის მხარეს არ მიეცა მოწმის დაკითხვის შესაძლებლობა გამომძიებლის მიერ 
ჩატარებული დაკითხვის დროს ბალანსდება სამართალწარმოების შემდგომ ეტაპზე. 
დაცვის მხარეს შეუძლია მოითხოვოს მოწმის გამოძახება. თუ მოწმე გამოცხადდება, 
დაცვის მხარეს ექნება მისი სარწმუნოობის შემოწმების შესაძლებლობა. თუ 
დაცვის მხარე არ მოითხოვს მოწმის გამოძახებას და მოწმე არც სასამართლოს ან 
პროკურორის შუამდგომლობით არ იქნა გამოძახებული, მაშინ უთანაწორობა ვერ 
დაბალანსდება. მაგრამ მხოლოდ ამ ფაქტს აუეს არ ჩათვლის დარღვევად, რადგან 
თვითონ დაცვის მხარემ არ გამოიყენა ყველა შესაძლებლობა მოწმის დასაკითხად. 
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ თუ მოწმის სასამართლო პროცესზე გამოცხადება 

157.  უფრო დეტალური მიმოხილვისთვის იხილეთ Wasek-Wiaderek 2000.

158.  აუეს 27 იანვარი 2004წ., გნ 44484/98 (dec.) (Lorsé/Nederland), გვ. 12; აუეს 22 იანვარი 2002წ., გნ 42011/98 (Oyston/United Kingdom), გვ.  9.

159.  აუეს 22 თებერვალი 1996წ., გნ 17358/90 (Bulut/Austria), § 47.

160.  აუეს 27 იანვარი 2004წ., გნ 44484/98 (dec.) (Lorsé/Netherlands), გვ. 12; აუეს 2 იანვარი 2002წ., გნ (dec.) (Oyston/United Kingdom), გვ. 9.
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სავალდებულოა, დაცვის მხარეს არ სჭირდება შესაბამისი შუამდგომლობის დაყენება 
ხელშემკვრელი სახელმწიფოს წესების მიხედვით საიმისოდ, რომ მოწმის ჩვენება 
დასაშვებ მტკიცებულებად იქნას მიჩნეული.

მაკედონიის წინააღმდეგ შეტანილ ორ საქმეში ეუეს-მა შეაფასა ვითარება, როდესაც 
მოწმე დაკითხა საქმის განმხილველმა მოსამართლემ და პროკურორმა დახურულ 
კარს მიღმა, დაცვის მხარის მონაწილეობის გარეშე. მოწმეები იყვნენ საიდუმლო 
აგენტები, რომელთა ვინაობაც არ გაამჟღავნეს, რათა მათი გამოყენება მომავალშიც 
ყოფილიყო შესაძლებელი. მაკედონიის სისხლის სამართლის საპროცესო წესების 
მიხედვით, მოწმის ამგვარ ვიათარებაში დაკითხვა დასაშვები იყო იმ პირობით, 
რომ დაცვის მხარეს უნდა მისცემოდა საშუალება, წერილობით ჩამოეყალიბებინა 
კითხვები, რომლებზეც მოწმეს პასუხი უნდა გაეცა. საქმეში Papadakis v. Macedonia 
აუეს-მა ეს პროცედურა გაუმართლებლად მიიჩნია, რადგან დაცვის მხარეს მხოლოდ 
1 საათი მისცეს საიმისოდ, რომ შეესწავლა მოწმის ჩვენება და ჩამოეყალიბებინა 
კითხვები. აუეს-მა ეს პროცედურა არ მიიჩნია, როგორც საკმარისი და სათანადო 
შესაძლებლობა მოწმისთვის კითხვების დასასმელად. საქმეში  Dončev & Burgov v. 
Macedonia დაცვის მხარეს, როგორც ჩანს, უფრო მეტი დრო მიეცა. აუეს-მა დაცვის 
მხარე დაადანაშაულა იმაში, რომ მან არ გამოიყენა კითხვების წერილობით დასმის 
შესაძლებლობა. ამიტომ აუეს-მა მოწმეთა დაკითხვის უფლება დარღვეულად არ 
მიიჩნია. აქედან გამომდინარე, აუეს-ის აზრით, თანასწორობის უფლება დაცული 
იყო მაკედონიის სისხლის სამართლის საპროცესო წესებით, რადგან დაცვის მხარეს 
მიეცა გონივრული ვადა კითხვების მოსამზადებლად. 

მოწმეთა დაკითხვისას თანასწორობის უფლებასთან დაკავშირებული კიდევ 
ერთი საკითხია, მიეწოდა თუ არა დაცვის მხარეს საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, 
რომ ეფექტურად დაეკითხა მოწმე. თუ პროკურორი ან გამომძიებელი ფლობდა 
ინფორმაციას, რომელიც მათ არ გადასცეს დაცვის მხარეს, ეს შეიძლება გაუთა-
ნაბრდეს თანასწორობის უფლების დარღვევას. სწორედ ამ გარემოების გამო, 
ეუეს-მა დაადგინა სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა საქმეში 
D. v. Finland. 161 უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ ის გარემოება, რომ რაღაც 
ინფორმაცია არ იქნა გადაცემული, არ წარმოადგენს საფუძველს სამართლიანი 
სასამართლოს უფლების დარღვევის დასადგენად.162 საკითხის შეფასებისას უნდა 
განისაზღვროს, რამდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყო გაუზიარებელი მასალა 
მოწმის დაკითხვის მიზნებისთვის, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თავად ეს მოწმე163

და მიეცა თუ არა დაცვის მხარეს მოწმის დაკითხვის საკმარისი და სათანადო 
შესაძლებლობა სამართალწარმოების მოგვიანებით ეტაპზე . 

161.  აუეს 7 ივლისი 2009წ., გნ 30542/04 (D./Finland), § 49 და 52. ზოგადად, იმის თაობაზე, რა გავლენას ახდენს სამართალწარმოების პროცესზე დაცვის მხარისთვის 

ინფორმაციის დამალვა, იხილეთ აუეს (დიდი პალატა) 16 თებერვალი 2000წ., გნ 28901/95 (Rowe & Davis/United Kingdom), აუეს 19 ივნისი 2001წ., გნ 36533/97 (Atlan/United 

Kingdom) და აუეს 24 ივნისი 2003წ., გნ 39482/98 (Dowsett/United Kingdom).

162.  2012 წლის 3 აპრილის გადაწყვეტილებაში (აუეს, 3 აპრილი 2012, გვ 18475/05 (Chmura/Poland), § 53-57) აუეს-მა დაადგინა, რომ გაუზიარებელი ინფორმაცია არ იყო 

ისეთი მნიშვნელობის, რომ გავლენა მოეხდინა მოწმის დაკითხვის ეფექტურობაზე.

163.  აუეს 12 დეკემბერი 2013წ., გნ 19165/08 (Donohoe/Ireland), § 78.
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3.3.2 მოწმის დაკითხვის უფლება164 

აუეკ-ის მუხლი 6(3)(დ) ბრალდებულს ანიჭებს მოწმეთა დაკითხვის უფლებას. 
მაგრამ ეს არ არის აბსოლუტური უფლება. მხოლოდ განსაზღვრულ შემთხვევებში, 
ჩაითვლება ეს უფლება დარღვეულად, თუ მხარეს არ მიეცა მოწმეთა დაკითხვის 
საკმარისი და სათანადო შესაძლებლობა. აუეს-მა ამ საკითხზე გადაწყვეტილების 
მიღების მეთოდიკა შემოიღო თავის გადაწყვეტილებებით საქმეებზე Al-Khawaja 
& Tahery v. the United Kingdom.165  კერძოდ, იგი ჯერ აფასებს, არსებობდა თუ 
არა დასაბუთებული მიზეზი, რის გამოც არ იყო მოწმის დაკითხვის საკმარისი და 
სათანადო შესაძლებლობა. თუ დასაბუთებული მიზეზი არ არსებობს, ეს თავისთავად 
უკვე საკმარისია მოწმეთა დაკითხვის უფლების დარღვევის დასადგენად. თუ 
დასაბუთებული მიზეზი არსებობდა, მაშინ აუეს იმსჯელებს, საკმარისად და სათა-
ნადოდ დაკითხული მოწმის მიერ მიცემული ჩვენება უნდა ჩაითვალოს თუ არა გა-
დამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულებად. როგორც წესი, დარღვევა არ 
დადგინდება, თუ მოწმის ჩვენებას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა.166 თუ ჩვენება 
მიჩნეულ იქნება გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონედ, მაშინ სასამართლო დაადგენს 
მოწმის დაკითხვის უფლების დარღვევას. მაგრამ ეს შეიძლება დაბრკოლებას არ 
წარმოადგენდეს, თუ დაცვის მხარის მიერ დაკითხვის შესაძლებლობის არქონა 
საკმარისად არის დაბალანსებული.167  

თუმცა, ამ ანალიზს წინ უნდა უძღოდეს კითხვა, მიეცა თუ არა მხარეს მოწმის 
დაკითხვის საკმარისი და სათანადო შესაძლებლობა. აქ მნიშვნელოვანია ასევე 
კითხვა, აუცილებელია თუ არა, ეს შესაძლებლობა არსებობდეს სასამართლო 
განხილვის დროს. საქმეში Kostovski v. the Netherlands აუეს-მა განაცხადა, რომ 
ასეთი შესაძლებლობა მხარეს უნდა მიეცეს როდესაც მოწმე აძლევს ჩვენებას 
ან სამართალწარმოების სხვა მომდევნო ეტაპზე.168 მსგავსი ზოგადი ხასიათის 
განცხადებები აუეს-ის მრავალ გადაწყვეტილებაში მოიპოვება, მათ შორის, ახალ 
გადაწყვეტილებებში.169 ერთი შეხედვით, თითქოსდა შეიძლება დავასკვნათ, რომ 
წინასასამართლო დაკითხვა საკმარის საშუალებას იძლევა მოწმის სანდოობის 
შესამოწმებლად. მაგრამ არსებობს საპირისპირო მოსაზრებები. საქმეში Melnikov v. 
Russia აუეს-მა ზოგადი პრინციპის სახით განმარტა, რომ „სასურველია, დაკითხვა 
მოხდეს შეჯიბრებითი პროცესის დროს, დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი 
სასამართლოს წინაშე.“170  საქმეში Matytsina v. Russia აუეს უფრო შორს წავიდა 
და თქვა: „მაშინაც კი, თუ დაცვის მხარეს ჰქონდა მოწმის ან ექსპერტის ჯვარედინი 
დაკითხვის შესაძლებლობა პოლიციაში დაკითხვის ეტაპზე, ეს ვერ ჩაანაცვლებს 
ამ მოწმის ან ექსპერტის ჯვარედინ დაკითხვას სასამართლო პროცესზე, 

164.  მოწმეთა დაკითხვის უფლების შესახებ უფრო დეტალური მიმოხილვისთვის იხილეთ De Wilde 2013, De Wilde 2015 და Maffei 2012.

165.  აუეს (დიდი პალატა) 15 დეკემბერი 2011წ., გნ 26766/05 და გნ 22228/06 (Al-Khawaja & Tahery/United Kingdom), § 119.

166.  2014 წლის 17 აპრილის გადაწყვეტილებაში (აუეს 17 აპრილი 2014, გნ 9154/10 (Schatschaschwili/Germany) აუეს-მა განაცხადა, რომ დაბალანსების საჭიროება არსებობს 

მაშინაც, თუ მოწმის ჩვენება არ არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის. ჯერჯერობით აუეს-ს არასოდეს დაუდგენია მოწმეთა დაკითხვის უფლების დარღვევა იმის გამო, რომ მხარეს 

არ მიეცა მოწმის დაკითხვის შესაძლებლობა, რომელიც არ იყო გადამწყვეტი მნიშვნელობის მოწმე.

167.  ბალანსი საკმარისად შეიძლება იქნას მიჩნეული, თუ მოწმის ჩვენების შემოწმება შეიძლება არა აუცილებლად მოწმის დაკითხვით, არამედ სხვა გზით. დამაბალანსებელი 

ეფექტი შეიძლება რამდენიმე ფაქტორს ჰქონდეს, მაგალითად, წინასასამართლო ჩვენების ვიდეო ჩანაწერის დემონსტრირება და სხვა მოწმეთა დაკითხვა, რომელთაც 

მთავარმა მოწმემ უამბო, რა ნახა თვითნ.

168.  აუეს 20 ნოემბერი 1989წ., გნ 11454/85 (Kostovski/Netherlands), § 41.

169. აუეს 27 თებერვალი 2014წ., გნ. 5699/11 (Lučič/Croatia), § 84; აუეს 24 აპრილი 2012წ., გნ 1413/05 (Sibgatullin/Russia), § 50; აუეს 11 დეკემბერი 2012წ., გნ 3653/05 

et cetera (Asadbeyli and others/Azerbaijan), § 34.

170.  აუეს 14 იანვარი 2010წ., გნ 23610/03 (Melnikov/Russia), § 74.
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მოსამართლეების წინაშე.“171 ეს მოსაზრება ჩამოყალიბებულია, როგორც წესი, 
გამონაკლისების გარეშე. იმავე გადაწყვეტილებაში აუეს-მა მხარი დაუჭირა წინა-
სასამართლო ჩვენების წაკითხვას სასამართლო პროცესზე, სასამართლოში მოწმის 
ზეპირი დაკითხვის დროს. 172

ზოგიერთი გადაწყვეტილებიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ მატიცინას საქმეში 
დადგენლი წესი, რომელიც აუეს-მა სულ ცოტა ხნის წინ - 2014 წელს ჩამოაყალიბა, 
პრინციპში, მხოლოდ სპეციფიური საქმეების შესაფასებლად გამოიყენება და არა 
ყველა შემთხვევაში.173 თუ მოწმე შეიძლება დაკითხულიყო წინასწარი გამოძიების 
ეტაპზე, ეს დამაბალანსებელ გარემოებად შეიძლება ჩაითვალოს. როგორც ჩანს, 
აღნიშნულ საქმეებში წინასასამართლო ეტაპზე მოწმის დაკითხვის შესაძლე-ბლობა 
არ იქნა მიჩნეული საკმარის და სათანადო შესაძლებლობად.174 თუმცა, სხვა გა-
დაწყვეტილებებში სხვაგვარი მსჯელობაა  განვითარებული: კერძოდ, წინასა-
სამართლო დაკითხვა ჩაითვალა საკმარის და სათანადო შესაძლებლობად.175 
აუეს-ს არ განუმარტავს, თუ რატომ დაუჭირა მხარი  ურთიერთგანსხვავებულ 
მიდგომებს სხვადასხვა საქმეში. 

3.3 მოწმის მდგომარეობა 

კონვენციის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტში  დაცვის მხარის უფლებებია ასახული. 
იმის განსაზღვრისას, აღნიშნული უფლებები საკმარისად იყო თუ არა დაცული, აუეს 
აფასებს მთლიანი პროცესის სამართლიანობას. კერძოდ, იგი აფასებს ბალანსს 
„დაცვის მხარის, დაზარალებულის და მოწმეების წინააღმდეგობრივ ინტერესებსა 
და მართლმსაჯულების ეფექტური განხორციელების საჯარო ინტერესს შორის.“176

აქ იგულისხმება, „რომ შესაბამის შემთხვევებში დაცვის მხარის ინტერესები უნდა 
დაბალანსდეს ჩვენების მისაცემად გამოძახებული მოწმეების თუ დაზარალებულების 
ინტერესების მიმართ.“177 სწორედ ამ მსჯელობის საფუძველზე, სასამართლოებმა 
შეიძლება არ დააკმაყოფილონ მოწმეთა გამოძახების შუამდგომლობა. გარდა 
ამისა, დაცვის ღონისძიებები „უნდა შეეხამებოდეს დაცვის მხარის მიერ თავისი 
უფლებების საკმარისად და ეფექტურად განხორციელების შესაძლებლობას.“178 
ასეთი მოსაზრებები გამოთქმულია 2001 წლის 15 მარტის ევროკავშირის ჩარჩო 
გადაწყვეტილებაში სისხლის სამართლის პროცესში მოწმეთა მდგომარეობის 
შესახებ (2001/220/JHA).179

ხელშემკვრელი სახელმწიფოების გადასაწყვეტია, მოწმის რომელი მოქმედება 
ან უმოქმედობა გამოიწვევს მის სისხლის სამართლებრივ პასუხის-მგებლობას. 
მაგალითად, ხელშემკვრელი სახელმწიფოების კანონმდებლობა ითვალისწინებს 
ჩვენების მიცემისგან გათავისუფლების საფუძვლებს. თუ მოწმე არასაპატიო მიზეზით 

171.  აუეს 27 მარტი 2014წ., გნ 58428/10 (Matytsina/Russia), § 153.

172.  აუეს 27 მარტი 2014წ., გნ 58428/10 (Matytsina/Russia), § 157.

173.  აუეს-ის მსჯელობის რთული ხაზი აქ არ არის განხილული

174.  აუეს 10 მაისი 2012წ., გნ 28328/03 (Aigner/Austria), § 39; აუეს 19 დეკემბერი 2013წ., გნ 26540/08 (Rosin/Estonia), § 55.

175.  აუეს 12 ივნისი 2014წ., გნ 30265/09 (Dončev & Burgov/Macedonia); აუეს 2 აპრილი 2013წ., გნ 25307/10 (dec.) (D.T./Netherlands); აუეს 3 აპრილი 2012წ., გნ 18475/05 

(Chmura/Poland).

176.  აუეს (დიდი პალატა) 15 დეკემბერი 2011წ., გნ 26766/05 და 22228/06 (Al-Khawaja & Tahery/United Kingdom), § 119.

177.  აუეს 26 მარტი 1996წ., გნ 20524/92 (Doorson/Netherlands), § 70.

178.  აუეს 2 ივლისი 2002წ., გნ 34209/96 (S.N./Sweden), § 47; Hoyano 2001; Keane 2012.

179.  ამ ჩარჩო გადაწყვეტილების შესრულების თაობაზე იხილეთ Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 2009 
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უარს იტყვის ჩვენების მიცემაზე, მის მიმართ შეიძლება გამოიყენონ იძულების 
ღონისძიებები. ეს საქმის გარემოებებზეა დამოკიდებული. საქმეში Van der Heijden 
v. the Netherlands აუეს-მა დაადგინა, რომ მოწმის პატიმრობაში ყოფნა 13 დღის 
განმავლობაში მის მიერ ჩვენების მიცემის იძულების მიზნით არ იყო მისი პირადი 
ცხოვრების უფლების არაპროპორციული დარღვევა. ეუეს-მა გაითვალისწინა, რომ 
აღნიშნული ღონისძიება მიმდინარეობდა საკმარისი გარანტიების უზრუნველყოფის 
ფონზე, კერძოდ:

• პატიმრობის ბრძანების შედარებით მცირე ვადა (24 საათი), რომლის 
პერიოდშიც გამომძიებელმა მოსამართლემ საოლქო სასამართლოს უნდა 
აცნობოს პატიმრობის ბრძანების გამოცემის შესახებ;

• ასევე მოკლე ვადა (48 საათი), რომლის განმავლობაშიც საოლქო 
სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მოწმის გათავისუფლების 
შეახებ ან პატიმრობის ბრძანების ვადის გაგრძელების შესახებ;

• გათავისუფლების თხოვნით საოლქო სასამართლოსთვის მიმართვის 
უფლება და საოლქო სასამართლოს უარის შემთხვევაში, ამ უარის 
გასაჩივრების უფლება.180

თუ მოწმე ჟურნალისტად მუშაობს, მისი დაპატიმრება შეიძლება გაუთანაბრდეს 
მისი გამოხატვის თავისუფლების დარღვევას. ამის შეფასებისას, პირველ რიგში, 
ყურადღება უნდა მიექცეს, არსებობს თუ არა დასაბუთებული მიზეზი მოწმის 
დაპატიმრებისთვის. თუ ასეთი მიზეზი არსებობს, შემდეგი მნიშვნელოვანი ფაქტორია 
პატიმრობის ხანგრძლივობა. აუეს-ის გადაწყვეტილებით, ჟურნალისტის პატიმრობაში 
დატოვება 30 დღის განმავლობაში არაპროპორციული ღონისძიება იყო.“ 181

თუ მოწმის მიერ ჩვენების მიცემის მიზნით გამოყენებული იძულება იმგვარია, 
რომ უთანაბრდება წამებას (აუეკ-ის მე-3 მუხლი), ამგვარად მიღებული ჩვენებისთვის 
მტკიცებულების სტატუსის მინიჭება გამოიწვევს სამართლიანი სასამართლოს 
უფლების დარღვევის დადგენას.182 სავარაუდოდ, აუეს ასეთივე დასკვნამდე მივა, 
თუ მოწმეს აიძულეს ჩვენების მიცემა აიძულეს თუნდაც წამების გარეშე. ეს დასკვნა 
შესაბამისობაშია აუეს-ის მიდგომასთან, რომლის თანახმად, პირს უფლება აქვს 
არ მისცეს საკუთარი თავის მამხილებელი ჩვენება. ეს უფლება „თავის თავში 
გულისხმობს, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდების მხარემ თავისი 
პოზიცია ბრალდებულის წინააღმდეგ დაამტკიცოს ისე, რომ არ გამოიყენოს მტკი-
ცებულებები, რომლებიც მოპოვებულია იძულებით ან ზეწოლით, ბრალდებულის 
ნების უგულებელყოფით.“ 183 მოწმის ჩვენების მისაღებად ძალის გამოყენებამ, ასევე 
შეიძლება შელახოს მთლიანი პროცესის სამართლიანობა.184 

180.  აუეს (დიდი პალატა) 3 აპრილი 2012წ., გნ  42857/05 (Van der Heijden/Netherlands), § 77.

181.  აუეს 22 ნოემბერი 2007წ., გნ 64752/01 (Voskuil/Netherlands).

182.  აუეს 27 ივნისი 2007წ., გნ 36549/03 (Harutyunyan/Armenia).

183.  აუეს 11 ივლისი 2006წ., გნ 54810/00 (Jalloh/Germany), § 100.

184. 2008 წლის 18 დეკემბრის გადაწყვეტილებაში (აუეს 18 დეკემბერი 2008წ., გნ 30663/04 (Lutsenko/Ukraine), § 59-62)) აუეს-მა შეაფასა ვითარება, როდესაც მოწმემ 

იძულებით მისცა ჩვენება იმ ფონზე, რომ პრეცედენტული სამართალი აღიარებდა უფლებას, არ მისცეს საკუთარი თავის მამხილებელი ჩვენება
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4. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 
შედარება ჰოლანდიის სისხლის სამართლის პროცესთან და აუეს-ის 
პრეცედენტულ სამართალთან 

4.1 მოწმის ჩვენების გამოყენება მტკიცებულების სახით 

2009 წლის სსსსკ-ის მთავარი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ მოწმის ჩვენება 
დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოწმემ იგი მისცა სასამართლო სხდომაზე. 
სსსსკ-ის 243 და 118(3) მუხლების თანახმად, წინასასამართლო ჩვენებების 
წაკითხვა დასაშვებია მხოლოდ განსაზღვრულ შემთხვევებში. გამოძიების ეტაპზე 
გამომძიებლის მიერ ჩამორთმეული წინასასამართლო ჩვენებები შეიძლება 
წაკითხულ იქნას სასამართლო სხდომაზე, სხდომაზე დაკითხვის საჭიროების გარეშე, 
მაგრამ მხოლოდ სსსსკ-ის 243-ე მუხლით გასაზღვრული პირობების არსებობისას.

 
მტკიცებულებათა მარეგულირებელი წესების დადგენის უფლებამოსილებას 

აუეს ხელშემკვრელ მხარეებს უტოვებს, თუმცა უმჯობესად მიიჩნევს მტკიცებულების 
წარმოდგენას უშუალოდ სასამართლო სხდომაზე. ნიდერლანდებში წინასასამართლო 
ჩვენება ხშირად გამოიყენება მტკიცებულების სახით და ასეთი ჩვენების სასამართლო 
პროცესზე წასაკითხად აუცილებელი არ არის რაიმე წინაპირობების არსებობა. 

4.2 დაცვის მხარის მდგომარეობა 

4.2.1 მხარეთა თანასწორობის უფლება 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის გარდამავალი 
დებულებების თანახმად, გამომძიებელს უფლება აქვს, დაკითხოს მოწმეები 
სასამართლო სხდომამდე, დაცვის მხარის დაუსწრებლად და ისე, რომ დაცვის მხარეს 
არ აქვს კითხვების წერილობით ჩამოყალიბების შესაძლებლობა. გამომძიებელს 
აქვს მოწმის გამოძახების უფლება. თუ მოწმეს გამოიძახებენ, იგი ვალდებულია, 
უპასუხოს კითხვებს. თუ მოწმე უარს იტყვის პასუხების გაცემაზე ან მისცემს არასწორ 
ჩვენებას, მას დაეკისრება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა. დაცვის მხარე არ 
ფლობს ასეთივე საშუალებებს, რომ აიძულოს მოწმე, მისცეს ჩვენება.185

ცხადია, ასეთი დაკითხვა ხელს არ უწყობს მხარეთა თანასწორობის უფლებას. 
მაგრამ საკითხავია, ირღვევა თუ არა აღნიშნული დაკითხვის წესით თანასწორობის 
უფლება, რომელიც სამართლიანი სასამართლოს უფლების შემადგენელი ნაწილია. 
ამ კითხვაზე პასუხი დამოკიდებულია იმაზე, ეძლევა თუ არა დაცვის მხარეს მოწმის 
დაკითხვის შესაძლებლობა სამართალწარმოების მოგვიანებით ეტაპზე. ზოგ ქვეყანაში, 
როგორიცაა ნიდერლანდები, მოწმის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, როგორც 
წესი, აქვს მტკიცებულების ძალა. ასეთ პრაქტიკა თავისთავად არ წარმოადგენს 
აუეკ-ის მე-6 მუხლის დარღვევას. აუეს აფასებს სისხლის სამართალწარმოებას 
მთლიანობაში. მხარეთა თანასწორობის უფლების, კერძოდ მოწმეთა დაკითხვის 
ნაწილში, დარღვევა დადგინდება, თუ დაცვის მხარეს სამართალწარმოების არც 
ერთ ეტაპზე არ მიეცა მოწმის ეფექტურად დაკითხვის შესაძლებლობა, ხოლო 
პროკურორს ჰქონდა მოწმისგან ჩვენების მიღების შესაძლებლობა. გარდა ამისა, 
185.  ბოხაშვილი, 2012წ., გვ. 182



75

თავად დაცვის მხარეს უნდა მოეთხოვა მოწმის დაკითხვა ან, როგორც მინიმუმ, უნდა 
გაეპროტესტებინა ჩვენების გამოყენება მტკიცებულების სახით.

 
2009 წლის სსსსკ-მა შემოიტანა დაკითხვა მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე, 

რომელშიც მონაწილეობა შეუძლიათ დაცვის მხარესაც და პროკურორსაც. ასეთი 
დაკითხვა წარმოებს განსაზღვრულ შემთხვევებში; დაკითხვის დროს მოპოვებული 
ჩვენება დასაშვებია განსაზღვრულ შემთხვევებში.

ჰოლანდიის კანონმდებლობა გარკვეულწილად ჰგავს საქართველოს 1998 
წლის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს. მოწმე შეიძლება დაკითხოს 
გამომძიებელმა (რომელიც პოლიციის მუშაკია). ამგვარად გაკეთებული განცხადებები 
დასაშვებია, როგორც მტკიცებულება. მაგრამ ვითარება იცვლება, თუ დაცვის მხარე 
ითხოვს მოწმის დაკითხვას. ამ შემთხვევაში, მოწმეთა დაკითხვის უფლება უნდა იყოს 
უზრუნველყოფილი. მოწმეთა დაკითხვის უფლების განხორციელებით, იქნება ეს 
გამოძიების ეტაპზე თუ სასამართლო სხდომაზე, მიიღწევა მხარეთა თანასწორობის 
უფლების რეალიზება. მნიშვნელოვანი განსხვავება ქართული პროცესისგან ის არის, 
რომ ჰოლანდიაში მოწმე არ არის ვალდებული გამოცხადდეს და მისცეს ჩვენება. ეს 
პროცესი სრულიად ნებაყოფლობითია. 

4.2.2 მოწმეთა დაკითხვის უფლება 

აუეს-ის პრეცედენტული სამართლის მიხედვით, დაცვის მხარეს უნდა მიეცეს 
მოწმის ჩვენების სანდოობის შემოწმების შესაძლებლობა. სასურველია, ეს 
მოხდეს სასამართლო პროცესზე, მაგრამ როგორც მინიმუმ სამართალწარმოების 
რომელიმე ეტაპზე. თუ ასეთი შესაძლებლობა დაცვის მხარეს არ მიეცა, საამისოდ 
უნდა არსებობდეს დასაბუთებული მიზეზი. 2009 წლის სსსსკ-ის მიხედვით, როგორც 
წესი, მოწმემ ჩვენება უნდა მისცეს სასამართლოში, ხოლო დაცვის მხარეს უნდა 
ჰქონდეს მისი ჯვარედინი დაკითხვის შესაძლებლობა. 2009 წლის სსსსკ-ის 243-ე 
მუხლის თანახმად, წინასასამართლო ჩვენების წაკითხვა მხოლოდ განსაზღვრულ 
შემთხვევებშია დასაშვები. ეს შემთხვევები აუეს-ის მიერ დასაბუთებულ მიზეზებად 
ჩაითვლება. მაშინაც კი, თუ არსებობს დასაბუთებული მიზეზი, გამამტყუნებელი 
განაჩენი არ შეიძლება ეფუძნებოდეს მხოლოდ ან უპირატესად შეუმოწმებელ 
ჩვენებას, თუ ეს გარემოება არ არის საკმარისად დაბალანსებული. როგორც ჩანს, 
ამჟამად მოქმედი წესებით, დასაშვებია, გამამტყუნებელ განაჩენს საფუძვლად დაედოს 
მხოლოდ ან ძირითადად წინასასამართლო ჩვენება, რომელიც ჩამორთმეულია 
გამომძიებლის მიერ დაკითხვის შედეგად, რომელშიც დაცვის მხარეს არ ჰქონდა 
მონაწილეობის მიღების საშუალება. აუეს-ის პრეცედენტული სამართლის მიხედვით, 
აღნიშნული გარემოების დამაბალანსებელი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ექსპერტის 
დასკვნას მოწმის ჩვენების სარწმუნოობასთან დაკავშირებით.186  მაგრამ 2009 წლის 
51(3) მუხლი არ ითვალისწინებს ექსპერტის მიერ მოწმის ჩვენების სარწმუნოობის 
შეფასების შესაძლებლობას.

თუ მოწმე დაიკითხება მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე, მაშინ დაცვის მხარეს 
აქვს დაკითხვაში მონაწილეობის მიღების უფლება. განსაზღვრულ შემთხვევებში, 

186.  აუეს 2 აპრილი 2013წ., გნ 25307/10 (D.T./Netherlands).
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მოწმე შეიძლება დაიკითხოს დაცვის მხარის დაუსწრებლად.187 2009 წლის სსსსკ-ის 
118(3) მუხლი ადგენს, რომ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე დაკითხვის შედეგად 
მიღებული წინასასამართლო ჩვენება, გარკვეულ შემთხვევებში, არ შეიძლება იყოს 
ერთადერთი საფუძველი გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისთვის. ეს ნორმა არ 
გამორიცხავს, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი ძირითადად დაეფუძნოს მოწმის ისეთ 
ჩვენებას, რომლის შემოწმების საშუალებაც დაცვის მხარეს არ ჰქონია.

ჰოლანდიის უზენაესმა სასამართლომ თავისი პრეცედენტული სამართლით 
ჰოლანდიის სისხლის სამართლის პროცესში გადმოიღო აუეს-ის მიდგომა მოწმეთა 
დაკითხვასთან დაკავშირებით. მართალია, მოწმეებს, როგორც წესი, სასამართლო 
პროცესზე არ იძახებენ, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს, ეძლევა თუ არა მხარეს მათი 
დაკითხვის შესაძლებლობა. თუ დაცვის მხარეს ასეთი შესაძლებლობა არ მიეცა, ეს 
შეიძლება გახდეს საქმეზე გამამართლებელი განაჩენის დადგომის საფუძველი.   

4.3 მოწმის მდგომარეობა 

მანამდე მიცემული ჩვენების უარყოფის აკრძალვა 

მოწმე, რომელმაც მისცა სხვისი მამხილებელი ჩვენება, ვალდებულია, არ 
გადაუხვიოს თავისი განცხადებებიდან, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში, მას 
დაეკისრება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა „მართლმსაჯულების 
განხორციელებისთვის ხელის შეშლის“ გამო, თუ იგი უარყოფს თავდაპირველ 
ჩვენებას (სსსკ-ის 371-ე მუხლი). ეს ნორმა პრობლემურია რამდენიმე მიზეზის გამო. 
ჯერ ერთი, ჭეშმარიტების დადგენას ხელს არ უწყობს მოწმის ჩვენების შესწორების 
კრიმინალიზაცია. 1998 წლის სსსსკ-ის მიხედვით, მოწმეს იძახებენ, იგი ვალდებულია 
გამოცხადდეს, დებს ფიცს და ვალდებულია მისცეს ჩვენება წინასასამართლო 
დაკითხვაზე.188 მოწმეს მრავალი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს წინასასამართლო 
დაკითხვაზე არასწორი განცხადებების გაკეთებისთვის. მაგალითად, შეიძლება 
მის მიერ დანაშაულის შეტყობინება ცრუ იყო, რადგან მოქმედებდა შურისძიებით; 
შეიძლება მასზე ზეწოლა მოახდინეს ბრალდებულმა ან მისმა გარემოცვამ ან/
და გამოძიების მწარმოებელმა სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებმა 
აიძულეს ჩვენების მიცემა. თუ მოწმე გადაწყვეტს, თქვას სიმართლე სასამართლო 
პროცესზე, რაც გამოიწვევს ბრალდებულის გათავისუფლებას, იგი ამისთვის 
დაისჯება სისხლის სამართლის წესით. აქედან გამომდინარე, ეს ნორმა ხელს უშლის 
საქმეზე სიმართლის დადგენას. ამის შედეგი შეიძლება ის იყოს, რომ უდანაშაულო 
ბრალდებულები დამნაშავედ ცნონ. 

მეორე პრეტენზია აღნიშნული ნორმის მიმართ ის გახლავთ, რომ სსსკ-ის 371-ე 
მუხლი მოწმეს აიძულებს ცრუ ჩვენების მიცემით დანაშაულის ჩადენას, თუ მას არ სურს 
დაეკისროს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა თავდაპირველი განცხადების 
შეცვლის გამო. გამომძიებელმა შეიძლება ზეწოლა განახორციელოს მოწმეზე, 
რათა ამ უკანასკნელმა მისცეს ჩვენება.189 თუ მოწმე ვერ გაუძლებს ამ ზეწოლას და 

187.  2009 წლის სსსსკ-ის მუხლი 114(4)

188.  ასეთი პრაქტიკა არ არის აკრძალული აუეს-ის მიერ

189.  აუეს-ის 2010 წლის 27 მაისის (აუეს 27 მაისი 2010წ., გნ 18768/05 (Saghinadze and others/Georgia)) გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, ეს საფრთხე 

საქართველოშიც რეალურია. აღნიშნულ საქმეში პოლიციის თანამშრომლები დამნაშავედ იქნენ ცნობილი მოწმის მიერ ჩვენების მიცემის იძულებისთვის. მართალია, 1998 

წლის სსსსკ-ის 119-ე მუხლი კრძალავს იძულების გამოყენებას მოწმის დაკითხვის დროს, ეს არ წარმოადგენს გარანტიას, რომ მოწმეს არ აიძულებენ ჩვენების მიცემას.
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გააკეთებს ცრუ განცხადებას, რომელიც ბრალდებულის მხილებას ემსახურება, სსსკ-
ის 371-ე მუხლი არ მისცემს მოწმეს საშუალებას, თქვას სიმართლე სასამართლო 
პროცესზე დაკითხვის დროს. ამდენად, ფაქტიურად, მოწმე იძულებულია ჩაიდინოს 
ცრუ ჩვენების მიცემა (სსსკ-ის მუხლი 371). ეს ნიშნავს, რომ მას სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს ყველა შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რა 
პოზიციას აირჩევს. ანუ მოწმეს მოუწევს სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა, 
რათა აიცილოს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა სხვა დანაშაულის გამო. 
დუმილის შენარჩუნება ალტერნატივა არ არის, რადგან ესეც დანაშაულია. 

მესამე პრეტენზია უკავშირდება სსსკ-ის 371-ე მუხლის თავსებადობას აუეკ-ის 
მე-6 მუხლთან. შეიძლება ითქვას, სსსკ-ის 371-ე მუხლის მოქმედებით შეიძლება 
დაირღვეს სამართლიანი სასამართლოს უფლება. საქმეში Harutyunyan v. Armenia 
აუეს-მა დაადგინა, რომ ორი მოწმე აწამეს გარკვეული გაცხადებების გაკეთების 
მიზნით. ეს განცხადებები შემდგომ გამოიყენეს მტკიცებულების სახით ბრალდებულის 
წინააღმდეგ. აუეს-მა განაცხადა, რომ აღნიშნულ საქმეში დაირღვა სამართლიანი 
სასამართლოს უფლება. ეს დასკვნა ეფუძნებოდა იმ ფაქტს, რომ მოწმეთა მიერ 
(მათ შორის, თავად ბრალდებულის მიერ) ზეწოლის ქვეშ მიცემული ჩვენება გამო-
ყენებული იქნა მტკიცებულების სახით.190  თუ მოწმემ მამხილებელი ჩვენება მისცა 
გამომძიებელს, საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი ავალდებულებს 
მას, იგივე გაიმეოროს სასამართლო პროცესზე. უნდა ითქვას, რომ პასუხისგებაში 
მიცემის რისკი, როგორც ასეთი, თავისთავად წამებას არ უთანაბრდება. მაგრამ არსი 
პრინციპში იგივეა: მოწმის მიერ იძულებით მიცემულ ჩვენებას ენიჭება მტკიცებულ-
ების ძალა. თუ მოწმეს პასუხისგებაში მისცემენ თავდაპირველი ჩვენებისთვის, 
მაშინ საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემისგან თავისუფლების უფლება 
დაირღვევა, თუ სასამართლო პროცესზე მიცემული ჩვენება გამოყენებული იქნება 
მტკიცებულებად. როგორც ზემოთ აღინიშნა, მოწმეს ჩვენება არ მიუცია თავის-
უფალი ნებით, არამედ მან ეს გააკეთა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის 
შიშით, იმის მიუხედავად, რას იტყვის სასამართლო პროცესზე. აქედან გამო-
მდინარე, საკითხავია, წინასასამართლო დაკითხვას ხომ არ ჯობია ჰქონდეს უფრო 
ნებაყოფლობითი ხასიათი. 

ჰოლანდიის სისხლის სამართლის პროცესის თანახმად, მოწმის წინასასამარ-
თლო დაკითხვა სრულიად ნებაყოფლობითია. გამონაკლისია გამომძიებელი მოსა-
მართლის წინაშე დაკითხვის განსაზღვრული შემთხვევები, როდესაც არსებობს 
ვარაუდი, რომ მოწმე ვერ გამოცხადდება საქმის არსებითი განხილვის სხდომაზე. 
აქ მთავარი პრინციპი გახლავთ ის, რომ მოწმეს უნდა შეეძლოს თავდაპირველი 
განცხადებების უარყოფა ან შესწორება, თუ ეს თავდაპირველი განცხადებები არ 
შეესაბამება სიმართლეს. ეს გააუმჯობესებს საქმეზე სიმართლის დადგენას, რაც 
სისხლის სამართლის პროცესის მთავარი მიზანია. 
 

190.  აუეს 27 ივნისი 2007წ., გნ 36549/03 (Harutyunyan/Armenia). იხილეთ აგრეთვე აუეს 8 აპრილი 2008წ., გნ 7170/02 (Gradinar/Moldova), რომელშიც რამდენიმე მოწმემ 

საოლქო სასამართლოში ჩვენება მისცა ზეწოლის ქვეშ, ხოლო სააპელაციო სასამართლომ უშუალოდ არ შეაფასა ამ ჩვენებების სარწმუნოობა. ამ საფუძვლით აუეს-მა 

დაადგინა აუეკ-ის 6(1) მუხლის დარღვევა.
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თავდაპირველად მოწმის სახით დაკითხული პირების პასუხისგებაში მიცემა 

1998 წლის სსსსკ-ის თანახმად, გამომძიებელს შეუძლია პირი გამოიძახოს 
მოწმის სახით დაკითხვაზე. ამ შემთხვევაში, პირი ვალდებულია, გამოცხადდეს და 
მისცეს ჩვენება. ბოხაშვილის თანახმად, საქართველოში ჩვეულებრივ პრაქტიკას 
წარმოადგენს ჯერ მოწმედ დაკითხვა და შემდეგ მოწმედ დაკითხული პირის 
ბრალდებულად ცნობა სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში, აგრეთვე 
მოწმის სტატუსით დაკითხვისას გაკეთებული განცხადებების გამოყენება მტკიცებულ-
ების სახით.191 როგორც ჩანს, გამომძიებლები თავიანთ უფლებამოსილებას იყენებ-
ენ ისე, რომ აიძულონ პირები, მისცენ ჩვენება მოწმის სახით, რათა გამომძიებელმა 
მოიპოვოს ჩვენება ამ პირებისგან, რომლებიც უკვე ეჭვმიტანილი არიან სისხლის 
სამართლის დანაშაულის ჩადენაში. არც 2009 წლის სსსსკ კრძალავს ბრალდებულის 
დაკითხვას მოწმის სახით. მაგრამ მისი წინასასამართლო განცხადებები, რომლებიც 
მან მოწმის სტატუსით გააკეთა, არ არის დასაშვები მტკიცებულება, თუ თვითონ 
ბრალდებული არ ეთანხმება მათ.192 

თუ პირი აიძულეს მოწმის სახით მიეცა ჩვენება, აუეკ-ის მე-6 მუხლში ასახული 
უფლება, არ მისცეს ჩვენება საკუთარი თავის წინააღმდეგ, კრძალავს ასეთი ჩვენების 
გამოყენებას სისხლის სამართალწამოების შემდგომ ეტაპზე, როდესაც მოწმეს 
ბრალი წაეყენება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში.193 აქედან გამო-
მდინარე, 1998 წლის სსსსკ-ზე დაყრდნობით არსებული პრაქტიკა, რომ ჯერ პირს 
კითხავენ მოწმის სახით და შემდეგ წაუყენებენ ბრალს მოწმის სახით საკუთარი 
თავის წინააღმდეგ მიცემული ჩვენების საფუძველზე, ეწინააღმდეგება სამართლიანი 
სასამართლოს უფლებას. 

ჰოლანდიის სისხლის სამართალი არ უშვებს მოწმის მიერ ზეწოლის ქვეშ 
გაკეთებული განცხადებების გამოყენებას. მართალია, ეჭვმიტანილი და ბრალ-
დებული ვერასოდეს დაიკითხებიან მოწმის სახით, მათ შეიძლება ჩვენების მიცემა 
აიძულონ ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში. ასეთი ჩვენება არ შეიძლება 
გახდეს მტკიცებულება, თუ მათ შემდგომ ბრალს წაუყენებენ სისხლის სამართლის 
დანაშაულის ჩადენაში.  

4.4 დასკვნითი შენიშვნები 

მოწმეთა წინასასამართლო დაკითხვის წესი და მათი ჩვენების მტკიცებულებად 
გამოყენების წესები არსებითად შეიცვალა 2009 წლის სსსსკ-ით. 1998 წლის სსსსკ-ის 
მიხედვით, გამომძიებელს შეუძლია აიძულოს მოწმე, მისცეს ჩვენება დაცვის მხარის 
დაუსწრებლად. ამგვარი დაკითხვის შედეგად ჩამორთმეული ჩვენება შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას მტკიცებულების სახით. 2009 წლის სსსსკ-მა კი შემოიღო 
დაკითხვა მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე, რომელშიც, როგორც წესი, ორივე 
მხარე მონაწილეობს. მოწმე შეიძლება გამოკითხოს პროკურორმა, მაგრამ ეს 
ნებაყოფლობითი პროცედურაა, ხოლო გამოკითხვის შედეგად მიღებული ჩვენება 

191.  ბოხაშვილი, 2012წ., გვ 178: „მოწმის სახით ჩვენების მიცემის შემდეგ გამომძიებელი ხშირად მოწმეს ცნობს ბრალდებულად და ყველა მასალა, რაც პირმა მიაწოდა, 

როგორც მოწმემ, გამოიყენება მის წინააღმდეგ.“

192.  2009 წლის სსსსკ-ის 247-ე მუხლი

193.  აუეს 17 დეკემბერი 1996წ., გნ 19187/91 (Saunders/United Kingdom), § 70-76.
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არ არის დასაშვები მტკიცებულება. მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე მოწმეთა 
დაკითხვის წესი ჯერ არ არის ამოქმედებული.

ახალი სსსსკ-ის წესები დადებითად უნდა შეფასდეს დაცვის მხარის პოზიციიდან. 
პროკურორს აღარ ექნება მოწმეთა დაკითხვის უფლება სხვათა დაუსწრებლად, 
დაცვის მხარის მონაწილეობის გარეშე. დაკითხვას მაგისტრატი მოსამართლის 
წინაშე შეჯიბრებითი ხასიათი ექნება. ამჟამად, გარდამავალ პერიოდში, პროკურორის 
მიერ წინასასამართლო დაკითხვის შედეგად ჩამორთმეული ჩვენებები დასაშვებია, 
როგორც მტკიცებულება, თუ არსებობს 2009 წლის სსსსკ-ის 243-ე მუხლში 
აღნიშნული წინასასამართლო ჩვენების დასაშვებობის ერთ-ერთი სპეციალური 
საფუძველი. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია, ბრალდებულის გამამტყუნებელ 
განაჩენს საფუძვლად დაედოს მოწმის ჩვენება, რომლის დაკითხვის შესაძლებლობა 
დაცვის მხარეს არ მისცემია. ეს კი ეწინააღმდეგება აუეკ-ის 6(3)(დ) მუხლს, თუ მოწმის 
ჩვენება გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა.

მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე წინასასამართლო დაკითხვის პროცედურა 
ჯერ არ ამოქმედებულა. მიზეზად სახელდება ის, რომ საქართველოს 
პროკურატურის მოსაზრებით, ეს ახალი პროცედურა უარყოფითად იმოქმედებს 
საქმის სასამართლოში წარმატებით წარმართვის შესაძლებლობაზე. საკითხავია, 
რამდენად ახლოა სინამდვილესთან ეს ვარაუდი. აუცილებელია, ერთმანეთისგან 
განვასხვავოთ ორი საკითხი: პირველი საკითხია, რა პირობებში უნდა ჩაითვალოს 
წინასასამართლო ჩვენება დასაშვებ მტკიცებულებად. როგორც ჩანს, ეს საკითხი 
სადაო არაა, რადგან სსსსკ-ის 243-ე მუხლი უკვე შევიდა ძალაში. ეს მუხლი 
ადგენს, რომ მოწმის წინასასამართლო ჩვენება დასაშვებია მხოლოდ გამონაკლის 
შემთხვევებში. ზოგადი წესით კი, მოწმეებმა ჩვენება უნდა მისცენ სასამართლოში. 
1998 წლის სსსსკ არ შეიცავდა მსგავს დანაწესს. პროკურორის მიერ დაკითხვის 
დროს მოწმის მიერ მიცემული ჩვენება დასაშვები მტკიცებულება იყო. მეორე 
საკითხია, მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე დაკითხვა თავისთავად გამოიწვევს 
თუ არა საქმის სასამართლოში წარმატებით წარმართვის შესაძლებლობის 
შემცირებას. საქართველოს პროკურატურის შიში, ალბათ, დასაბუთებულია. თუ 
პროკურორი გამოკითხავს მოწმეს, მაშინ ამ რეჟიმში მოწმის მიერ გაკეთებული 
განცხადებები არ არის დასაშვები მტკიცებულება. პროკურორს შეუძლია მოითხოვოს 
გამოკითხვა მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე, მაგრამ ეს მხოლოდ გამონაკლის 
შემთხვევებშია შესაძლებელი. თუ ეს გარემოებები არ იქნება სახეზე, პროკურორი 
დამოკიდებული ხდება მოწმის ნება-სურვილზე, გაიმეორებს თუ არა გამოკითხვის 
დროს გაკეთებულ განცხადებებს სასამართლოში. მოწმე შეიძლება გარდაიცვალოს, 
მისი ადგილსამყოფელის დადგენა შეუძლებელი იყოს ან არ გაიმეოროს იგივე.194

 
2009 წლის სსსსკ-ში ზოგიერთი ასპექტი ჰოლანდიური სისხლის სამართლის 

პროცესის მსგავსად არის წარმოდგენილი. ორივე სამართლის სისტემაში მოწმე 
შეიძლება საქმის არსებით განხილვამდე გამოიკითხოს გამომძიებლის მიერ და 
მოსამართლის წინაშე. გამოკითხვა ნებაყოფლობითია. მოსამართლის წინაშე 
დაკითხვა ნებაყოფლობითი არ არის სსსსკ-ის მიხედვით, ასევე შეიძლება არ იყოს 

194.  ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. მაგრამ მოწმემ შეიძლება შეგნებულად გარისკოს მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება, მაგალითად, 

ბრალდებულის მიერ მასზე შურისძიების შიშით.
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ნებაყოფლობითი ჰსსსკ-ის მიხედვით.195 არსებული განსხვავებები დიდია. პირველი 
განსხვავება: ჰოლანდიური სამართლის მიხედვით, მოწმის მიერ გამომძიებელთან 
დაკითხვაზე გაკეთებული განცხადებები დასაშვებია, როგორც მტკიცებულება, ხოლო  
ქართული სამართლის მიხედვით - დაუშვებელია. მეორე განსხვავება: ჰოლანდიური 
სამართლის მიხედვით, მოწმე შეიძლება დაიკითხოს გამომძიებელი მოსამართლის 
წინაშე ისე, რომ ამისათვის საჭირო არ არის რაიმე განსაკუთრებული წინაპირობების 
არსებობა. ქართული სამართლის მიხედვით კი, მოწმე შეიძლება დაიკითხოს 
მხოლოდ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე, თუ არსებობს განსაზღვრული 
წინაპირობები. ეს განსხვავებები აიხსნება სისხლის სამართლის პროცესის სხვადასხვა 
ხედვით. ბევრ ქვეყანაში, მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში, წინასასამართლო ჩვენება 
მტკიცებულების სახით დაიშვება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. მოწმემ 
ჩვენება უნდა მისცეს საქმის არსებითი განხილვისას სასამართლო სხდომაზე, რათა 
სასამართლოს/ნაფიც მსაჯულებს ჰქონდეთ მოწმისა და მის მიერ გაკეთებული 
განცხადებების სარწმუნოობის თაობაზე საკუთარი შთაბეჭდილების შექმნის 
შესაძლებლობა და რათა დაცვის მხარეს შეეძლოს, შეჯიბრებითი პროცესის 
პრინციპიდან გამომდინარე, თავისი უფლებების განხორციელება.196  ჰოლანდიაში ეს 
სხვაგვარად მიიღწევა. ის, რომ პოლიციის მიერ წარმოებული დაკითხვისას მოწმის 
მიერ გაკეთებული განცხადებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მტკიცებულების 
სახით, ალბათ, მიუთითებს გარკვეულწილად ნდობის არსებობაზე ჰოლანდიური 
პოლიციის მიერ მოწმეთა დაკითხვის მიმართ.

1998 წლის სსსსკ-ს და 2009 წლის სსსსკ-ს შორის ორი ძირითადი განსხვავებაა, 
რაც ეხება გამომძიებლის მიერ მოწმეთა წინასასამართლო დაკითხვას. პირველი: 
2009 წლის სსსსკ-ის მიხედვით მოწმის გამოკითხვა ნებაყოფლობითია, ხოლო მოწმე 
ვალდებულია, ჩვენება მისცეს დაკითხვისას. მეორე: გამომძიებლის მიერ მოწმის 
გამოკითხვის შედეგები არ არის დასაშვები მტკიცებულების სახით, ხოლო დაკითხვის 
შედეგები მტკიცებულებაა. საქართველოს პროკურატურის მერ გამოთქმული 
შიში შეიძლება შემცირდეს, თუ გამოკითხვის დროს გაკეთებული განცხადებები 
მიჩნეულ იქნება მტკიცებულებად, 243-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების 
არსებობისას. საკითხავია, რა საჭიროა სავალდებულო მონაწილეობა და ფიცის 
დადება იმისათვის, რომ გაკეთებული განცხადებები ჩაითვალოს ჩვენებად და 
ჰქონდეს მტკიცებულების ძალა. ჩვენების ფიცის ქვეშ მიცემა სულაც არ არის გარანტია, 
რომ ის აუცილებლად უფრო სარწმუნოა, ვიდრე ჩვენება, რომელიც ფიცის ქვეშ არ 
არის მიცემული. თუ მოწმე არ გამოცხადდება ან უარს იტყვის ჩვენების მიცემაზე, 
პროკურორს შეუძლია მოითხოვოს დაკითხვა მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე. 
შეიძლება განვიხილოთ ამ შესაძლებლობის უფრო ხშირ შემთხვევებში გამოყენება, 
ვიდრე ამჟამად გათვალისწინებულია 2009 წლის სსსსკ-ით. კერძოდ, როდესაც 
სასამართლო პროცესზე მოწმის არგამოცხადება ცნობილი გახდება მხოლოდ 
სასამართლო პროცესის დაწყების შემდეგ. მაგალითად, მოწმის ადგილსამყოფელი 
ცნობილი იყო წინასასამართლო დაკითხვის დროს, მაგრამ მან შემდგომ დატოვა 
ქვეყანა უცნობი მიმართულებით და მისი გაუჩინარება მოსალოდნელი არ იყო.

 
195.  მოწმეს შეიძლება ფიცი დაადებინონ, მაგალითად, თუ მოსალოდნელია, რომ იგი არ გამოცხადდება სასამართლო პროცესზე. მოწმე შეიძლება იძულების წესით 

მიიყვანონ სხდომაზე. უმრავლეს შემთხვევაში მოწმეს ფიცს არ ადებინებენ და ისინი ნებაყფლობით ცხადდებიან.

196.  Summers 2007, გვ. 141-155.
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თუ წინასასამართლო ჩვენების დასაშვებობის შემთხვევები გაფართოვდება, 
საჭირო გახდება შესაბამისი გარანტიების არსებობა. მაგალითად, დაცვის მხარეს 
უნდა შეეძლოს მნიშვნელოვანი მოწმის დაკითხვა სამართალწარმოების რომელიმე 
ეტაპზე. მოწმის ჩვენების სარწმუნოობის დაცვა შეიძლება მოხერხდეს გამომძიებლის 
მიერ წარმოებული გამოკითხვის აუდიო-ვიზუალური ჩაწერით და დაცვის მხარისთვის 
გამოკითხვაზე დასწრების უფლების მინიჭებით. 

საბოლოო ჯამში, ის პრობლემები, რომლებიც აღელვებს საქართველოს 
პროკურატურას, შეიძლება მოგვარდეს მტკიცებულებათა წესებში მცირეოდენი 
შესწორებების შეტანით. თუ მოწმის გამოკითხვის შედეგებს მივიჩნევთ დასაშვებ 
მტკიცებულებად 2009 წლის სსსსკ-ის 243-ე მუხლში განსაზღვრული გარემოებების 
არსებობისას, სისხლის სამართლებრივი დევნის წარმოებაც ეფექტური გახდება და 
დაცვის მხარის უფლებაც დაცული იქნება. 
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გამოყენებული ლიტერატურა 
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