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შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი მომზადებულია იურდიული ფირმების ასოციაციის პროექტის სისხლის „სამართლის პროცესში მხარეთა 
შეჯიბრებითობის და თანასწორობის გაძლიერება“ ფარგლებში, რომელიც მხარდაჭერილია აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) პროექტის - „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში» (EWMI/PROLoG) მიერ. დოკუმენტზე 
მუშაობდნენ სიფა-ს ექსპერტი ბატონი დავით კვაჭანტირაძე და მოწვეული ექსპერტი ქალბატონი ქეთევან ჩომახაშვილი. ასევე, 
კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა - თინათინ 
შუღაროვამ და აღმასრულებელი დირექტორის ასისტენტმა, თამარ აბულაძემ.

სიფა-ს პროექტის მიზანია მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპის გაძლიერება მტკიცებულებათა მოპოვების, 
წარდგენისა და გამოკვლევის პროცესში.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (სსსკ) აგებულია მხარეთა შეჯიბრებითობის და თანასწორობის 
პრინციპის საფუძველზე. ეს პრინციპი გულისხმობს, რომ ბრალდების და დაცვის მხარეებს უნდა გააჩნდეთ გონივრულად 
თანაბარი საპროცესო შესაძლებლობები – სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებიდან საბოლოო ინსტანციის სასამართლოს 
განაჩენის გამოტანის ჩათვლით.

სსსკ შეიცავს მთელ რიგ საკანონმდებლო ხარვეზებს, მათ შორის მხარეთა თანასწორობისა შეჯიბრებითობის პრონციპის 
უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ასევე, რიგ შემთხვევბში, კოდექსში ცხადი რეგულაციების არარსებობა ქმნის მხარეთათვის 
არათანაბარ შესაძლებლობებს მტკიცებულებათა მოპოვებისა და გამოვლევის პროცესში.

საბოლოო ჯამში, ხარვეზები სისხლის სამართლის პროცესში განაპირობებს სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას, 
რამდენადაც მხარეთა შეჯიბრებითობა და თანასწორობა სამართლიანი სასამართლოს უფლების ერთერთი ფუნდამენტური 
პრინციპია.

აღწერილ პრობლემატიკაზე სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი უფლებადაცვითი ორგანიზაციები წლების 
განმავლობაში მიუთითებენ. წინამდებარე დოკუმენტში თავმოყრილია სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი 
ორგანიზაციების მოსაზრებები და რეკომენდაციები ხარვეზების შესახებ.

დოკუმენტი შეიცავს 16 საკითხს. თითოეული საკითხი იდენტურად არის დამუშავებული. პირველი პუნქტი მიმოიხილავს 
პრობლემის/ხარვეზის არსს, მე-2 პუნქტში დასახელებულია სხვადსახვა ორგანიზაციების კვლევები იდენტიფიცირებული 
პრობლემის თაობაზე, მე-3-ში კი გაცემულია რეკომენდაცია ხარვეზის გამოსწორების მიზნით.

დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში გაიმართა შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოებთან - პარლამენტის იურიდიულ 
საკითხთა კომიტეტში, იუსტიციის სამინისტროსა და მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებთან, უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეებთან, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასა და იურდიული ფირმების ასოციაციის ადვოკატებთან, 
არასამთავრობო

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. დოკუმენტი შეფასებისა და რეკომენდაციებისათვის გადაეგზავნა საერთაშორისო 
ექსპერტს, ბატონ რიჩარდ გებელეინს, რომლის მოსაზრებები აისახა დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტში.

დოკუმენტის საფუძველზე მომზადა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც წარედგინა საქართველოს პარლამენტს 
და სხვა დაინტერესებულ სახელმწიფო ორგანოებს.
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1. მტკიცებულების ცნება - საპროცესო დოკუმენტის ცნება

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

სსსკ-ს მე-3 მუხლის 23-ე ნაწილის თანახმად, მტკიცებულებაა - „კანონით დადგენილი წესით სასამართლოში წარდგენილი 
ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის შემცველი საგანი, დოკუმენტი, ნივთიერება ან სხვა ობიექტი, რომლის საფუძველზედაც მხარეები 
სასამართლოში ადასტურებენ ან უარყოფენ ფაქტებს, სამართლებრივად აფასებენ მათ, ასრულებენ მოვალეობებს, იცავენ 
თავიანთ უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, ხოლო სასამართლო ადგენს, არსებობს თუ არა ფაქტი ან ქმედება, რომლის 
გამოც ხორციელდება სისხლის სამართლის პროცესი, ჩაიდინა თუ არა ეს ქმედება გარკვეულმა პირმა, დამნაშავეა თუ არა იგი, 
აგრეთვე გარემოებებს, რომლებიც გავლენას ახდენს ბრალდებულის პასუხისმგებლობის ხასიათსა და ხარისხზე, ახასიათებს 
მის პიროვნებას. დოკუმენტი მტკიცებულებაა, თუ ის შეიცავს სისხლის სამართლის საქმის ფაქტობრივი და სამართლებრივი 
გარემოებების დასადგენად საჭირო ცნობას. დოკუმენტად ითვლება ნებისმიერი წყარო, რომელშიც ინფორმაცია აღბეჭდილია 
სიტყვიერ-ნიშნობრივი ფორმით ან/და ფოტო, კინო, ვიდეო, ბგერისა თუ სხვა ჩანაწერის სახით ან სხვა ტექნიკური საშუალების 
გამოყენებით“.

მტკიცებულების ცნებიდან გამომდინარე, ყველაზე ხშირად სადაოა საკითხი, წარმოადგენს თუ არა მტკიცებულებას ისეთი 
საპროცესო დოკუმენტები როგორიცაა, მაგალითად, მოსამართლის განჩინება ჩხრეკის ჩატარებაზე, დაკავების ოქმი, 
დადგენილება ბრალდების შესახებ და ა.შ. აღნიშნული დოკუმენტები ადასტურებენ ამა თუ იმ მტკიცებულების კანონიერად 
მოპოვებას ან/და გამოხატავენ მხარეების საპროცესო პოზიციას ამა თუ იმ საკითხზე. ეს საკითხი მნიშვნელოვანია იმდენად, 
რამდენადაც მხარეები და სასამართლო არაერთგვაროვნად განმარტავს და არასწორად იყენებს კანონით მინიჭებულ თავის 
უფლებამოსილებას ამ საპროცესო დოკუმენტების დაუშვებლად ცნობის და საქმიდან ამორიცხვის თაობაზე, მით უმეტეს, რომ 
ზოგიერთი მათგანის (მაგალითად, ბრალდების შესახებ დადგენილების) დაუშვებლად ცნობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 
საქმის შედეგზე.

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

ამ პრობლემის თაობაზე აღნიშნავს მკვლევართა ჯგუფი თავის 2016 წელს განხორციელებულ კვლევაში -„მტკიცებულებები 
სისხლის სამართლის პროცესში“.1 აღნიშნული კვლევის პროცესში ამ პრობლემის თაობაზე ისაუბრეს ინტერვიუს დროს 
გამოკითხულმა პირებმა და განაცხადეს, რომ აღნიშნული ნორმა არ არის განჭვრეტადი, რის გამოც სასამართლო 
პრაქტიკა ყალიბდება არაერთგვაროვნად და, ხშირ შემთხვევაში, ურთიერთგამომრიცხავად, რაც ხელს უშლის მხარეებს 
სრულყოფილად მოახდინონ თავიანთი უფლებების რეალიზაცია. კვლევაში მოცემულია რეკომენდაცია, „ზემოაღნიშნულიდან 
გამომდინარე, მიზანშეწონილია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლის 23-ე ნაწილით 
გათვალისწინებული მტკიცებულებათა ცნება შეიცვალოს, ერთმანეთისაგან გაიმიჯნოს მტკიცებულებები და საპროცესო 
დოკუმენტები, რათა სასამართლო პრაქტიკაში გამოირიცხოს დაცვის მხარის ვალდებულება თავის თავზე აიღოს მტკიცების 
ტვირთი, ისევე როგორც მოსამართლის შესაძლებლობა, საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე არაერთგვაროვნად განმარტოს 
კანონი.“2

აღნიშნულ საკითხს ეხება ასევე ეუთოს სასამართლო პროცესის მონიტორინგის 2014 წლის ანგარიში, სადაც მოცემულია 
რეკომენდაცია სასამართლო ხელისუფლების მისამართით, რომ არ დაუშვან ბრალდებულად ცნობის დადგენილების 
მტკიცებულებად მიჩნევა, ვინაიდან აღნიშნული ფაქტიურად იწვევს მტკიცების ტვირთის ბრალდებულზე გადატანას.3

1  იხ.: https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/merged_document_2.pdf  
2  იხ.: https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/merged_document_2.pdf, გვ 155. 
3   იხ.: http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true, პარაგრაფი 120.  
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3. სასამართლო პრაქტიკა:

სააპელაციო სასამართლოს პრაქტიკა - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის 2016 წლის 20 ოქტომბრის 
განჩინებით, მიუხედავად იმისა, რომ მსგავს რამეს საპროცესო კოდექსი არ ითვალისწინებდა, სისხლის სამართლის საქმეში 
არსებული მასალების ხასიათის მხედველობაში მიღებით, იმისათვის რომ განსაზღვრულიყო თუ რომელი წერილობითი 
დოკუმენტი წარმოადგენს მტკიცებულებას და ზოგადად რა არის მტკიცებულება, რომლის დასაშვებობაზეც მსჯელობს 
სასამართლო, ერთმანეთისაგან გაიმიჯნა საპროცესო გადაწყვეტილება, საპროცესო მოქმედება, საგამოძიებო მოქმედება და 
მტკიცებულება. 

მოსამართლის მოსაზრებით,

ა) საპროცესო გადაწყვეტილება არის პროცესის მწარმოებელი პირის გადაწყვეტილება ამა თუ იმ საკითხზე, მაგ.: ბრალდებულის 
სახით პასუხისგებაში მიცემის შესახებ დადგენილება, ან გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძვლით ჩხრეკის ან ამოღების 
ჩატარების შესახებ დადგენილება, ან ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ დადგენილება და სხვა ანალოგიური საპროცესო 
გადაწყვეტილებები.

ბ) საპროცესო მოქმედება არის პროცესის მწარმოებელი პირის ნებისმიერი მოქმედება რომელიც არ არის საპროცესო 
გადაწყვეტილება ან/და საგამოძიებო მოქმედება. მაგ.: პოლიციის თანამშრომლის პატაკი, გამომძიებლის მიმართვა 
ექსპერტისადმი ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ, ექსპერტის წერილი (მიმართვა) გამომძიებლისადმი უკვე ჩატარებული 
ექსპერტიზის დასკვნის გადაგზავნის შესახებ, პირისათვის ბრალდების წარდგენა (ბრალდებულის სახით პასუხისგებაში 
მიცემის შესახებ დადგენილების გაცნობა და მისთვის დადგენილების ასლის გადაცემა (განსხვავებით ბრალდებულის სახით 
პასუხისგებაში მიცემის შესახებ დადგენილების გამოტანისა რომელიც საპროცესო გადაწყვეტილებაა) და სხვა ანალოგიური.

გ) საგამოძიებო მოქმედება კი არის ისეთი საპროცესო მოქმედება, რომელიც მიმართულია მტკიცებულებათა მოპოვებისაკენ.

დ) მტკიცებულებაა ნებისმიერი დოკუმენტი (მათ შორის, ჩვენება), საგანი, ნივთი, ან ნივთიერება, რომელთა მეშვეობითაც 
მხარეები ამტკიცებენ, ხოლო სასამართლო ადგენს პირის უდანაშაულობას, ნაკლებ ბრალს, ან ბრალეულობას, ან/და 
გარემოებები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე, სასჯელის სახესა და ზომაზე. 
ანუ მტკიცებულებაა ნებისმიერი დოკუმენტი (მათ შორის, ჩვენება), საგანი, ნივთი, ან ნივთიერება, რომელთა მეშვეობითაც 
მხარეები ამტკიცებენ, ხოლო სასამართლო ადგენს მტკიცების საგანთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხს ქმედების სუბიექტის, 
სუბიექტური მხარის ობიექტის ან/და ობიექტური მხარის შესახებ. შესაბამისად მოსამართლემ დაადგინა, რომ პირველი 
ინსტანციის სასამართლო უფლებამოსილია წინასასამართლო სხდომაზე იმსჯელოს მხოლოდ საგამოძიებო მოქმედების 
შედეგად მოპოვებული მტკიცებულების (მაგ. ექსპერტიზის დასკვნა, შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმი, ამოსაცნობად 
წარდგენის ოქმი და ა.შ.) დასაშვებობის თაობაზე.

4. რეკომენდაცია

 მიზანშეწონილია, რომ სსსკ-ის მე-3 მუხლის 23-ე ნაწილით გათვალისწინებული მტკიცებულების ცნება შეიცვალოს და 
ერთმანეთისაგან გაიმიჯნოს მტკიცებულებები და საპროცესო დოკუმენტები, რათა სასამართლო პრაქტიკაში არსებული 
გაუკვევლობა აღმოიფხვრას და მხარეებს შესაძლებლობა მიეცეთ სხვადასხვა სამართლებრივი საფუძვლებით იდაონ როგორც 
მტკიცებულების, ასევე საპროცესო დოკუმენტის დაუშვებლობაზე. ამასთან, აუცილებელია, რომ საპროცესო კოდექსში გაიწეროს 
საპროცესო დოკუმენტების დაუშვებლად/ბათილად ცნობის სამართლებრივი საფუძვლები და მექანიზმი.



8

2. მოწმის დაკითხვის წესი

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად, ბრალდებისა და დაცვის მხარეს გამოძიების დროს მოწმის 
დაკითხვის განსხვავებული შესაძლებლობები გააჩნიათ, რაც არღვევს მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპს. 

კერძოდ, სსსკ-ის 114-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარეს უფლება აქვს გამოძიების 
დროს მოითხოვონ სასამართლოს წინაშე მოწმის დაკითხვა თუ არსებობს გარკვეული გარემოებები. უფრო კონკრეტულად, 

ა) არსებობს მოწმის სიცოცხლის მოსპობის ან ჯანმრთელობის გაუარესების რეალური საფრთხე, რამაც შეიძლება ხელი 
შეუშალოს მის მოწმედ დაკითხვას სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვის დროს;

ბ) მოწმე დიდი ხნით ტოვებს საქართველოს;

გ) არსებითად განსახილველად საქმის სასამართლოში წარმართვისათვის აუცილებელი მტკიცებულების სხვა წყაროებიდან 
მოპოვება არაგონივრულ ძალისხმევას საჭიროებს;

დ) ეს აუცილებელია დაცვის სპეციალური ღონისძიების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

თუმცა, ამასთანავე, დასახელებული მუხლის მე-2 ნაწილი ადგენს, რომ „ბრალდების მხარის შუამდგომლობით გამოძიების 
ადგილის ან მოწმის ადგილსამყოფლის მიხედვით მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე მოწმედ შეიძლება ასევე დაიკითხოს 
გამოსაკითხი პირი, თუ არსებობს ფაქტი ან/და ინფორმაცია, რომელიც დააკმაყოფილებდა ობიექტურ პირს, რათა დაესკვნა 
პირის მიერ სისხლის სამართლის საქმის გარემოებათა დასადგენად საჭირო ინფორმაციის შესაძლო ფლობის ფაქტი, და ეს პირი 
გამოკითხვაზე უარს ამბობს“.

ამდენად, თუ მუხლის პირველი ნაწილით მოწმის დაკითხვა შეიძლება ორივე მხარემ მოითხოვოს, მე-2 ნაწილის საფუძველზე 
სასამართლოსადმი მიმართვის უფლება აქვს მხოლოდ ბრალდების მხარეს. ამასთან, მე-2 ნაწილის საფუძველი ფართოა და 
ბრალდების მხარეს ეძლევა შესაძლებლობა საერთოდ არ ასაბუთოს მოწმის დაკითხვის მიზანშეწონილობა მუხლის პირველი 
ნაწილით და მხოლოდ მე-2 ნაწილის საფუძვლით მოითხოვოს ნებისმიერი მოწმის (რომელმაც გამოკითხვაზე უარი განაცხადა) 
დაკითხვა სასამართლოში. მაშინ როცა ასეთი შესაძლებლობა დაცვის მხარეს არ აქვს და იგი მხოლოდ პირველი ნაწილის 
საფუძვლებით თუ მიმართავს სასამართლოს.

ამასთან, საპროცესო კოდექსის 114-ე მუხლის მე-10 ნაწილის თანახმად, თუ მოწმის დაკითხვა მიმდინარეობს ბრალდების მხარის 
შუამდგომლობის საფუძველზე, იმის გამო, რომ მან ნებაყოფლობით ინფორმაციის მიწოდებაზე განაცხადა უარი, დაცვის მხარეს 
უფლება არ აქვს მონაწილეობა მიიღოს ამ დაკითხვაში. გასნსხვავებით ამავე კოდექსით დადგენილი მოწმის სასამართლოში 
დაკითხვის სხვა შემთხვევებისა, რაც ასევე არღვევს შეჯიბრებითობის პრინციპს და დაცვის მხარეს ართმევს შეაძლებლობას 
ჯვარედინი წესით დაკითხოს მოწმე.

გარდა ამისა, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 113-ე მუხლის მერვე ნაწილი, 114-ე მუხლის მეორე 
ნაწილიდან გამომდინარე, ითვალისწინებს მხოლოდ ბრალდების მხარის უფლებამოსილებას გამოკითხვაზე უარის თქმის 
შემთხვევაში, განუმარტოს გამოსაკითხ პირს, რომ ის შეიძლება დაბარებულ იქნეს მაგისტრატ მოსამართლესთან ჩვენების 
მისაცემად, რომ ჩვენების მიცმა სავალდებულოა და ამ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს გამოსაკითხი პირის 
სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას, რაც ასევე საჭიროებს საკანონმდებლო ცვლილებას.

შესაბამისად, სსსკ-ს ასეთი რეგულაცია ბრალდების მხარეს აყენებს აშკარად უპირატეს მდგომარებაში მტკიცებულებების 
მოპოვების კუთხით, რაც არღვევს მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპს.
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2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

აღნიშნული პრობლემის თაობაზე უთითებდა „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ 2016 წლის ანგარიშში ადამიანის 
უფლებათა სამოქმედო გეგმის ერთი თვის შესრულების შესახებ.4 ორგანიზაცია მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის 
პრინციპის დარღვევად განიხილავს იმ გარემოებასაც, რომ დაცვის მხარე მოკლებულია შესაძლებლობას დაესწროს ბრალდების 
მხარის შუამდგომლობით მოწმის მაგისტრატ მოსამართლესთან დაკითხვის პროცესს.

საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიშში ასევე ხაზგასმულია, რომ ბრალდების მხარე აქვს უპირატესობა დაცვის 
მხარესთან შედარებით მოწმის გამოკითხვის დროს, რაც გამოიხატება მოწმის სასამართლოზე დაკითხვის შესაძლებლობით.5 
ასევე, იმ გარემოებით, რომ დაცვის მხარე არ ესწრება დაკითხვას. „პრობლემატურია ასევე ის, რომ დაცვის მხარე (როდესაც 
ბრალდებული უკვე არის საქმეში) ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში, სასამართლოში პირის დაკითხვას არ ესწრება. მხარეებს 
უნდა ჰქონდეთ თანაბარი შეასძლებლობები, უშუალოდ და ზეპირად გამოიკვლიონ მტკიცებულება. ამ შესაძლებლობის გარეშე 
მხარეთა თანასწორობა გამორიცხულია. სასამართლო პროცესზე მხარეთა მონაწილეობით გამოკვლეული მტკიცებულება - 
მოწმის ჩვენება სანდოობის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა, განსხვავებით მხოლოდ ერთი მხარის მონაწილეობით ჩატარებული 
დაკითხვისას მიღებული ჩვენებისაგან. სასამართლოში მოწმის დაკითხვისას, თუნდაც დაკითხვა გამოძიების ეტაპზე, მაგისტრატ 
მოსამართლესთან განხორციელდეს, აუცილებელია დაცვის მხარის (როცა სისხლისსამართლებრივი დევნა დაწყებულია) 
დასწრება და მონაწილეობა.“

3. რეკომენდაცია

 ცვლილება შევიდეს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 114-ე მუხლის მე-2 ნაწილსა და 113-ე მუხლის 
მე-8 ნაწილში და ნაცვლად ბრალდების მხარისა მიეთითოს მხარეები, ხოლო 114-ე მუხლის მე-10 ნაწილის ამოღებულ იქნეს, 
ვინაიდან აღნიშნული ნორმების არსებული რედაქცია ეწინააღმდეგება მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპს. ამასთან, საჭიროა 
განხორციელდეს ცვლილება ამ დებულებებთან დაკავშირებულ სხვა ნორმებშიც.

3. კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის გამოთხოვის წესი

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

სსსკ-ის 136-ე მუხლის პირველი ნაწილი6 მხოლოდ პროკურორს ანიჭებს კომპიუტერული სისტემიდან ან კომპიუტერულ 
მონაცემთა შესანახი საშუალებიდან ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ სასამართლოს წინაშე შუამდგომლობის დაყენების 
უფლებამოსილებას.

სსსკ-ისა და დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის გამოთხოვის 
რეჟიმში ექცევა როგორც მომსახურების მომწოდებლისგან, მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვა7 ასევე ამ რეჟიმში 
შედის ნებისმიერი პირის კომპიუტერული სისტემიდან ან კომპიუტერულ მონაცემთა შესანახი საშუალებიდან საქმისათვის 
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ან დოკუმენტის გამოთხოვაც.

4  „ანგარიშში ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის ერთი თვის შესრულების შესახებ“, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, 
2016, გვ. 20-21.
5  საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიში, გვ 456
6  „1. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ კომპიუტერულ სისტემაში ან კომპიუტერულ მონაცემთა შესანახ საშუალებაში ინახება 
სისხლის სამართლის საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ან დოკუმენტი, პროკურორი უფლებამოსილია გამოძიების ადგილის 
მიხედვით სასამართლოს მიმართოს შესაბამისი ინფორმაციის ან დოკუმენტის გამოთხოვის განჩინების გაცემის შუამდგომლობით“.
7  იურიდიულ ლიტერატურაში და პრაქტიკოს იურისტებს შორისაც არსებობს მოსაზრება, რომ კომპიუტერული მონაცემების გამოთხოვის 
წესი ვრცელდება მხოლოდ „მომსახურების მომწოდებლისგან“ ინფორმაციის გამოთხოვაზე
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აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაცვის მხარისგან განსხვავებით, ბრალდების მხარე უფლებამოსილია სასამართლოს 
წესით გამოითხოვოს და მიიღოს ინფორმაცია ნებისმიერი ელექტრონული მონაცემის მატარებლიდან. რაც, დღევანდელი 
ტექნოლოგიური რეალობიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვან უპირატესობაში აყენებს მას.

ამასთან, სსსკ-ის 136-ე მუხლის მეოთხე ნაწილით გათვალისწინებულია ვალდებულება, რომ კომპიუტერული სისტემიდან 
ინფორმაციის მოპოვება განხორციელდეს ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების გზით. აღნიშნული თავის მხრივ, 
არღვევს მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპს, ბრალდების მხარის სასარგებლოდ

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

საქართველოს იურდიული ფირმების ასოციაცია (შემდგომში სიფა) თავის 2016 წლის კვლევაში8 მიუთითებს შემდეგზე: „სსსკ-ის 
136-138-ე მუხლების თანხმად, მხოლოდ პროკურატურაა უფლებამოსილი მიმართოს სასამართლოს კომპიუტერულ სისტემაში 
ან კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის გამოთხოვის შუამდგომლობით. სასამართლო პრაქტიკაში 
მკვიდრდება სსსკ-ის 136-ე მუხლის ფართო ინტერპრეტაცია და დასახელებულ მუხლში მოიაზრება ნებისმიერი ინფორმაცია, 
რაც შეძლება ინახებოდეს კომპიუტერულ საშუალებაში. ასეთი რეგულირება და მის საფუძველზე განვითარებული სასამართლო 
პრაქტიკა, დაცვის მხარეს უსპობს შესაძლებლობას მოიპოვოს ნებისმიერი ისეთი მტკიცებულება, რაც კომპიუტერულ სისტემაში 
ინახება. შედეგად, სახეზეა მნიშვნელოვანი დისბალანსი ბრალდების მხარის სასარგებლოდ. მიზანშეწონილია, შევიდეს 
ცვლილება სსსკ-ის 136-ე პირველი ნაწილში და ერთმნიშვნელოვნად განისაზღვროს, რომ 136-ე მუხლით გათვალისწინებული 
გამოთხოვა გამოიყენება მხოლოდ კომპიუტერული სისტემის გამოყენებით ჩადენილი დანაშაულისგამოძიების პროცესში.“

დასახელებულ პრობლემაზე მიუთითებდა მკვლევართა ჯგუფი 2016 წელს განხორციელებულ კვლევაშიც - „მტკიცებულებები 
სისხლის სამართლის პროცესში“.9 კვლევაში გამოთქმულია შემდეგი სახის რეკომენდაცია: „იმის გამო, რომ სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსმა კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის/მტკიცებულების მოპოვების შესაძლებლობა 
მხოლოდ ბრალდების მხარეს მიანიჭა და, ამასთან,სასამართლო პრაქტიკა ამ კუთხით უჩვეულოდ განვითარდა, აუცილებელია 
საპროცესო კოდექსში დაზუსტდეს კომპიუტერული მონაცემის ცნება და ახლებურად განისაზღვროს ინფორმაციის მოპოვების 
შესაძლებლობები, ასევე შესაბამის ნორმებს დაემატოს მითითება მათი საქართველოს სსსკ-ის 112-ე მუხლით დადგენილი წესით 
ჩატარების თაობაზე.

აღნიშნულ საკითხს შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის დარღვევის ნათელ მაგალითად განიხილავს საქართველოს 
დემოკრატიული ინიციატივაც– „მონაცემთა დიდი ნაწილი, რაც შეიძლება დაცვის მხარეს ესაჭიროებოდეს თავისი პოზიციის 
გასამყარებლად, შესაძლოა ინახებოდეს კომპიუტერულ სისტემებში, რისი ამოღების უფლებაც დაცვის მხარეს არ აქვს, 
ბრალდების მხარისგან განსხვავებით. ამგვარი არათანასწორი მიდგომა პროცესის მხარეების მიმართ, გაუმართლებელია 
შეჯიბრებითობის უმნიშვნელოვანესი პრინციპიდან გამომდინარე. ამდენად, საჭიროებს გადახედვას“.10

3. სასამართლო პრაქტიკა

ა) საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა - სსსკ-ის 136-ე მუხლის კონსტიტუციურობის საკითხზე იმსჯელა საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომელმაც, 2017 წლის 27 იანვრის N1/1/650,699 გადაწყვეტილების საფუძველზე 
არაკონსტიტუციურად ცნო სსსკ-ის 136-ე მუხლის პირველი ნაწილის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც გამორიცხავს 
დაცვის მხარის მიერ კომპიუტერულ სისტემაში ან კომპიუტერულ მონაცემთა შესანახ საშუალებაში შენახული ინფორმაციის 
ან დოკუმენტის გამოთხოვის შესახებ განჩინების გაცემის შუამდგომლობით სასამართლოსათვის მიმართვას. სასამართლომ 
მიიჩნია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136-ე მუხლის პირველი ნაწილი არღვევს მხარეთა 

8  „დაცვის მხარის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვება სასამართლოს მეშვეობით“, 2016წ. იხ.: http://alfg.ge/wp-content/uploads/2016/07/sifa-
new.pdf
9  იხ.: https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/merged_document_2.pdf
10  იხ.: http://www.gdi.ge/uploads/other/0/252.pdf, გვ 13-14
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შეჯიბრებითობის პრინციპს, ვინაიდან ნორმის საფუძველზე, თანამედროვე რეალობაში, ციფრული ინფორმაციის მოცულობის 
გაზრდის გამო, ბრალდებულის ხელმისაწვდომობის მიღმა რჩება ინფორმაციის უზარმაზარი სპექტრი, რომელიც სხვადასხვა 
დანაშაულის ხასიათიდან გამომდინარე შესაძლებელია არა მხოლოდ აუცილებელიც იყოს პოზიციის დასაბუთებისა და 
არგუმენტირებისათვის, არამედ შეიძლება წარმოადგენდეს ერთდარეთ გამამართლებელ მტკიცებულებას. შესაბამისად, ნორმა 
არღვევს საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ დაცვის უფლებას (42-ე მუხლის მე-3 პუნქტი) და ასევე შეჯიბრებითობის 
პრინციპს (40-ე მუხლის მე-3 პუნქტი);

ბ) სააპელაციო სასამართლოს პრაქტიკა:

ბ.ა) საქმეებში N1გ/118, N1გ/548 და N1გ/119 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლეებმა 
სრულად გაიზიარეს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლის გადაწყვეტილება და კანონის არსებითი დარღვევით 
მოპოვებულად მიიჩნიეს CD დისკზე გაკეთებული და ბრალდების მხარისათვის მესაკუთრის მიერ ნებაყოფლობით 
დათვალიერების გზით გადაცემული მასალები, იმ მოტივით, რომ მხარე ვალდებული იყო, ეს მტკიცებულებები მოეპოვებინა 
მოსამართლის განჩინების გზით, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136-ე მუხლით გათვალისწინებული 
წესით. განჩინებებში სასამართლომ განმარტა, რომ „როდესაც საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენელის მხრიდან ადგილი 
აქვს კომპიუტერულ სისტემაში ან კომპიუტერულ მონაცემთა შესანახ საშუალებაში დაცული, საქმისათვის მნიშვნელოვანი 
ინფორმაციის გამოთხოვას, ეს მოქმედება უნდა ჩატარდეს ისევე, როგორც ფარული საგამოძებო მოქმედება და არა როგორც 
ჩვეულებრივი საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც ზღუდავს კერძო საკუთრებას, მფლობელის ან პირადი ცხოვრების 
ხელშეუხებლობას”. ამასთან, სასამართლომ დაადგინა, რომ „ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე არ ვრცელდება 
ნებაყოფლობითობა, სხვანაირად ეს საგამოძიებო მოქმედება დაკარგავდა იმ სისხლისსამართლებრივ მნიშვნელობას, რასაც 
ემსახურება ფარულ რეჟიმში ინფორმაციის მოპოვება”.

ბ.ბ) თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 4 ოქტომბრის განჩინებით, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ყველა ელექტრო 
მოწყობილობას, მათ შორის პროფესიულ ვიდეოკამერას, გააჩნია პროცესორი, რომელზეც შესაძლებელია ინფორმაციის 
შემცველი ვითარების ჩაწერა და შენახვა, შეააბამისად ის არის კომპიუტერული სისტემა;

ბ.გ) თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 20 სექტემბრის განჩინებით, სასამართლომ ერთმანეთისაგან განასხვავა 
კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის გამოთხოვა ამოღებისაგან და განმარტა, რომ ინფორმაციის გამოთხოვის დროს 
ხდება კომპიუტერულ სისტემაში ან კომპიუტერულ მონაცემთა შესანახ საშუალებაში დაცული საქმისათვის მნიშვნელოვანი 
ინფორმაციის ან დოკუმენტის (ელექტრონული სახით არსებული ინფორმაციის, ამ შემთხვევაში, ობიექტის) მოპოვება, ხოლო 
ამოღების მიზანია საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე საგნის, დოკუმენტის, ნივთიერების ან ინფორმაციის შემცველი სხვა 
ობიექტის (ისეთი ობიექტის, რომელიც არ არის ელექტრონული სახის და არ წარმოადგენს კომპიუტერულ მონაცემს) ამოღება, 
როდესაც არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ეს საგანი, დოკუმენტი, ნივთიერება ან ინფორმაციის შემცველი სხვა ობიექტი 
ინახება გარკვეულ ადგილზე, გარკვეულ პირთან და მისი ძებნა საჭირო არ არის.

ბ.დ) თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2017 წლის 2 ივნისის განჩინებით სასამართლომ დააკმაყოფილა რა პროკურორის 
საჩივარი ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის განაჩენზე განმარტა შემდეგი: სისხლის სამართლის საქმისათვის 
მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის ან დოკუმენტის გამოთხოვა არის ამოღების ერთ-ერთი კერძო შემთხვევა, მისი სპეციალური 
სახე. ამოღებისა და ჩხრეკის, ასევე საკუთრების, მფლობელობისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შემზღუდავი სხვა 
საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებისათვის, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 112-ე მუხლი მხარეთათვის ადგენს 
მკაცრად გაწერილ პროცედურას, რომლიც რეგულირების ქვეშაც უნდა მოექცეს სსსკ-ის 136-ე მუხლით გათვალისწინებული 
ინფორმაციის და დოკუმეტის გამოთხოვაც. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ 
ინფორმაციის გამოთხოვის პროცედურა უნდა შეესაბამებოდეს ჩვეულებრივი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების წესს, 
რაც რეგლამენტირებულია სსსკ-ის 112-ე მუხლით და არა ფარული საგამოძიებო მოქმედებისათვის დაწესებულ სტანდარტს. 
შესაბამისად ეს მოთხოვნა თანაბრად ეხება ბრალდების და დაცვის მხარებს მათი საპროცესო უფლებების რეალიზაციის 
თვალსაზრისით, რადგან ინფორმაციის გამოთხოვა თავისი ბუნებით წარმოადგენს ჩვეულებრივ საგამოძიებო მოქმედებას
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4. რეკომენდაცია

 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 27 იანვრის გადაწყვეტილების 
იმპლემენტაციის და მხარეთა შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფის მიზნით, სსსკ-ის 136-ე მუხლის პირველ და მეოთხე ნაწილებში, 
ასევე ამავე კოდექსის მესამე მუხლის 28-ე ნაწილში უნდა განხორციელდეს ცვლილება, კერძოდ: ა) დაზუსტდეს კომპიუტერული 
მონაცემის ცნება; ბ) მხარეები აღიჭურვონ თანაბარი უფლებამოსილებით კომპიუტერული სისტემიდან მოიპოვონ მონაცემები; 
გ) ნაცვლად ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების მსგავსად საპროცესო კოდექსში გაკეთდეს ჩანაწერი ამ საგამოძიებო 
მოქმედების სსსკ-ის 112-ე მუხლით დადგენილი წესით ჩატარების თაობაზე.

4. მტკიცებულების პირველადი გამოკვლევის უფლება

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

სსსკ-ის მიხედვით, დაცვის მხარეს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს საგამოძიებო მოქმედების - ჩხრეკა/ამოღების 
ჩატარების შუამდგომლობით.

ჩხრეკა/ამოღების შესახებ დაცვის მხარის შუამდგომლობის მოსამართლის მიერ დაკმაყოფილების შემთხვევაში, იგი დაავალებს 
საგამოძიებო უწყებას საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას. ჩხრეკა/ამოღებას ატარებს გამომძიებელი, რომელიც არ არის ამ 
საქმის გამომძიებელი.

ჩხრეკა/ამოღების განმახორცილებელი გამომძიებლის მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული 
საგნის, ნივთის, ნივთიერების პირველადი გამოკვლევის უფლება აქვს ბრალდების მხარეს სსსკ–ის 120–ე მუხლის მე–10 
ნაწილის საფუძველზე. მტკიცებულება მხოლოდ ამის შემდეგ გადაეცემა დაცვის მხარეს.

სსსკ-ში მოცემული ასეთი რეგულირება საფრთხეს წარმოადგენს სამართლიანი სასამართლოს ისეთი უფლების რეალიზებისათვის, 
როგორიც არის დაცვის უფლება და ბრალდებულის თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგია. კერძოდ, საფრთხე შემდეგია:

ძალიან ხშირად სისხლის სამართლის პროცესში ადგილი აქვს ვითარებას, როცა მხარემ (მათ შორის დაცვის მხარემ) წინასწარ 
არ იცის, ამა თუ იმ საგამოძიებო მოქმედებას მოჰყვება თუ არა მისთვის სასარგებლო მტკიცებულების მოპოვება შედეგად. 
ამასთან, დაცვის მხარე, ბრალდების მხარისგან განსხვავებით, არ არის ვალდებული იყოს ობიექტური და ყოველმხრივი. დაცვის 
მხარე, მტკიცებულების წარდგენის მიზანშეწონილობის საკითხს იხილავს მისი მოპოვების შემდეგ და იღებს მტკიცებულების 
სასამართლოსადმი და მეორე მხარისადმი წარდგენის გადაწყვეტილებას არა საქმის გარემოებების ობიექტური გარკვევის 
ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ ბრალდებულის ინტერესების საფუძველზე. შესაბამისად, დაცვის მხარეს უფლება აქვს 
მისთვის ზიანის მომტანი მტკიცებულება არ წარუდგინოს ბრალდების მხარეს და არც სასამართლოს.

აღნიშულისგან განსხვავდება ბრალდების მხარის მდგომარეობა. კერძოდ, სსსკ–ის 37–ე მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად, 
გამომძიებელი ვალდებულია გამოძიება აწარმოოს ყოველმხრივ, სრულად და ობიექტურად. ამიტომ, თუ ბრალდების 
მხარე, დაცვის მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე მოპოვებული მტკიცებულების გამოკვლევისას დაადგენს, რომ ამ 
მტკიცებულებას მნიშვნელობა აქვს საქმის გარემოებათა ობიექტური, ყოველმხრივი და სრული გამოძიებისათვის, მით უფრო, 
თუ ეს მტკიცებულება ბრალდების პოზიციების გასამყარებლად გამოადგება, ვალდებულია მტკიცებულება და მისი გამოკვლევის 
შედეგები ბრალდების საქმეში ასახოს. ამდენად, საკმაოდ ხშირად მივიღებთ ვითარებას, როცა დაცვის მხარისთვის მინიჭებული 
უფლებით (მიიღოს მტკიცებულება სასამართლოს დახმარებით) რეალურად ისარგებლებს არა ბრალდებული, არამედ 
ბრალმდებელი, ბრალდებულის ინტერესების საზიანოდ. ასეთი ვითარება ეწინააღმდეგება მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპს 
და ბრალდებულის დაცვის უფლების განხორციელებას. როგორც აღინიშნა, ადვოკატი დაცვის განხორციელების პროცესში 
მოქმედებს მხოლოდ ბრალდებულის ინტერესების და კანონიერი მითითებების შესაბამისად, პირის გამამართლებელი ან 
მდგომარეობის შემამსუბუქებელი პოზიციების გასამყარებლად. ეს არის დაცვის უფლების უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელი. 
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ამიტომ, თუ დაცვის მხარის მიერ მოპოვებულ მტკიცებულებას, დაცვის მხარის თანხმობის გარეშე, გამოიყენებს ბრალდების 
მხარე, სწორედ ბრალდებულის დაცვის უფლების განხორციელებას შეექმნება საფრთხე. ამასთან, ირღვევა ბრალდებულის 
თვითინკრიმინაციისგან დაცვის უფლებაც, რომელიც სამართლიანი სასამართლოს ერთ-ერთი შემადგენელი გარანტიაა.

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

სიფა თავის 2015 წლის კვლევაში11 უთითებდა დასახელებული პრობლემის შესახებ. აღნიშნული მიიჩნევდა, რომ მიზანშეწონილი 
იქნებოდა თავად საგამოძიებო მოქმედებაც დაცვის მხარეს ჩაეტარებინა. კვლევაში მოცემულია შემდეგი რეკომენდაცია: 
„მიზანშეწონილი იქნება, სსსკ–ის 111–ემუხლის პირველ ნაწილში შევიდეს ცვლილება და დაცვის მხარის დასაბუთებული 
შუამდგომლობით, სასამართლოს განჩინების საფუძველზე საგამოძიებო მოქმედებას ჩატარების უფლებამოსილება მიენიჭოს 
ადვოკატს. ხოლო სსსკ–ის 120–ე მუხლის მე–10 ნაწილი ამოღებულ იქნას. დაცვის მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე 
და სასამართლოს განჩინებით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულების ბრალდების 
მხარისთვის და სასამართლოსთვის წარდგენის საკითხს სსსკ–ს 83–ე მუხლის წესებით გადაწყვეტს დაცვის მხარე.

აღნიშნულ პრობლემაზე მიუთითებს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა12, რომელსაც მიაჩნია, რომ, სსსკ-ის 120-
ე მუხლის თანახმად დაცვის მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე ამოღებული საგნის, ნივთის, ნივთიერების, აგრეთვე, 
ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტის პირველადი გამოკვლევის უფლების ბრალდების მხარისთვის მინიჭება განხილულ უნდა 
იქნეს, როგორც ბრალდების მხარის პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენება და ბრალდების მხარის ეს პრივილეგია უნდა 
გაუქმდეს13.

3. რეკომენდაცია 

მართებული იქნება გაუქმდეს საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-10 ნაწილი (ბრალდების მხარის მიერ მტკიცებულებების 
პირველადი გამოკვლევის უფლება), რაც, აღმოფხვრის ბრალდებულის დაცვისა და თვითინკრიმინირებისგან დაცვის უფლების 
დარღვევის საფრთხეს.

5. გამოძიების მონაცემების გამჟღავნების დაუშვებლობა

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

სსსკ–ის 104–ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად „პროკურორი/გამომძიებელი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ 
გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია არ გახდეს საჯარო. ამ მიზნით ის უფლებამოსილია სისხლის სამართლის 
პროცესის მონაწილე დაავალდებულოს, მისი ნებართვის გარეშე არ გაამჟღავნოს საქმეში არსებული ცნობები, და გააფრთხილოს 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ.“

სსსკ–ის 104-ე მუხლის პირველი ნაწილით უფლებამოსილება ეძლევა პროკურორს და/ან გამომძიებელს დაავალდებულოს 
პროცესის მონაწილე მისი ნებართვის გარეშე არ გაამჟღავნოს საქმეში არსებული ცნობები. სსსკ არ შეიცავს პროცესის მონაწილის 
განმარტებას და დამკვიდრებული პრაქტიკით მოიცავს ბრალდებულს და მის ადვოკატსაც. აღნიშნული საკითხი განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როცა უკანასკნელი წლების პრაქტიკამ ცხადყო, რომ ბრალდების მხარის მიერ ძალიან ხშირად ხდება 

11  იხ.: http://alfg.ge/wp-content/uploads/2015/07/sisxlis-temaze-kvleva_opt.pdf  
12 იხ.: http://www.gdi.ge/uploads/other/0/252.pdf  
13  „სსსკ-ის 120-ე მუხლის თანახმად დაცვის მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე ამოღებული საგნის, ნივთის, ნივთიერების, აგრეთვე, 
ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტის პირველადი გამოკვლევის უფლება მინიჭებული აქვს ბრალდების მხარეს. რაც განხილულ უნდა 
იქნეს, როგორც ბრალდების მხარის პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენება“. იხ.: http://www.gdi.ge/uploads/other/0/252.pdf, გვ13.
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ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე დაცვის მხარის, მათ შორის ადვოკატის (როგორც პროცესის მონაწილის) გაფრთხილება მისი 
ნებართვის გარეშე არ გაამჟღავნოს საქმეში არსებული ცნობები, თუმცა, იმავე დროს, თავად ბრალდების მხარე ასაჯაროვებს 
საქმის მასალებს მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესზე აპელირებით, რაც, გარკვეულწილად, წინასწარ ახდენს საზოგადოებრივი 
აზრის ფორმირებას.

საქართველოს სსკ–ს 374-ე მუხლით დადგენილია გამოძიების მასალების გამჟღავნებისათვის სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობა. კერძოდ, მასში მითითებულია, რომ ,,ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის მასალების ან გამოძიების 
მონაცემის გახმაურება იმის მიერ, ვინც კანონით დადგენილი წესით გაფრთხილებული იყო მისი გახმაურების აკრძალვის შესახებ, 
– ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე“.

აღნიშნული მუხლის დეფინიციის მიხედვით პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს ყველა იმ პირის მიმართ (მათ შორის 
ბრალდებულის და მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატის), რომელიც გაფრთხილებული იქნა ინფორმაციის გახმაურების 
აკრძალვის შესახებ. შესაბამისად, როცა აკრძალვა ეხება დაცვის მხარეს, მოსალოდნელი სისხლისამართლებრივი 
პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, იგი მოკლებულია შესაძლებლობას საქმის მასალებზე დაყრდნობით გააქარწყლოს 
ბრალდების მხარის მიერ საჯარო საშუალებებში გაჟღერებული პოზიცია. ასეთი ვითარება კი ქმნის მხარეთა უთანასწორობის 
ვითარებას და საზოგადოებაში აჩენს განცდას, რომ დაცვის მხარეს არ აქვს არგუმენტები ბრალდების მხარის მიერ გავრცელებული 
ინფორმაციის საპასუხოდ, რაც წარმოადგენს უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას.

ბრალდების მხარეს უფლება აქვს მისი ლეგიტიმური მიზნების14 გათვალისწინებით დააწესოს ინფორმაციის გავრცელებაზე 
აკრძალვა დაცვის მხარისთვის. თუმცა, ეს უფლება მან არ უნდა გამოიყენოს ბოროტად და იმ ვითარებაში,როდესაც თავად 
ავრცელებს ამ ინფორმაციას საჯარო სივრცეში.

გარდა აღნიშნულისა, სადავო ნორმის თანახმად, პროცესის მონაწილის დავალდებულების (არ გაამჟღავნოს ინფორმაცია) 
შესახებ პროკურორისა და გამომძიებლის გადაწყვეტილება არ საჩივრდება. შესაბამისად, სსსკ არ შეიცავს მნიშვნელოვან 
საპროცესო გარანტიას, რომელიც შეამოწმებდა ამ მექანიზმის გამოყენების შესაბამისობას სამართლიანი სასამართლოს 
პრინციპებთან. მნიშვნელოვანია ფაქტორია ის, რომ დაცვის მხარისთვის გაუმჟღავნებლობის ვალდებულების დაკისრება 
უზღუდავს დაცვის მხარეს დაცვის უფლებას - კერძოდ, უფლებას მოიპოვოს მტკიცებულება. კერძოდ, შეუძლებელი ხდება მოწმის 
სრულყოფილი გამოკითხვა, ექსპერტიზის დანიშვნა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება, რამდენადაც დაცვის მხარე 
ვერ მიაწვდის ექსპერტს, მოწმეს და მოქმედების სხვა მონაწილეს სათანადო ინფორმაციას. ამიტომ, ინფორმაციის გამჟღავნების 
აკრძალვის მართებულობის შემოწმების სასამართლო კონტროლი აუცილებელია მხარის თვითნებობის, უდანაშაულობის 
პრეზუმფციისა და დაცვის უფლების დარღვევის გამოსარიცხად.

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

აღნიშნულ საკითხზე მიუთითებდა სიფა მის 2015 წლის კვლევაში, რომელიც ეხებოდა სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა 
თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპის უზრუნველოფას. ორგანიზაციას შემუშავებული აქვს რეკომენდაცია: „დაწესდეს 
ბრალდების მხარისთვის ინფორმაციის გავრცელების აკრძალვა იმ შემთხვევაში თუ მის მიერ დაცვის მხარე გაფრთხილებულ 
იქნა საქმეში არსებული ცნობების გაუმჟღავნებლობის შესახებ. ასეთი დათქმა შესაძლებელია განხორციელდეს სსსკ–ის 104–ე 
მუხლის პირველ ნაწილში.“15

აღნიშნულ პრობლემაზე მიუთითებს სახალხო დამცველი თავის 2016 წლის ანგარიშში. ერთ-ერთი საქმის შესწავლის პროცესში 
სახალხო დამცველმა გამოავლინა რომ „პროკურატურამ დაცვის მხარეს დააკისრა ვალდებულება, არ გაემჟღავნებინა 
საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მაშინ როდესაც თავად ასაჯაროვებდა საქმის დეტალებს საკუთარი დისკრეციით. 
ამგვარი ზომის გამოყენება შეესაბამება კანონს, როდესაც იგი აუცილებელია გამოძიების ინტერესებისთვის. რამდენადაც 
გ.მ.–ს ბრალდებასთან დაკავშირებით შინაარსობრივ მონაცემებს თავად პროკურატურა ავრცელებდა, დაცვის მხარისთვის 

14  ასეთი ლეგიტიმური მიზანი შეიძლება იყოს გამოძიების ინტერესები.
15  იხ.: http://alfg.ge/wp-content/uploads/2015/07/sisxlis-temaze-kvleva_opt.pdf, გვ 75
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გაუთქმელობის ვალდებულება მის არათანასწორ მდგომარეობაში ჩაყენებაზე მიანიშნებს“16. საქართველოს სახალხო 
დამცველმა მოუწოდა საქართველოს მთავარ პროკურატურას, გაავრცელოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მიზნით მოხდა 
დაცვის მხარისთვის ამგვარი ვალდებულების დაკისრება, ასევე, გააუქმოს იგი, როდესაც აღარ იარსებებს გაუთქმელობის 
უკიდურესი აუცილებლობა, რათა არ დაირღვეს მხარეთა თანასწორობის პრინციპი.

3. რეკომენდაცია 

დაწესდეს ორივე მხარისთვის ერთნაირი შესაძლებლობა გააფრთხილონ პროცესის სხვა მონაწილეები ინფორმაციის 
გამჟღავნების აკრძალვის შესახებ. ასევე, ორივე მხარეს მიეცეს შესაძლებლობა სასამართლოს მეშვეობით დააკისროს 
მეორე მხარეს ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობის ვალდებულება. სასამართლოს თანხმობის შემთხვევაში ორივე მხარე იყოს 
ვალდებული თავი შეიკავოს ინფორმაციის გავრცელებისგან. ასევე, დაწესდეს შესაძლებლობა, მხარემ ნებისმიერ დროს 
მიმართოს სასამართლოს მისთვის ინფორმაციის გავრცელების აკრძალვის მიზანშეწონილობის შემოწმების მიზნით.

6. მტკიცებულებათა გამოთხოვა მხარის მიერ

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

სსსკ–ის მე–9 მუხლის თანახმად „მხარეს უფლება აქვს, ამ კოდექსით დადგენილი წესით დააყენოს შუამდგომლობა, მოიპოვოს, 
სასამართლოს მეშვეობით გამოითხოვოს, წარადგინოს და გამოიკვლიოს ყველა შესაბამისი მტკიცებულება.“

სსსკ–ის 33–ე მუხლის მე–6 ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტის თანახმად, „პროკურორი უფლებამოსილია სასამართლოს მიმართოს 
გამოძიების პროცესში კერძო პირთაგან მტკიცებულებათა გამოთხოვის შუამდგომლობით.“

სსსკ–ის 38–ე მუხლის მე–7 ნაწილის თანახმად ბრალდებულის უფლებაა „გამოითხოვოს მტკიცებულება, რომელიც საჭიროა 
ბრალდების უარსაყოფად ან პასუხისმგებლობის შესამსუბუქებლად.“

სსსკ–ის 39–ე მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად, „თუ მტკიცებულების მოპოვებისთვის საჭიროა ისეთი საგამოძიებო ან სხვა 
საპროცესო მოქმედება, რომლესაც ბრალდებული ან მისი ადვოკატი დამოუკიდებლად ვერ ატარებს, იგი უფლებამოსილია 
შესაბამისი განჩინების გამოტანის შუამდგომლობით მიმართოს მოსამართლეს გამოძიების ადგილის მიხედვით.“

სასამართლო პრაქტიკა იმასთან დაკავშირებით, აქვს თუ არა მხარეებს უფლება გამოითხოვონ მტკიცებულება, წინააღმდეგობრივად 
განვითარდა. ამაზე მიუთითებს სიფა-ს მიერ განხორცილებული კვლევის17 შედეგები. პროექტის ფარგლებში მოხდა 2014-
2015 წწ-ში დაცვის მხარის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვების შესაძლებლობების შეფასება საქართველოს სასამართლოების 
პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე.

სასამართლოს ერთ-ერთ განჩინებაში18 განვითარებულია მსჯელობა, რომ მხოლოდ სსსკ-ის ზოგადი, მე-9 და 39-ე მუხლებზე 
დაყრდნობით არ არის შესაძლებელი მტკიცებულების გამოთხოვა, რამდენადაც გამოთხოვას, როგორც მტკიცებულების 
მოპოვების შესაძლებლობას დაცვის მხარისთვის, არ იცნობს სსსკ-ში საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების ჩამონათვალი 
და შესაბამისად, სსსკ არ შეიცავს მტკიცებულების გამოთხოვის კონკრეტულ წესებს.

აღნიშნული მოსაზრება დამახასიათებელია თითქმის მთელი სასამართლო პრაქტიკისთვის და მოსამართლეთა მხოლოდ 
მცირე ნაწილი თვლის, რომ ინფორმაციის მოპოვებაში სასამართლოს დახმარება შესაძლებელია არა მხოლოდ საგამოძიებო 
16  იხ. სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიში, გვ. 392. http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4494.pdf
17  “დაცვის მხარის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვება სასამართლოს მეშვეობით - 2014-2015 წწ მდგომარეობა“, რომელიც 
განხორციელდა ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“-ს მხარდაჭერილი პროექტის „სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 
მხარეთა შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფისათვის რეკომენდაციების შემუშავება“ ფარგლებში.
18  თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 26 თებერვლის განჩინება.
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მოქმედებების ჩატარებაზე ნებართვის გაცემით, არამედ ისეთი საპროცესო მოქმედებით, როგორიცაა ინფორმაციის გამოთხოვა.

აღსანიშნავია, რომ სასამართლო პრაქტიკა ასევე ბრალდების მხარის შემთხვევაშიც, განვითარდა იმგვარად, რომ ინფორმაციის 
და მტკიცებულების მოპოვება ხორციელდება ამათუიმ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების გზით.

ამდენად, დღეს გვაქვს ვითარება, როცა მიუხედავად სსსკ-ს ჩანაწერისა, რომ ბრალდების მხარეს სსსკ-ის 33-ე მუხლის მე-6 
ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტით პირდაპირ მინიჭებული აქვს უფლებამოსილება სასამართლოს მიმართოს გამოძიების პროცესში 
კერძო პირთაგან ინფორმაციის გამოთხოვის შუამდგომლობით, ეს უფლებამოსილება რეალურად არ ხორცილედება. დაცვის 
მხარესაც, სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე, ამგვარი გამოთხოვის შესაძლებლობა არ აქვს და მან მტკიცებულება უნდა 
მოიპოვოს რომელიმე საგამოძიებო მოქმედების (ძირითადად ესაა ჩხრეკა/ამოღება ან დათვალიერება) მოთხოვნის გზით.

სსსკ-ის ნორმათა (მე-9, 38-ე და 39-ე მუხლები) ზემოაღნიშნული განმარტება სასამართლოს მიერ არალოგიკურ და 
გაუმართლებლად ვიწრო განმარტებად უნდა ჩაითვალოს, თუმცა, როგორც ჩანს, დღეს, სასამართლო უკვე შებოჭილია 
დამკვიდრებული პრაქტიკით და საკანონმდებლო ცვლილებების გარეშე ამ მოცემულობის დაძლევა შეუძლებელი იქნება.

ინფორმაციის გამოთხოვის, როგორც ინფორმაციის მოპოვების საპროცესო შესაძლებლობის დადგენა სსსკ-ში მნიშვნელოვნად 
გაზრდის მხარეთა შესაძლებლობებს მტკიცებულებათა მოპოვების თვალსაზრისით. ინფორმაციის გამოთხოვა ინფორმაციის 
მოპოვების მარტივი ფორმაა ჩხრეკა/ამოღებასთან შედარებით, რომელითაც ძირითადად ხდება, ინფორმაციის/მტკიცებულების 
მოპოვება მხარეების მიერ. კერძოდ:

1. ჩხრეკის/ამოღების ჩატარების აუცილებლობის დასაბუთებისთვის მხარის მიერ გაცილებით მეტი არგუმენტი და ძალისხმევაა 
საჭირო, ვიდრე ეს გამოთხოვის დასაბუთებისთვის იქნებოდა საჭირო. ჩხრეკა/ამოღება არის საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც 
პირის კონსტიტუციური უფლებებისთვის პოტენციური საფრთხის შემცველია. შესაბამისად, სსსკ ძალიან დეტალურ წესებს ადგენს 
ჩხრეკა/ამოღების ჩატარების შესახებ. გამოთხოვა კი, რომელიც საერთოდ შეიძლება არ იყოს საგამოძიებო მოქმედება, ასეთ 
რთულ რეგულაციებთან არ არის დაკავშირებული. მხარე მოითხოვს და კერძო ან საჯარო ორგანიზაციის უარის შემთხვევაში, 
სასამართლოს დახმარებით მიიღებს მისთვის მტკიცებულებითი მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტსა თუ საგანს და არ მოუწევს 
ჩხრეკა/ამოღების დეტალური რეგულაციების დაცვით მტკიცებულების მოპოვება;

2. დაცვის მხარის შუამდგომლობით ჩატარებული ჩხრეკა/ამოღების მეშვეობით მოპოვებული ნივთის/დოკუმენტის პირველადი 
გამოკვლევის უფლება აქვს ბრალდების მხარეს, რაც დამატებითი სირთულეა დაცვის მხარის სწრაფი და ეფექტური 
გამოძიებისათვის; ასევე, დაცვის უფლებისათვის საფრთხეს წარმოადგენს სსსკ-ის 120-ე მუხლის მე-10 ნაწილის ჩანაწერი, 
რომლითაც ბრალდების მხარეს აქვს ამოღებული მტკიცებულების პირველადი გამოკვლევის უფლება. ამ დანაწესის გამო, 
ადვოკატები ხშირად უარს აცხადებენ ჩხრეკა/ამოღების შესახებ შუამდგომლობის სასამართლოსადმი წარდგენაზე.

3. მტკიცებულების მოპოვება მხოლოდ საგამოძიებო მოქმედებების მეშვეობით და ამ პროცესში სახელმწიფო ორგანოების 
ჩართვით, მხარეების და მათ შორის, ბრალდებულის ფინანსური რესურსების არასაჭირო ხარჯვასთანაა დაკავშირებული. 
გამოთხოვის მარტივი პროცედურით (რომელიც მინიმალურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული) მტკიცებულების მოპოვების 
ნაცვლად, კანონმდებლის მიერ დადგინილია (111-ე მუხლის პირველი ნაწილი), რომ ჩხრეკა/ამოღების ხარჯებს გაიღებს 
ბრალდებული. ბრალდების მხარისთვისაც ჩხრეკა-ამოღება ზედმეტ ფინანსურ ტვირთს წარმოადგენს ინფორმაციის 
გამოთხოვასთან შედარებით.

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

სიფა აღნიშნულ საკითხზე უთითებდა მის მიერ განხორცილებულ ორ კვლევაში, რომლებიც 2015 და 2016 წელს მიმდინარეობდა. 
2016 წლის კვლევაში19, რომელიც მოიცავდა სასამართლო პრაქტიკის კვლევას, გამოიკვეთა, რომ დაცვის მხარეს, სასამართლო 
პრაქტიკის საფუძველზე, გამოთხოვის შესაძლებლობა არ აქვს და მან მტკიცებულება უნდა მოიპოვოს რომელიმე საგამოძიებო 
მოქმედების (ძირითადად ესაა ჩხრეკა/ამოღება ან დათვალიერება) მოთხოვნის გზით. სიფას გაცემული აქვს რეკომენდაცია „სსსკ-

19  იხ.: http://alfg.ge/wp-content/uploads/2016/07/sifa-new.pdf
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ში მხარეთა მიერ მტკიცებულების მოპოვებას გამოთხოვის მეშვეობით ეხება რამდენიმე ზოგადი მუხლი. კვლევამ გამოავლინა, 
რომ სსსკ-ში მხოლოდ ზოგადი ნორმების არსებობა, სპეციალური ნორმებით დადგენილი გამოთხოვის დეტალური წესების 
(მსგავსად საგამოძიებო მოქმედებებისა) გარეშე აფერხებს დაცვის მხარისთვის სასამართლოების მიერ მტკიცებულებათა 
გამოთხოვაში დახმარებას დაგანაპირობებს არაერთგვაროვან სასამართლო პრაქტიკას. ამდენად, მიზანშეწონილი იქნება სსსკ-
ში განისაზღვროს მტკიცებულების გამოთხოვის მეტად დეტალური და სპეციალური პროცესუალური წესები.“

3. სასამართლო პრაქტიკა

ა) სააპელაციო სასამართლოს პრაქტიკა - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 4 მაისის N1გ/816 განჩინებით 
სასამართლომ განმარტა, რომ სსსკ-ის მე-9 მუხლის მეორე ნაწილი, სადაც საუბარია მხარის უფლებაზე დააყენოს 
შუამდგომლობა, მოიპოვოს, გამოითხოვოს სასამართლოს მეშვეობით, მიუთითებს, რომ ყველა პროცედურა უნდა ჩატარდეს 
ამ კოდექსით დადგენილი წესით. მე-9 მუხლში მითითებული ჩანაწერი არის ნორმა პრინციპი, ზოგადი მოქმედების ნორმა, 
მე-9 მუხლი მიეკუთვნება სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპების თავს, მე-9 მუხლის ნორმა მასში მითითებულ მხარის 
უფლების რეალიზაციაზე მიუთითებს დადგენილ წესზე, რაც ნიშნავს, რომ მხარეს უფლება აქვს მტკიცებულება მოიპოვოს, 
გამოითხოვოს სასამართლოს მეშვეობით კონკრეტულ შემთხვევებში საგამოძიებო მოქმედებების - კერძოდ, ამოღების, 
ჩხრეკის, დათვალიერების და ა.შ. ჩატარების გზით და ცალკე გამოთხოვა მე-9 მუხლის მიხედვით არ ხდება. ასევე განიმარტება 
სსსკ-ის 39-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ნორმა, სადაც შეძლებისდაგვარად დაკონკრეტებულია დაცვის მხარისათვის, რომ 
მტკიცებულების მოპოვება შესაძლებელია საგამოძიებო ან საპროცესო მოქმედების ჩატარების გზით სასამართლოს მეშვეობით. 
ანუ მტკიცებულების მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ კანონით დადგენილი წესით კონკრეტული საგამოძიებო/საპროცესო 
მოქმედების ჩატარებით, და არა ზოგადად სსსკ-ის მე-9 და 39-ე მუხლების მიხედვით.

4. რეკომენდაცია

ინფორმაციის გამოთხოვის შესაძლებლობაზე სასამართლოს წინააღმდეგობრივი პრაქტიკის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილი 
იქნება საკანონმდებლო ცვლილების გზით უფრო კონკრეტული საკანონმდებლო ფორმულირებით, მხარეებს მიეცეთ 
მტკიცებულებათა მოპოვების შესაძლებლობა გამოთხოვით.

7. მტკიცებულებების გაცვლა

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

მხარეებს შორის მტკიცებულებათა გაცვლის საკითხებს არეგულირებს სსსკ-ის 83-ე მუხლი, რომლის მე-6 ნაწილის თანახმად 
„წინასასამართლო სხდომის გამართვამდე არა უგვიანეს 5 დღისა მხარეებმა ერთმანეთს და სასამართლოს უნდა მიაწოდონ იმ 
მომენტისათვის მათ ხელთ არსებული სრული ინფორმაცია, რომლის მტკიცებულებად სასამართლოში წარდგენასაც აპირებენ.“

საპროცესო კოდექსის 83-ე მუხლი (და არც სხვა მუხლები) არ არეგულირებს შემთხვევებს, როდესაც მტკიცებულების გამოთხოვა/
მოპოვება ხორციელდება წინასასამართლო სხდომამდე 5 დღეზე ნაკლები ვადით ადრე ან წინასასამართლო სხდომის შემდეგ. 
მიუხედავად იმისა, რომ 239-ე მუხლი არეგულირებს ახალი მტკიცებულების არსებით სასამართლო განხილვაზე წარმოდგენასთან 
დაკავშირებულ საკითხებს, საპროცესო კოდექსში არ არსებობს ჩანაწერი იმის შესახებ თუ ასეთი მტკიცებულების მოპოვებიდან 
რამდენ ხანში უნდა უზრუნველყოს მხარემ მოწინააღმდეგე მხარისათვის გასაცნობად გადაცემა ან/და საერთოდ თუ არსებობს 
აღნიშნული ვალდებულება, თუ მხარეს ასეთი მტკიცებულების მოწინააღმდეგე მხარისათვის გადაცემის ვალდებულება 
წარმოეშობა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას აღნიშნული მტკიცებულების დაშვების შესახებ.
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საპროცესო კოდექსი ასევე არ არეგულირებს გრიფით საიდუმლო დოკუმენტების ანდა მთლიანად გრიფით საიდუმლო 
საქმის მასალების გაცნობა/გადაცემის წესს, რაც სასამართლო პრაქტიკაში მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის. ეს საკითხი 
რეგულირდება საქართველოს კანონით სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ.

კერძოდ, გრიფით საიდუმლო საქმეებზე დაცვის მხარეს არ გადაეცემა საქმის მასალების ასლები და მხოლოდ საქმის გამოძიების 
ორგანოში გაცნობაა შესაძლებელი. გამოძიების მასალების ასეთი წესის პირობებში, დაცვის მხარე ვერ ახერხებს სათანადოდ 
მოემზადოს პროცესისთვის, რადგან ობიექტურად შეუძლებელია, განსაკუთრებით დიდი მოცულობის საქმეებში, გამოძიების 
მასალების მხოლოდ წაკითხვით, მომზადებულ იქნას დაცვის სრულფასოვანი სტრატეგია. ასეთ პირობებში, შეუძლებელი ხდება 
დაცვის მხარე სათანადოდ მოემზადოს მოწმეთა ჯვარედინი დაკითხვებისათვის, რაც სამართლიანი სასამართლო უფლების 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტიაა. ამასთან, საიდუმლო საქმეები მიმდინარეობს დახურულ სასამართლო სხდომაზე და 
ბრალდებულის უფლება საჯარო სასამართლო პროცესზე მთლიანად უგულებელყოფილია.

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

საქართველოს სახალხო დამცველი 2014 წლის ანგარიშში მიუთითებს გრიფით საიდუმლო საქმესთან დაკავშირებით 
წარმოშობილ პრობლემებზე. სახალხო დამცველმა მიიჩნია, რომ გრიფით საიდუმლო საქმეებზე დაცვის მხარისათვის საქმის 
მასალების გადაცემაზე უარის თქმა ზღუდავს მხარეთა თანასწორობასა და შეჯიბრებითობას. ანგარიშში გამოთქმულია 
რეკომენდაცია:„სისხლის სამართლის საქმისთვის საიდუმლო გრიფის მინიჭების გადაწყვეტილების მიღებისას აუცილებელია 
შეფასდეს საქმის კონკრეტული მასალისთვის (დოკუმენტისთვის) საიდუმლო გრიფის მინიჭების მიზანშეწონილობა; 
ასევე,კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის მხოლოდ ის მასალა უნდა გასაიდუმლოვდეს, რომელიც შეიცავს სახელმწიფო 
საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ინფორმაციას, რადგან მნიშვნელოვანია, უზრუნველყოფილი 
იქნეს გამოძიების პროცესში ბრალდებულებისთვის საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო აქტებით გარანტირებული 
ადამიანის უფლებები, მათ შორის, მხარეთა თანასწორობის პრინციპის ესაბამისად, დაცვის მხარისთვის სისხლის სამართლის 
საქმის მასალებზე ხელმისაწვდომობა.“20

საიდუმლო საქმეების სასამართლო განხილვის პრობლემატიკას ეხება, ასევე, ეუთოს 2014 წლის მონიტორინგის ანგარიში.21 ეუთოს 
აზრით „შემთხვევები, რომლებიც გულისხმობდნენ სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის განუცალკევებლობას 
ძირითადი მტკიცებულებებიდან და საზოგადოების სასამართლოს დარბაზებში არ დაშვების შესახებ გადაწყვეტილებებს, 
რისკის ქვეშ აყენებდნენ ბრალდებულის საჯარო სასამართლო განხილვის უფლებას.“22 ანგარიშში გაცემულია რეკომენდაცია 
„სასამართლოებმა უნდა შეიმუშაონ სახელმწიფო საიდუმლოების გრიფთან დაკავშირებით ოფიციალური გადამოწმების სწრაფი 
პროცედურები. ისინი უნდა შეიცავდნენ დასაბუთების მოთხოვნას და აგრეთვე ბრალდებულებისთვის იმ შესაძლებლობის და 
უფლების მიცემას. რომ მათ სადავო გახადონ აღნიშნული.“23

3. სასამართლო პრაქტიკა:

ა) საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 29 სექტემბრის 
გადაწყვეტილებით საქმეზე N3/1/608 და N3/1/609 საკონსტიტუციო სასამართლომ იმსჯელა რა სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსით გათვალისწინებულ შეჯიბრებითობის პრინციპზე აღნიშნავს: “საქართველოს კონსტიტუციის 85-ე მუხლის მე-3 პუნქტის 
თანახმად, “სამართალწარმოება ხორციელდება მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის საფუძველზე”. აღნიშნულ 
დებულებაზე მსჯელობისას, პირველ რიგში უნდა გავმიჯნოთ სისხლის სამართლის პროცესის შეჯიბრებითი მოდელი, როგორც 
ისტორიულად ჩამოყალიბებული სამართალწარმოების მოდელი და შეჯიბრებითობის პრინციპი, როგორც სამართლიანი 
სასამართლოს უფლების ერთ-ერთი ელემენტი. სისხლის სამართლის პროცესის შეჯიბრებითი მოდელი ხასიათდება საპროცესო 

20  იხ.: http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3509.pdf, გვ.296.  
21  იხ.: http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true  
22  იხ.:http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true  პარ.86
23  იხ.:http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true , რეკომენდაციები, გვ:66
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მოქმედებების ჩატარების თავისებური სისტემითა და პროცესის მონაწილეთა როლების თავისებური გამიჯვნით. შეჯიბრებითი 
მოდელის ფუნდამენტურ ნიშანს წარმოადგენს მოსამართლის ნეიტრალურობის პირობებში სასამართლოში ჭეშმარიტების 
დამტკიცების ფუნქციის მხარეთა ინიციატივისთვის მინდობა. აღნიშნულ მოდელში მოსამართლის მიმართ ნეიტრალურობისა 
და პასიურობის მოლოდინი მოქმედებს, ხოლო თვით შეჯიბრებითი პროცესი დაფუძნებულია რწმენაზე, რომ სათანადოდ 
მომზადებული და დაინტერესებული მხარეები სასამართლოს წარუდგენენ საკმარის ინფორმაციასა და არგუმენტებს, ხოლო 
მოსამართლის ძირითად ამოცანას მხარეთათვის ასეთი შესაძლებლობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს. შეჯიბრებით მოდელში, 
ზოგადი წესის მიხედვით, მხარეები წყვეტენ, რა მტკიცებულებებს და არგუმენტებს წარუდგენენ სასამართლოს და რა საკითხებზე 
იდავებენ.

სასამართლოს განმარტებით, როგორც სისხლის, ისე სხვა ტიპის სამართალწარმოების ფარგლებში შეჯიბრებითობის პრინციპის 
მთავარი მიზანია, უზრუნველყოს პროცესის მხარე შესაძლებლობით, გაეცნოს, აზრი გამოთქვას და თუ ეს მის ინტერესებშია 
გააქარწყლოს ყველა მტკიცებულება და არგუმენტი, რომელზეც სასამართლომ შეიძლება დააფუძნოს თავისი მოსაზრება, 
აგრეთვე დაარწმუნოს სასამართლო თავისი პოზიციის სისწორეში, წარუდგინოს მას შესაბამისი მტკიცებულებები და 
მოსაზრებები, რასაც სასამართლომ პასუხი უნდა გასცეს თავის დასაბუთებულ გადაწყვეტილებაში, როგორც მხარის მოთხოვნის 
დაკმაყოფილების, ისე უარყოფის შემთხვევაში. ამ მიზნიდან გამომდინარე, ნათელია, რომ შეჯიბრებითობის პრინციპი 
უკავშირდება სამართლიანი სასამართლოს უფლების სხვა გარანტიებსაც - მოწინააღდეგე მხარის მტკიცებულებების შესახებ 
ინფორმაციის მიღების უფლებას, საკმარისი დროისა და შესაძლებლობის ქონას დაცვის მოსამზადებლად და დაცვის უფლებას, 
პირადად ან დამცველის მეშვეობით მოწინააღმდეგე მხარის მოწმეების დაკითხვის და საკუთარი მოწმეების გამოძახებისა და 
თანაბარ პირობებში დაკითხვის უფლებას, დასაბუთებული სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების უფლებას და ა.შ.

ბ) საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 29 ივნისის განაჩენით 
სასამართლომ მიიჩნია, რომ ქვემდგომი ინსტანციის სასამართლოების მიერ არასწორად განიმარტა საქართველოს სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსის 83-ე მუხლის მე-6 ნაწილში მოხსენიებული ტერმინი “სრული ინფორმაცია”, რაც არ 
გულისხმობს მხარეების დავალდებულებას ერთმანეთს გაუცვალონ და სასამართლოს მიაწოდონ დასაკითხ პირთა სია (ნუსხა). 
იმ ვითარებაში, როცა წინასასამართლო სხდომის მოსამართლის მიერ დამტკიცებულია მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები, 
სასამართლოს წარმოეშობა ვალდებულება, ყოველგვარი მტკიცებულებათა ნუსხის გარეშე, საერთო წესით გამოიკვლიოს ეს 
მტკიცებულებები.

გ) სააპელაციო სასამართლოს პრაქტიკა -

ა) თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებმა საქმეებში Nსგ-1164, N1გ/1019, N1/გ-760 და N1/გ-720 მიიჩნია, რომ 
გამოკითხვის ოქმი არ წარმოადგენს მტკიცებულებას, მას არ აქვს სამართლებრივი ძალა და ის მხოლოდ შეიცავს ინფორმაციას, 
რომ ეს პიროვნება საქმის არსებითი განხილვისას დაადასტურებს ამა თუ იმ ფაქტობრივ გარემოებას. შესაბამისად გამოკითხვის 
ოქმების გაცვლა მხარისათვის, საკმარისი საფუძველია ვარაუდისათვის, რომ მხარეები ამ მტკიცებულებების სასამართლოში 
გამოკვლევას აპირებენ, ხოლო ცალკე დასაკითხ პირთა სიის შედგენა არ გამომდინარეობს საპროცესო კოდექსის 
მოთხოვნებიდან.

ბ) თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ 2015 წლის 14 აგვისტოს განჩინებით არ დააკმაყოფილა პროკურორის 
საჩივარი პირველი ინსტანციის მოსამართლის განჩინებაზე ბრალდების ყველა მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის შესახებ 
და მიიჩნია, რომ იმ ბრალდებულისათვის მტკიცებულებათა გადაცემა, რომელსაც ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად არ შეუძლია 
დამოუკიდებლად საკუთარი დაცვის განხორციელება და, მაშინ, როცა ამ ბრალდებულს უკვე დანიშნული ჰყავდა ადვოკატი, 
წარმოადგენს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 83-ე მუხლის მე-6 ნაწილის დარღვევას.

გ) თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 9 აგვისტოს განჩინებით (N1გ/1339-16) სასამართლომ დაადგინა, 
რომ საქართველოს სსსკ-ის 83-ე მუხლით გათვალისწინებული 5 დღიანი ვადის დარღვევა სწორედ იმიტომ იწვევს ამ 
მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობას, რომ კანონი კრძალავს მხარეების არათანაბარ პირობებში აღმოჩენას და შესაბამისად 
მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპის დარღევას.

დ) თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2017 წლის 27 თებერვლის განჩინებით (N1გ/273-17)
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დ.ა) “დაყოვნება” შეიძლება გამოწვეული იყოს მხოლოდ იმ დროით, რაც ინფორმაციის გადაცემისათვის ტექნიკური საკითხების 
გადასაწყვეტად არის აუცილებელი, შესაბამისად ინფორმაციის იმწუთიერად გადაუცემლობა შეიძება გამართლებული იყოს 
მხოლოდ ობიექტურად საჭირო ტექნიკური საკითხების გადასაწყვეტად აუცილებელი დროის ფარგლებით (საქმის მასალების 
მოცულობა, მოთხოვნის დაყენების დრო.

დ.ბ) 83-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად მნიშვნელობა არ აქვს გააჩნია თუ არა ინფორმაციას მტკიცებულების ძალა, 
ანუ მიმართვის წერილები ან საპროცესო დოკუმენტები, რომელიც ცალსახად არ არის მტკიცებულება, აგრეთვე მოიაზრება 
იმ ინფორმაციაში, რომელიც მხარეებისატვის ინფორმაციის გადაცემის მომენტში მათ ხელთაა და ყველა შემთხვევაში 
ექვემდებარება გადაცემას.

დ.გ) გადაცემის წესის დარღვევის გამო დაუშვებლად ცნობილ მტკიცებულებებზე არ ვრცელდება ე.წ. “მოწამლული ხის ნაყოფის” 
პრინციპი, რადგან პირველადი მტკიცებულება დაუშვებლად იქნა მიჩნეული არა მისი მოპოვების, არამედ სხვა მიზეზის გამო.

ე) თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 2016 წლის 10 ოქტომბრის N1გ-1566-16 განჩინებით გააუქმა პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს გადაწყვეტილება ბრალდების მხარის იმ მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობაზე, რომელიც მოპოვებული იყო 
დაცვის მხარის მიერ, მაგრამ ბრალდების მხარემ მიუთითა თავის ნუსხაში. პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლემ 
გადაწყვეტილების მიღებისას მიიჩნია, რომ მართალია დაცვის მხარის მტკიცებულებების თავის ნუსხაში მითითებით, 
ბრალდების მხარემ საპროცესო კანონმდებლობის მოთხოვნები ფორმალურად დაიცვა, მაგრამ ხსენებული მასალების როგორც 
ბრალდების მხარის მტკიცებულებებად ცნობა გამოიწვევს კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევას. თუ ბრალდების მხარეს 
მიეცემა შესაძლებლობა დაცვის მხარის მტკიცებულებები საქმის არსებითი განხილვის შემთხვევაში სასამართლოში მიიტანოს 
როგორც თავისი მტკიცებულება, იგი აღმოჩნდება უპირატეს მდგომარეობაში დაცვის მხარესთან შედარებით, თვითონ 
გამოიკვლევს საქმეში არსებულ ყველა (ბრალდების და დაცვის) მტკიცებულებას, რითაც დაირვევა მხარეთ თანასწორობისა და 
შეჯიბრებითობის პრინციპი. ხსენებული გადაწყვეტილების შეფასებისას კი სააპელაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ ვინაიდან 
ხსენებული მტკიცებულებების მოპოვების, გაცვლის და სასამართლოში წარდგენის დროს საპროცესო კოდექსის მოთხვნათა 
დარღვევას ადგილი არ ჰქონია, ამასთან პროცესის შეჯიბრებითობიდან გამომდინარე მხარეები თავად განსაზღვრავენ თუ 
რომელს მტკიცებულებას წარმოადგენენ სასამართლოში, შესაბამისად ყველა ეს მტკიცებულება დასაშვებად უნდა იქნეს 
ცნობილი და გამოკვლეულ იქნეს საერთო წესით.

4. რეკომენდაცია 

 შევიდეს ცვლილება სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში და განისაზღვროს, გრიფით საიდუმლო მასალების 
დაცვის მხარისთვის გაცნობის წესი და მათზე გავრცელდეს ის რეჟიმი, რაც გათვალისწინებულია ოპერატიული-სამძებრო და 
ფარული საგამოძიებო მოქმედებებით მოპოვებულ ინფორმაციაზე. ასევე, საქართველოს კანონით სახელმწიფო საიდუმლოების 
შესახებ, უნდა განისაზღვროს გრიფით საიდუმლო დოკუმენტების ანდა მთლიანად გრიფით საიდუმლო საქმის მასალების 
გაცნობა/გადაცემის წესი.

8. მხარეების მომზადება ჯვარედინი დაკითხვისთვის - მოწინააღმდეგე 
მხარის მოწმის შესახებ ინფორმაციის წინასწარ მიღება

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ითვალისწინებს ბრალდებულის უფლებას ჰქონდეს საქმის მოსამზადებლად 
ადეკვატური დრო და პირობები. აღნიშნული უფლება სამართლიანი სასამართლოსა და მხარეთა თანასწორობის პრინციპის 
ნაწილს წარმოადგენს. ადეკვატური დრო და პირობები მოიცავს პროკურატურის მიერ არსებითი ინფორმაციის დროულ 
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მიწოდებას და ასევე, ბრალდებულის ინფორმირებას სასამართლოში ბრალდების მხარის მოწმეთა ვინაობის შესახებ თითოეული 
სასამართლო მოსმენის წინ საკმარისი დროით ადრე, რათა დაცვის მხარეს მიეცეს დრო ჯვარედინი დაკითხვის მოსამზადებლად. 
ჯვარედინი დაკითხვის შეასძლებლობა კი, თავის მხრივ, სამართლიანი სასამართლოს უფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ელემენტია.

სსსკ-ის24 თანახმად, მხარე უფლებამოსილია ჯვარედინი დაკითხვის წესით დაკითხოს მეორე მხარის მიერ გამოძახებული 
მოწმე. თუმცა, სსსკ არ შეიცავს მითითებას, რომ მხარეებს აქვთ ვალდებულება წინასწარ მიაწოდონ ინფორმაცია მეორე მხარეს 
გამოძახებული მოწმეების ვინაობისა და დაკითხვის რიგითობის შესახებ.

ამ მიმართულებით ქართული სასამართლო პრაქტიკა განვითარდა არაერთგვაროვნად. ზოგიერთ შემთხვევაში სასამართლოები 
ავალდებულებენ მხარეებს ინფორმაცია მიაწოდონ მეორე მხარეს სასამართლო პროცესზე გამოძახებულ მოწმეთა ვინაობისა 
და რიგითობის შესახებ ან თავად მხარეები კეთილი ნების საფუძველზე ახორციელებენ ამ ინფორმაციის გაცვლას, ხოლო 
ზოგჯერ, ბრალდების მხარე არ აწვდის დაცვის მხარეს ინფორმაციას ბრალდების მხარის მოწმეთა ვინაობის შესახებ. ეს საკითხი 
განსაკუთრებით პრობლემურია დიდი მოცულობის საქმეებში, სადაც ბრალდების მხარის ბევრი მოწმეა დასაკითხი, ჯვარედინი 
დაკითხვის სრულფასოვნად ჩატარება კი შეუძლებელი ხდება დაცვის მხარის მიერ, მოწმეთა დაკითხვისათვის წინასწარი 
მომზადების გარეშე.

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

აღნიშნული პრობლემის თაობაზე აღნიშნულია ეუთოს 2014 წლის სასამართლო პროცესების მონიტორინგის ანგარიშში25, 
რაც ეუთოს მონიტორების აზრით არღვევს მხარეთა თანასწორობის პრინციპს და ზღუდავს დაცვის მხარის მიერ ჯვარედინი 
დაკითხვის მომზადების შესაძლებლობებს. შედეგად, ამ ავტორიტეტული ორგანიზაციის მიერ მომზადებულია შემდეგი შინაარსის 
რეკომენდაცია: „საკანონმდებლო ორგანომ უნდა განიხილოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დებულებებში 
შესწორებების შეტანის საკითხი მოწმეთა გამოძახების შესახებ, იმ თვალსაზრისით, რომ მხარემ, რომელიც იძახებს მოწმეს 
უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს მოწმისგამოცხადების დროისა და რიგითობის შესახებ“26.

სსსკ-ში ზემოაღნიშნული ცვლილება დღემდე არ განხორცილებულა და დღესაც, რიგ შემთხვევებში ბრალდების მხარე არ აცნობს/
ან დროულად არ აწვდის ინფორმაციას დაცვის მხარეს მოწმეების თაობაზე, ხოლო სასამართლო ეფექტიანად ვერ აწესრიგებს 
სიტუაციას. მაგ. 2017 წლის ერთ-ერთ საქმეში27, მიუხედავად დაცვის მხარის არაერთგზის მოთხოვნისა, ბრალდების მხარე 
რამდენიმე პროცესის განმავლობაში არ აწვდიდა ინფორმაციას მოწმეების შესახებ, მათ შორის სასამართლოს მოწოდების 
შემდეგაც და მხოლოდ მოგვიანებით (როცა რამდენიმე მოწმე უკვე დაკითხული იყო), დაიწყო ინფორმაციის მიწოდება 
დარჩენილი მოწმეების სასამართლოზე გამოძახების რიგითობის შესახებ.

3. რეკომენდაცია 

 მიზანშეწონილია ცვლილების შეტანა სსსკ-ში, რათა მხარეს, რომელიც იძახებს მოწმეს, დაეკისროს ვალდებულება გონივრული 
ვადით ადრე, შეატყობინოს მეორე მხარეს წინასწარ გამოძახებული მოწმის ვინაობის შესახებ.

24  საქართვსლოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 245-ე მუხლი.  
25  იხ.: http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true პარ.171 „მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა ადეკვატური დროისა და 
პირობების უფლების დარღვევის პრობლემები, როგორიც არის პროკურატურის მიერ დაცვის მხარისთვის ინფორმაციის არ მიწოდება 
იმის თაობაზე, თუ რომელი მოწმე იქნებოდა დაბარებული საქმის კონკრეტულ მოსმენაზე და მოსამართლეთა მიერ დაცვის მხარის მიერ 
საქმის მოსამზადებლად დამატებითი გონივრული დროის მოთხოვნაზე უარის თქმა. უმეტეს საქმეებთან დაკავშირებით, მოსამართლეები 
აცხადებდნენ, რომ მათ არ ქონდათ უფლებამოსილება დაცვის მხარის მოთხოვნის საფუძველზეებრძანებინათ ბრალდების მხარისთვის, 
რომ მათ წინასწარეთქვათ თუ რომელ მოწმეებს დაიბარებდნენ კონკრეტული საქმის განხილვაზე“.
26  იხ.: http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true გვ.100  
27  საქმეს იხილავს რუსთავის რაიონული სასამართლო. 
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9. მტკიცებულებათა რელევანტურობის შეფასება სისხლის სამართლის 
პროცესში

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

სსსკ–ის 82–ე მუხლის თანახმად, მტკიცებულება უნდა შეფასდეს მისი დასაშვებობის, რელევანტურობის და უტყუარობის 
თვალსაზრისით.

გარდა სსსკ–ის 82–ე მუხლისა, არ არსებობს სხვა ნორმა, რომელიც მტკიცებულებათა რელევანტურობის საკითხის შეფასებას 
შეეხება. განსხვავებით მტკიცებულებათა დასაშვებობისა და უტყუარობის კრიტერიუმებისაგან, რომელთა შეფასების 
კრიტერიუმები და ეტაპები განსაზღვრულია სსსკ–ს სხვა ნორმებითაც. 

კერძოდ, სსსკ–ის 219–ე მუხლის შესაბამისად, დასაშვებობის თვალსაზრისით მხარეთა მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულების 
თავდაპირველი შეფასება ხდება წინასასამართლო სხდომაზე. ძირითადად, სწორედ, ამ ეტაპზე განიხილება შუამდგომლობები 
მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხებზე. ხოლო უტყუარობის კრიტერიუმით მტკიცებულების შეფასება ხდება ძირითადად 
არსებით სხდომაზე განაჩენში, ასევე, წინასასამართლო სხდომაზეც.

სსსკ–ის 219–ე მუხლის მე–4 ნაწილით დადგენილი წინასასამართლო სხდომის განაწესი ეხება მტკიცებულებათა შეფასებისას 
მხოლოდ მათი დასაშვებობის საკითხს – მოპოვებულია თუ არა მტკიცებულება კანონის არსებითი დარღვევით. რელევანტურობა 
არ არის დაკავშირებული მტკიცებულების მოპოვების კანონიერების ფორმალურ მხარესთან. რელევანტურობისთვის 
განმსაზღვრელია არა მტკიცებულების მოპოვების ფორმის დაცვა, არამედ შინაარსი. შესაბამისად, რელევანტურობის 
შეფასება უნდა ხდებოდეს არა მისი მოპოვების ფორმის დაცულობის, არამედ შინაარსის გათვალისწინებით – რამდენად არის 
მტკიცებულება შემხებლობაში საქმის ფაქტობრივ ანდა სამართლებრივ მხარესთან.

შესაძლებელია თუ არა არარელევანტური მტკიცებულების ჩამოშორება საქმის განხილვიდან წინასასამართლო სხდომაზე?

სსსკ–ის 219–ე მუხლის მე–4 ნაწილის შინაარსის გათვალისწინებით, მტკიცებულებათა რელევანტურობის საკითხის შეფასება 
წინასასამართლო სხდომაზე რთულად განსახორციელებელია. წინასასამართლო სხდომაზე სასამართლოები არკვევენ 
მტკიცებულების მოპოვების ფორმის კანონიერებას, ანუ დასაშვებობის საკითხებს. სასამართლო პრაქტიკაც მოწმობს, რომ 
არარელევანტური მტკიცებულების საქმიდან გამორიდების საკითხის განხილვა წინასასამართლო სხდომაზე ძირითადად არ 
ხდება. სასამართლოები მტკიცებულებებს რელევანტურობის თვალსაზრისით აფასებენ არსებით სხდომაზე ახალი მტკიცებულების 
რელევანტურობის სადავოობის შემთხვევაში ან საბოლოო გადაწყვეტილების – განაჩენის მიღების დროს. თუმცა, არის 
ცალკეული შემთხვევები, როდესაც მოსამართლეებს წინასასამართლო სხდომაზე დაუშვებლად უცვნიათ მტკიცებულებები მათი 
არარელევანტურობის გამო.

მნიშვნელოვანია, მტკიცებულებათა რელევანტურობის საკითხის განხილვა მოხდეს არსებითი სხდომის დაწყებამდე – 
წინასასამართლო სხდომაზე. აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოსთვის შემდეგი 
გარემოების გამო:

არარელევანტური მტკიცებულება არ შეიცავს ინფორმაციას საქმის შესახებ, ფაქტობრივი თუ სამართლებრივი შეფასების 
თვალსაზრისით. თუმცა, მას შეუძლია უარყოფითი ზემოქმედება მოახდინოს საქმის განხილვის პროცესზე, რაც დაუშვებელია. 
უსარგებლო, არარელევანტური მტკიცებულების მიწოდებით ჩნდება რისკი, რომ ნაფიცი მსაჯულის (რომელიც არ არის 
სამართლის სპეციალისტი) მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე გავლენას მოახდენს ისეთი ინფორმაციაც, რომელსაც 
არავითარი კავშირი არ აქვს საქმის ფაქტობრივ ან სამართლებრივ მხარესთან. შესაბამისად, ასეთ ვითარებაში, მსაჯულები 
გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისეთი „მტკიცებულების“ გავლენითაც, რაც არ არის რელევანტური საქმესთან. ამ რისკს 
ბოლომდე ვერ აღმოფხვრის მოსამართლის ან მხარეთა განმარტებები ნაფიც მსაჯულთა მიმართ. ამიტომ, მნიშვნელოვანია 
არარელევანტური მტკიცებულების დროული გამორიდება (სანამ ნაფიცი მსაჯულები შეირჩევიან) საქმის მასალებიდან.
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აღნიშნული მნიშვნელოვანია ასევე იმ საქმეებშიც, სადაც ნაფიცი მსაჯულები არ მონაწილეობენ. ამ შემთხვევაში, არსებით 
სხდომაზე მხარეები, აღარ დახარჯავენ დროსა და სხვა რესურსს არარელევანტური მტკიცებულებების გაბათილებაზე.

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

აღნიშნულ პრობლემაზე უთითებდა თავის 2015 წლის კვლევაში სიფა. მის მიერ გაცემულია რეკომენდაციაც: „შესაძლებლობა 
მიეცეს მხარეებს წინასასამართლო სხდომაზე იშუამდგომლონ არარელევანტური მტკიცებულების გამორიდების შესახებ. 
ასეთი რეგულირება დასაშვებია გათვალისწინებულ იქნას სსსკ–ის 219–ე მუხლის მე–4 ნაწილში, წინასასამართლო სხდომაზე 
განსახილველი საკითხების ჩამონათვალის გაზრდით.“28

3. რეკომენდაცია 

სსსკ-ის 219-ე მუხლში უნდა შევიდეს ცვლილება და წინასასამართლო სხდომაზე განსახილველ საკითხთა შორის მიეთითოს 
აშკარად არარელევანტური მტკიცებულების დაუშვებლად შესახებ შუამდგომლობის დაყენების შესაძლებლობაზე.

10.  მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის შესახებ შუამდგომლობის 
დაყენების აკრძალვა არსებით სხდომაზე

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე, მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხებს სასამართლო განიხილავს 
წინასასამართლო სხდომაზე,29 სადაც მხარეებმა უნდა წარმოადგინონ შუამდგომლობები მტკიცებულებათა დაუშვებლობის 
თაობაზე.

მტკიცებულებათა დასაშვებად ცნობის საკითხის დაყენება და განხილვა ასევე შეიძლება საქმის განხილვის არსებით სხდომაზე, 
თუმცა, მხოლოდ სსსკ–ის 239–ე მუხლით30 გათვალისწინებული წესით, გამონაკლისის სახით, დამატებითი მტკიცებულების 
დასაშვებად ცნობის საკითხის განხილვის დროს.

28  იხ.: http://alfg.ge/wp-content/uploads/2015/07/sisxlis-temaze-kvleva_opt.pdf გვ.72.  
29  სსსკ-ის 219-ე მუხლით დადგენილი წესით.  
30  სსსკ-ის 239-ე მუხლი: 1. სხდომის თავმჯდომარე არკვევს, აქვთ თუ არა მხარეებს ამ მუხლით გათვალისწინებული შუამდგომლობა. 
ერთგვაროვანი სახის შუამდგომლობები სასამართლოს ერთად წარედგინება. პირი, რომელიც დააყენებს შუამდგომლობას, ვალდებულია 
მიუთითოს, რა გარემოებათა დასადგენად არის დაყენებული შუამდგომლობა.
2. საქმის არსებითი განხილვის დროს დამატებითი მტკიცებულების წარდგენის შემთხვევაში სასამართლო მხარის შუამდგომლობით 
იხილავს მისი დასაშვებობის საკითხს და არკვევს საქმის არსებით განხილვამდე მტკიცებულების წარუდგენლობის მიზეზს, რის 
საფუძველზედაც იღებს გადაწყვეტილებას საქმეზე მტკიცებულების დაშვება-არდაშვების თაობაზე.
3. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოში მტკიცებულების დასაშვებობის საკითხი ნაფიცი მსაჯულების გარეშე განიხილება.
4. წარდგენილი დამატებითი მტკიცებულების საქმეზე დაშვების შემთხვევაში სასამართლოს შეუძლია მხარის შუამდგომლობის 
საფუძველზე გონივრული ვადით გადადოს საქმის განხილვა, თუ მხარეს დაცვის ან ბრალდების პოზიციის მოსამზადებლად დამატებითი 
დრო ესაჭიროება.
5. შუამდგომლობა საქმის არსებითი განხილვისას არსებითად ახალი მტკიცებულების მოპოვების თაობაზე უნდა დაკმაყოფილდეს, თუ ამ 
მტკიცებულების მოპოვება ან მისი მოპოვების შესახებ შუამდგომლობის ამ კოდექსით დადგენილი წესით დაყენება მანამდე ობიექტურად 
შეუძლებელი იყო. შუამდგომლობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მტკიცებულების მოპოვება ხდება ამ კოდექსით გათვალისწინებული 
წესით.
6. ამ მუხლით გათვალისწინებული მტკიცებულებების გამოკვლევა ხდება ამ კოდექსით დადგენილი ზოგადი წესის დაცვით, 
სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვის თავისებურების გათვალისწინებით.
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სასამართლოს არსებით სხდომაზე მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის შესახებ შუამდგომლობის დაყენების შესაძლებლობას 
ქართული სასამართლო პრაქტიკა არ აღიარებს და შესაბამისად, არსებითი განხილვის დროს, ამა თუ იმ მტკიცებულების 
გამოკვლევის დროს გამოვლენილი მნიშვნელოვანი დარღვევის (რაც მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის საფუძველი შეიძლება 
გამხდარიყო) შემთხვევაში, მხარის მიერ ამ მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის მოთხოვნას სასამართლო არ განიხილავს 
იქვე. მიუხედავად აღნიშნულისა, შესაძლებელია, რომ სასამართლომ ეს საკითხი შეაფასოს საბოლოო გადაწყვეტილებაში - 
განაჩენში.

ამგვარი პრაქტიკა დამატებით სირთულეებს წარმოშობს მხარეთათვის, კერძოდ:

ა) საქმეში, რომელსაც იხილავს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, არსებით სხდომაზე მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის 
საკითხის განუხილველობა ზრდის რისკებს, რომ მსაჯულები ვერდიქტის გამოტანის დროს იხელმძღვანელებენ ისეთი 
მტკიცებულებით, რაც არ იყო დასაშვები;

ბ) მხარეები მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას, არსებით სხდომაზე, მტკიცებულების გამოკვლევისთანავე, მიიღონ 
სასამართლოს პასუხი მათ დასაშვებობაზე და მხოლოდ განაჩენის დასაბუთების შემდგომ იგებენ პასუხს ამ საკითხზე. ამ 
ვითარების გამო, მხარეები იძულებულნი არიან, გასწიონ ძალისხმევა საქმის არსებითი განხილვის მიმდინარეობისას და 
დასკვნით სიტყვებში ისეთი მტკიცებულებების გაანალიზებაზე (რამეთუ წინასწარ არ იციან დაუშვებლად ცნობს თუ არა მას 
მოსამართლე განაჩენში), რომელსაც საბოლოოდ სასამართლო არ გაიზიარებს დაუშვებლობის საფუძვლით.

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“-ს პროექტის ფარგლებში მოხდა რამდენიმე ქვეყნის ექსპერტის მოსაზრებების მიღება 
(გვ.22-23). კერძოდ, უნგრეთის, პოლონეთისა და აზერბაიჯანის სისხლის სამართლის პროცესის ექსპერტებმა დაადასტურეს, 
რომ მათ ქვეყნებში მხარე უფლებამოსილია მტკიცებულებათა დაუშვებლობის შუამდგომლობა დააყენოს პროცესის ნებისმიერ 
ეტაპზე.

აღნიშნული პრობლემა ასახეს 2016 წელს ჩატარებული კვლევის ავტორებმა „მტკიცებულებები სისხლის სამართლის პროცესში“31 
და გასცეს რეკომენდაცია, რომ მხარეს მიეცეს შესაძლებლობა დააყენოს მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობა იმ ეტაპზე, 
როდესაც გამოვლინდა დაუშვებლობის საფუძველი.

დასახელებულ საკითხზე უთითებდა სიფა 2015 წლის კვლევაში.32 აღნიშნულ კვლევაში ასოციაცია გამოყოფდა შემდეგ 
რეკომენდაციას: „სსსკ–ის 239–ე მუხლში განისაზღვროს შესაძლებლობა, რათა მხარეებმა მტკიცებულებათა გამოკვლევის 
დასრულების შემდეგ დააყენონ ერთიანი შუამდგომლობა მტკიცებულებათა დაუშვებლობის შესახებ. ასეთი დამატება სსსკ–ში, 
მხარეებს მისცემდა შესაძლებლობას აღარ გაეწიათ ძალისხმევა დაუშვებელი მტკიცებულებების ირგვლივ დასკვნით სიტყვებში; 
ასევე, შეამცირებდა რისკებს, ნაფიცმა მსაჯულებმა (იმ საქმეებში, რომლებსაც განიხილავს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო) 
გადაწყვეტილება მიიღონ დაუშვებელი მტკიცებულების საფუძველზე.“

3. რეკომენდაცია 

დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის შეცვლა შესაძლებელია საკანონმდებლო ცვლილებით სსსკ–ის 249–ე მუხლში, 
რომელიც საქმის არსებით სხდომაზე შუამდგომლობის დაყენების და გადაწყვეტის წესს ეხება. კერძოდ, შესაძლებელია, ამ მუხლში 
განხორციელდეს დამატება, რომლითაც განისაზღვრება, რომ სასამართლო ასევე განიხილავს მტკიცებულების დასაშვებობის 
საკითხს, თუ არსებით სხდომაზე მტკიცებულების გამოკვლევის შემდეგ მხარე დააყენებს დასაბუთებულ შუამდგომლობას მისი 
დაუშვებლობის შესახებ.

31  იხ.: https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/merged_document_2.pdf  
32 იხ.: http://alfg.ge/wp-content/uploads/2015/07/sisxlis-temaze-kvleva_opt.pdf  
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იმისათვის, რომ არიდებულ იქნას მხარეების მიერ ამ უფლების ბოროტად გამოყენება და პროცესის არაგონივრული გაჭიანურება, 
შეიძლება დაწესდეს მტკიცებულებათა დაუშვებლობის შესახებ ერთიანი შუამდგომლობის დაყენების შესაძლებლობა, მხარეთა 
მიერ მტკიცებულებათა გამოკვლევის დასრულების შემდეგ.

11. მტკიცებულებათა დასაშვებობის შესახებ წინასასამართლო სხდომის 
მოსამართლის განჩინების გასაჩივრება

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

წინასასამართლო სხდომის მოსამართლე განიხილავს მხარეთა შუამდგომლობებს მტკიცებულებათა დასაშვებობის თაობაზე 
და იღებს გადაწყვეტილებას მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის ან შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმისა და 
მტკიცებულების დაშვების შესახებ.

სსსკ-ის 219-ე მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, წინასასამართლო სხდომის მოსამართლის გადაწყვეტილება მტკიცებულებათა 
დაუშვებლად ცნობის შესახებ ერთჯერადად, 5 დღის ვადაში საჩივრდება გადაწყვეტილების გამომტანი სასამართლოს მეშვეობით 
სააპელაციო სასამართლოში.

კანონი არ ადგენს 5 დღიან ვადაში გასაჩივრების შესაძლებლობას იმ განჩინებისა, რომლითაც წინასასამართლო სხდომის 
მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა მხარის შუამდგომლობა და დასაშვებად ცნო მტკიცებულება.

მნიშვნელოვანია, მხარეს ჰქონდეს შესაძლებლობა გაასაჩივროს წინასასამართლო სხდომის მოსამართლის განჩინება 
მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის შესახებ შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ.

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

აღნიშნულ საკითხზე მიუთითებს ავტორთა ჯგუფი 2016 წ. მტკიცებულებების შესახებ განხორცილებულ კვლევაში. დოკუმენტში 
ასახულია რეკომენდაცია: „კოდექსის 219-ე მუხლის მე-7 ნაწილის ფორმულირება შეიცვალოს და მხარეებს მიეცეთ 
შესაძლებლობა გაასაჩივრონ მოსამართლის გადაწყვეტილებები დასაშვებობის ნაწილშიც, იმ შემთხვევაში თუ მეორე მხარის 
მიერ დაყენებულ იქნა დასაშვებად ცნობილი მტკიცებულების დაუშვებლობის მოთხოვნა.“

3. რეკომენდაცია

 პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით, საჭიროა, საპროცესო კოდექსის 219-ე მუხლის მე-7 ნაწილში განხორციელდეს ცვლილება 
და მხარეებს მიეცეთ შესაძლებლობა გაასაჩივრონ მოსამართლის გადაწყვეტილებები დასაშვებობის ნაწილშიც, იმ შემთხვევაში 
თუ მეორე მხარის მიერ დაყენებულ იქნა შუამდგომლობა მტკიცებულების დაუშვებლობის მოთხოვნით და ეს შუამდგომლობა არ 
დაკმაყოფილდა მოსამართლის მიერ.
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12. ბრალდებულის ადრინდელი ნასამართლობა

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

სსსკ-ს 115-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად „ნასამართლობის შესახებ შეკითხვა მოწმეს შეიძლება დაესვას, თუ ის საჭიროა 
მოწმის სანდოობის დადგენისათვის.“

სსსკ-ის 238-ე მუხლის თანახმად, „ვერდიქტის გამოცხადებამდე ნაფიც მსაჯულებს არ უნდა ეცნობოთ ბრალდებულის ადრინდელი 
სისხლის სამართლის ან ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში ყოფნის ან ნასამართლობის შესახებ (თუ ეს არ არის წარდგენილი 
ბრალდების ერთ-ერთი მაკვალიფიცირებელი ნიშანი ან/და გამიზნული არ არის ბრალდებულის ჩვენების სანდოობის 
შესამოწმებლად), აგრეთვე ნებისმიერი სხვა მტკიცებულების შესახებ, რომელსაც კავშირი არა აქვს ბრალის დამტკიცებასთან.“

შესაბამისად, ბრალდებულის ადრინდელი ნასამართლობის შესახებ შეიძლება ეცნობოს სასამართლოს (მათ შორის ნაფიც 
მსაჯულებს) თუ ეს საჭიროა მოწმის სანდოობის შესამოწმებლად.

ბრალდებულის ადრინდელი ნასამართლობის შესახებ ინფორმაცია კავშირშია ბრალდებულის უდანაშაულობის 
პრეზუმფციასთან. ბრალდებულის წინა ნასამართლეობის შესახებ მსჯელობის დაშვებამ შეიძლება შექმნას შთაბეჭდილება, რომ 
ბრალდებული არის კრიმინალი, რაც შეიძლება არ შეესაბამებოდეს საქმეში წარმოდგენილ ფაქტებს და შექმნას შთაბეჭდილება, 
რომ მოსამართლე მოქმედებს პირის დამნაშავეობის შესახებ წინასწარ შექმნილი აზრის საფუძველზე. ამიტომ, ნასამართლობის 
შესახებ ინფორმაცია ძალიან ფრთხილად უნდა მიეწოდოს სასამართლოს, განსაკუთრებით, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს.

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

აღნიშნული რისკის თაობაზე მსჯელობს თავის 2014 წლის სასამართლო მონიტორინგის ანგარიშში ეუთო, რომელიც განმარტავს, 
რომ „მიუხედავად იმისა, რომ წინა ნასამართლობის შესახებ ინფორმაცია შეიძლება არ იქნას წარმოდგენილი სავალდებულოდ, 
ბრალდების მხარეს მაინც უნდა მოეთხოვოს მისი დასაშვებობის შესახებ მტკიცება ბრალდებულის მიმართ, როცა ნასამართლობა 
დანაშაულის აუცილებელი ნიშანია ან ბრალდებულის მიერ გაკეთებული განცხადებების სანდოობის დადასტურება მოწმდება. 
ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია არ უნდა იქნას წარმოდგენილი საქმის არსებით განხილვაზე, თუ წინასასამართლო 
სხდომის მოსამართლე დაადგენს, რომ მის მიერ გამოწვეული ზიანი გადაწონის მის მტკიცებით ღირებულებას.“33

დასახელებულ კვლევაში, სასამართლო პრაქტიკაზე დაკვირვების შედეგად, გამოთქმულია მოსაზრება, რომ არსებობს 
„მოსამართლეების მიერ მიზეზის აუხსნელად სასამართლო პროცესებზე ბრალდებულის წინა ნასამართლეობის შესახებ 
მსჯელობის დაშვების პრაქტიკა“34 და ნასამართლეობის შესახებ ინფორმაციის რუტინული გამოყენება, რაც ქმნიდა 
უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევის საფრთხეს.35 „ბრალდებულის ნასამართლობის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა და 
წინა ნასამართლეობაზე მსჯელობა, თუ ასეთი ინფორმაცია არ არის რელევანტური ან არ აქვს მტკიცებულებითი მნიშვნელობა 
კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, შეიძლება საზიანო აღმოჩნდეს უდანაშაულობის პრეზუმფციის უზრუნველყოფისთვის.“36

ეუთოს მონიტორინგის საბოლოო დოკუმენტში წარდგენილია რეკომენდაცია, რომ „სასამართლოებმა წინა ნასამართლობის 
შესახებ ცნობების დასაშვებობის შესაძლებლობა წინასასამართლო ეტაპზე უნდა განიხილონ, უდანაშაულობის პრეზუმფციაზე 
მათი შესაძლო გავლენის გათვალისწინებით.“

დასახელებული რეკომენდაცია ჯერჯერობით არ ასახულა სსსკ-ში. ამიტომ, ეუთოს მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი 
დარღვევების რისკი კვლავაც რჩება.

33  იხ.: http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true პუნქტი 113.  
34 იხ.: http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true პუნქტი 112.
35  იხ.: http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true პუნქტი 9.  
36  იხ.:http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true პუნქტი 114.
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3. რეკომენდაცია 

 ცვლილება შევიდეს სსსკ-ს 219-ე მუხლში და წინასასამართლო სხდომაზე განსახილველ საკითხად იქნას აღიარებული 
ბრალდებულის ადრინდელი ნასამართლეობის შესახებ ინფორმაციის არსებით სხდომაზე დაშვების მიზანშეწონილობის საკითხი.

13. სასამართლოს მიერ საკუთარი ინიციატივით განაჩენში ბრალდებულის 
ქმედების კვალიფიკაციის შეცვლა

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

სსსკ–ის 273–ე მუხლის პირველი ნაწილის ბოლო წინადადების თანახმად სასამართლო ვალდებულია, თუ დაადგენს, რომ 
ბრალდების კვალიფიკაცია არასწორია, განაჩენში დაასაბუთოს ბრალდებულის სასარგებლოდ ბრალდების შეცვლის მოტივები 
და საფუძვლები.

ერთი შეხედვით, სსსკ–ის დასახელებული ნორმის მიზანი და სავარაუდოდ, კანონმდებლის ნებაც ის იყო, რომ ნორმას შეექმნა 
დამატებითი გარანტიები ბრალდებულის ინტერესების დასაცავად და არ დაეშვა მისი მსჯავრდება წარდგენილი კვალიფიკაციით, 
თუკი ეს კვალიფიკაცია არ დადასტურდება სასამართლო განხილვის დროს. თუმცა, რეალურად, ამ ნორმას აქვს საპირისპირო 
ეფექტიც და ქმნის ბრალდებულის მნიშვნელოვანი საპროცესო უფლებების დარღვევის რისკს. ამ უფლებებში მოიაზრება 
ბრალდებულის უფლება, იცოდეს რაში ედება ბრალი და ჰქონდეს საკმარისი დრო და შესაძლებლობები დაცვის მოსამზადებლად. 
ხაზგასასმელია, რომ რისკი არსებობს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ქმედების კვალიფიკაციის შეცვლა ხდება ბრალდებულის/
დაცვის მხარის შუამდგომლობის გარეშე, მხოლოდ სასამართლოს ინიციატივით.

ბრალდებულის უფლება, ეცნობოს მისთვის წაყენებული ბრალდების არსი, გარანტირებულია კონვენციის მე–6 მუხლის 
მე–3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით. ხოლო, უფლება, ჰქონდეს საკმარისი დრო და შესაძლებლობები დაცვის მოსამზადებლად, 
გათვალისწინებულია კონვენციის მე–6 მუხლის მე–3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით.

სსსკ–ის 273–ე მუხლის საფუძველზე სასამართლოს მიერ საკუთარი ინიციატივით ქმედების კვალიფიკაციის შეცვლა წარმოშობს 
ვითარებას, როცა ბრალდებულს არ აქვს ინფორმაცია ახალი (თუნდაც უფრო მსუბუქი) ბრალდების შესახებ და შესაბამისად, არც 
შესაძლებლობა, მოამზადოს დაცვითი სტრატეგია ამ ბრალდების ირგვლივ. ევროპული სასამართლო, ეროვნული სასამართლოს 
მიერ განაჩენში ქმედების კვალიფიკაციის შეცვლას განიხილავს სწორედ ახალი ბრალდების წაყენების დაუშვებლობის ჭრილში.

ევროპული სასამართლოს რამდენიმე პრეცედენტი ეხება სწორედ ანალოგიურ ვითარებას –როდესაც სასამართლომ საკუთარი 
ინიციატივით შეცვალა ქმედების კვალიფიკაცია. მაგ: პელისიეს (Pelissier); დალოსის (Dallos); სადაკის (Sadak), სიპავიჩიუსის 
(Sipavicius) საქმეები.

ამასთან, ევროპული სასამართლოს დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, მნიშვნელობა არ აქვს სასამართლოს მიერ 
კვალიფიკაციის შეცვლით შემსუბუქდა თუ არა პირის ბრალი. მნიშვნელოვანია, პირს წინასწარ ეცნობოს ბრალის შეცვლის 
შესახებ თუ მნიშვნელოვნად განსხვავდება შეცვლილი და პირვანდელი ბრალდების ძირითადი ელემენტები. საქმეში აბრამიანი 
რუსეთის წინააღმდეგ, განმცხადებელმა ქმედების კვალიფიკაციის შეცვლის (უფრო მძიმე მუხლი – ქრთამის გამოძალვა, 
შეიცვალა შედარებით მსუბუქი თაღლითობით) შესახებ გაიგო მხოლოდ განაჩენის გამოცხადების დღეს. სასამართლომ მიიჩნია, 
რომ ქრთამის გამოძალვისა და თაღლითობის მნიშვნელოვანი ელემენტები განსხვავებულია. ამიტომ, დაასკვნა, რომ პირი 
მოკლებული იყო შესაძლებლობას, მოემზადებინა დაცვა შეცვლილი ბრალდების ირგვლივ.37

აღსანიშნავია, რომ ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით, თუ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლომ გასაჩივრების 
ეტაპზე სრულად განიხილა საქმე, რითიც გამოსწორდა ხარვეზები და ბრალდებულს მიეცა შესაძლებლობა, მოემზადებინა 
დაცვა ახალი ბრალდების ირგვლივ, მე–6 მუხლის დარღვევა არ დადგინდება. ზემოაღნიშნულ პრეცედენტებში, გარდა 

37 იხ. აბრამიანი რუსეთის წინააღმდეგ (Abramyan v. Russia), no 10709/02, ECHR, 09 იანვარი 2009.  
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აბრამიანის საქმისა, გასაჩივრების ეტაპზე, ეს ხარვეზები გამოსწორებული იყო ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოების მიერ. 
აბრამიანის საქმეში კი, ზემდგომმა სასამართლომ განხილვაზე არ მიიწვია მსჯავრდებული ან დამცველი და ძალაში დატოვა 
პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ევროპულმა სასამართლომ დაასკვნა, რომ რადგან განმცხადებელს და 
მის დამცველს არ მიეცათ ზემდგომ სასამართლოში შეცვლილ ბრალდებასთან დაკავშირებით პოზიციის უშუალოდ წარდგენის 
შესაძლებლობა, განმცხადებელს წაერთვა შესაძლებლობა, ეფექტიანად დაეცვა თავი შეცვლილი ბრალდებისაგან.

საინტერესოა, შესაძლებელია თუ არა სსსკ–ის საფუძველზე, სასამართლოს განხილვის ეტაპზე ან ზემდგომი სასამართლოს მიერ 
ამ ხარვეზის გამოსწორება.

სსსკ არ ითვალისწინებს სასამართლო განხილვის ეტაპზე მოსამართლის მიერ ბრალის შესაძლო გადაკვალიფიცირების შესახებ 
ბრალდებულისთვის ინფორმაციის წინასწარ მიწოდების შესაძლებლობას ანდა ვალდებულებას. ზოგიერთ შემთხვევაში, 
მოსამართლემ თავისი ინიციატივით შესაძლებელია შეატყობინოს მხარეებს, რომ შესაძლოა ქმედებაში იკვეთებოდეს 
დანაშაულის არა ის შემადგენლობა, რაც ბრალად აქვს წარდგენილი ბრალდებულს, არამედ დანაშაულის სხვა შემადგენლობა. 
თუმცა, ამის შესახებ ინფორმირების კანონისმიერი ვალდებულება მოსამართლეს არ აქვს. სსსკ–ს სტრუქტურისა და სისტემის 
გათვალისწინებით, რთული იქნება სსსკ–ში ამგვარი ცვლილების ინიცირება. ეს მოითხოვს გამოძიების, ბრალის წაყენების, 
მტკიცებულებათა სისტემისა და დასაშვებობის საკითხების მარეგულირებელი პროცესუალური ნორმების მნიშვნელოვან 
ცვლილებებს. თუმცა, ამ ეტაპზე შესაძლებელია ხარვეზის გამოსასწორებლად შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების 
სრულყოფა განაჩენის გასაჩივრების (სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში) სტადიაზე.

ამაჟამად, სსსკ–ის 297–ე მუხლით, შეზღუდულია სააპელაციო სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის ფარგლები, მათ შორის, 
მტკიცებულების მიღებისა თუ დაუშვებლად ცნობის შესაძლებლობები. ასე მაგალითად, სსსკ–ის 297–ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის 
თანახმად, „ახალი მტკიცებულება შესაძლოა გამოკვლეულ იქნას სააპელაციო სასამართლოში, თუ მხარე დაასაბუთებს, 
რომ იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი პოზიციის დასასაბუთებლად და პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის 
განხილვისას მისი წარმოდგენა ობიექტურად შეუძლებელი იყო.“ ამდენად, დაცვის მხარე შეზღუდულია კვალიფიკაციის 
შეცვლის გასაჩივრებისას ახალ მტკიცებულებათა წარდგენის შესაძლებლობით. შესაბამისად, მიზანშეწონილია, მოხდეს 
სააპელაციო სასამართლოში საქმის ხელახალი არსებითი განხილვის და მტკიცებულებათა წარდგენის ფარგლების გაფართოება 
იმ შემთხვევებში, როცა გასაჩივრებულია სასამართლოს მიერ შეცვლილი კვალიფიკაცია. ასეთ შემთხვევაში, მხარეებს უნდა 
მიენიჭოთ დამატებითი მტკიცებულებების წარდგენის შესაძლებლობა.

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების მოსაზრებები

დასახელებულ საკითხზე უთითებდა თავის 2105 წლის კვლევაში აღნიშნულ საკითხზე უთითებდა სიფა 2015 წლის კვლევაში, 
რომელიც შეეხებოდა მხარეთა თანასწორობისა და უზრუნველყოფის პრინციპის უზრუნველყოფას სისხლის სამართლის 
პროცესში. კვლევაში გამოთქმული იყო რეკომენდაცია სააპელაციო სასამართლოში ახალ მტკიცებულებათა წარდგენის 
ფარგლების გაფართოების მიზანშეწონილობის შესახებ, როდესაც გასაჩივრებულია სასამართლოს მიერ საკუთარი ინიციატივით 
შეცვლილი კვალიფიკაცია.

3. რეკომენდაცია 

გაფართოვდეს სააპელაციო სასამართლოში საქმის ხელახალი არსებითი განხილვის და მტკიცებულებათა წარდგენის ფარგლები 
იმ შემთხვევებში, როცა გასაჩივრებულია სასამართლოს მიერ საკუთარი ინიციატივით შეცვლილი კვალიფიკაცია ანდა 
დანაშაულის ძირითადი ელემენტების ცვლილება. ამ დროს მხარეებს უნდა მიენიჭოთ შეცვლილი ბრალის გათვალისწინებით 
დამატებითი მტკიცებულებების წარდგენის და უკვე გამოკვლეული მტკიცებულების ხელახალი გამოკვლევის შესაძლებლობა, 
მიუხედავად იმისა, პირველ ინსტანციაში იყო თუ არა მათი წარდგენა და გამოკვლევა ობიექტურად შესაძლებელი.



29

 14. ირიბი ჩვენება

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

სსსკ-ის 76-ე მუხლის თანახმად:

1. ირიბია მოწმის ის ჩვენება, რომელიც ეფუძნება სხვა პირის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას.

2. ირიბი ჩვენება დასაშვები მტკიცებულებაა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ირიბი ჩვენების მიმცემი პირი მიუთითებს ინფორმაციის 
წყაროს, რომლის იდენტიფიცირება და რეალურად არსებობის შემოწმება შესაძლებელია.

3. სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვის დროს ირიბი ჩვენება დასაშვები მტკიცებულებაა, თუ იგი დასტურდება სხვა 
ისეთი მტკიცებულებით, რომელიც არ არის ირიბი ჩვენება.

შესაბამისად, აღნიშნული ფორმულირების თანახმად, ირიბი ჩვენება დასაშვები მტკიცებულებაა, თუ ირიბი ჩვენების მიმცემი 
პირი მიუთითებს ინფორმაციის წყაროზე და მის მიერ მიცემული ჩვენება გამყარებულია სხვა ისეთი მტკიცებულებით, რაც არ 
არის ირიბი ჩვენება.

თუმცა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 22 იანვრის გადაწყვეტილებით38 სსსკ-ის 76-ე მუხლში 
მითითებული ირიბი ჩვენების დასაშვებობის სტანდარტი უარყოფილ იქნა ორი უმნიშვნელოვანესი საპროცესო გადაწყვეტილების 
დროს, კერძოდ, ბრალის წაყენებისა და განაჩენის გამოტანის დროს.

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი სსსკ-ის მე-13-ე მუხლის მე-2 ნაწილის39 
ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებდა სსსკ-ის 76-ე მუხლით განსაზღვრული მტკიცებულების ირიბი ჩვენების 
საფუძველზე გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შესაძლებლობას.

ასევე, არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი სსსკ-ის 169-ე მუხლის პირველი ნაწილის40 ნორმატიული შინაარსი, რომელიც 
ითვალისწინებდა ბრალდებულად ცნობის შესაძლებლობას ირიბი ჩვენების საფუძველზე.

შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლომ, მიუხედავად იმისა, რომ მის გადაწყვეტილებას გარკვეული განსხვავებული 
ინტერპრეტაციები მოჰყვა, რეალურად, აკრძალა ირიბი ჩვენების გამოყენება ბრალდების დადგენილებისა და განაჩენის 
დასაბუთებისათვის.

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდგომ, სახელმწიფომ დაიწყო გარკვეული აქტივობა ირიბი ჩვენების 
დასაშვებობის დეტალური კრიტერიუმების ჩამოსაყალიბებლად, თუმცა, შესაბამისი ცვლილება სსსკ - ში ასახული არ არის.

38  იხ.: http://constcourt.ge/ge/legal-acts/judgments/saqartvelos-moqalaqe-zurab-miqadze-saqartvelos-parlamentis-winaagmdeg-884.page  
39  სსსკ-ის მე-13-ე მუხლის მე-2 ნაწილი: „ბრალდებულის აღიარება, თუ ის არ დასტურდება მისი ბრალეულობის დამადასტურებელი სხვა 
მტკიცებულებით, საკმარისი არ არის მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოსატანად. გამამტყუნებელი განაჩენი უნდა ეფუძნებოდეს 
მხოლოდ ერთმანეთთან შეთანხმებულ, აშკარა და დამაჯერებელ მტკიცებულებათა ერთობლიობას, რომელიც გონივრულ ეჭვს მიღმა 
ადასტურებს პირის ბრალეულობას. არაკონსტიტუციურად იქნეს ცნობილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 22 
იანვრის N1/1/548 გადაწყვეტილების საფუძველზე ამ ნაწილის მე-2 წინადადების ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებს 
ამავე კოდექსის 76-ე მუხლით განსაზღვრული (2013 წლის 14 ივნისის რედაქცია) მტკიცებულების - ირიბი ჩვენების საფუძველზე 
გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შესაძლებლობას)“.
40  სსსკ-ის 169-ე მუხლის პირველი ნაწილი: „პირის ბრალდებულად ცნობის საფუძველია გამოძიების სტადიაზე შეკრებილ იმ 
მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლებიც საკმარისია დასაბუთებული ვარაუდისათვის, რომ ამ პირმა დანაშაული ჩაიდინა. 
არაკონსტიტუციურად იქნეს ცნობილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 22 იანვრის N1/1/548 გადაწყვეტილების 
საფუძველზე ამ ნაწილის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებს ამავე კოდექსის 76-ე მუხლით განსაზღვრული (2013 წლის 
14 ივნისის რედაქცია) მტკიცებულების - ირიბი ჩვენების საფუძველზე პირის ბრალდებულად ცნობის შესაძლებლობას“.
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2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

საქართველოს სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშში41 ასახულია საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მითითებული გადაწყვეტილების იმპლემენტაციის საკითხი საერთო სასამართლოების მიერ.

სახალხო დამცველის მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ საერთო სასამართლოები ხშირ შემთხვევაში არ იყენებენ აღნიშნული 
გადაწყვეტილების არსობრივ ნაწილს, არამედ ფორმალისტური მიდგომით ითვალისწინებენ საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს გადაწყვეტილების მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილს. 2015 წელს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 
არაკონსტიტუციურად ცნო საპროცესო კანონმდებლობის ის ნორმები, რომლებითაც, ირიბი ჩვენების საფუძველზე, შესაძლებელი 
იყო გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანა. საერთო სასამართლოების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების 
დასაბუთების უგულებელყოფის შედეგად ძალაში რჩება არაერთი განაჩენი, რომელიც არაკონსტიტუციური ნორმის საფუძველზეა 
გამოტანილი.42

აღნიშნულ პრობლემაზე მიუთითებს მკვლევართა ჯგუფი მტკიცებულებების შესახებ 2016 წლის კვლევაში.43 კვლევაში ასახულია 
რეკომენდაცია: „მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება 
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 13-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მე-2 წინადადების ძალადაკარგულად 
ცნობის თაობაზე, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამის მუხლებში არ განხორციელებულა შესაბამისი 
ცვლილებები და სასამართლოს უწევს საკუთარი და ხშირად არაერთგვაროვანი ინტერპრეტაცია მისცეს ირიბ ჩვენებასთან 
დაკავშირებულ სხვა ნორმებსაც. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ უკვე 
მომზადდა კანონპროექტი “საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების თაობაზე”, რომელიც 
დეტალურად ითვალისწინებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსაზრებებს ირიბ ჩვენებასთან დაკავშირებით. 
სამწუხაროდ, ხსენებული კანონპროექტის საქართველოს პარლამენტის მიერ განხილვა და დამტკიცება დღემდე ვერ 
მოხერხდა. შესაბამისად, მიზანშეწონილია, საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებულ რეჟიმში განხილოს უკვე მომზადებული 
კანონპროექტი და შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდეს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში.“44

3. სასამართლო პრაქტიკა

ა) საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა - საქმეზე N1/1/548 საქართველოს მოქალაქე ზურაბ მიქაძე საქართველოს 
პარლამენტის წინააღმდეგ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა საქართველოს მოქალაქე ზურაბ 
მიქაძის სარჩელი და არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ის ნორმატიული 
შინაარსი, რომლებიც ირიბი ჩვენების საფუძველზე გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისა და პირის ბრალდებულად ცნობის 
შესაძლებლობას ითვალისწინებს (სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-13 მუხლის მე-2 ნაწილი და 169-ე მუხლის 
პირველი ნაწილი).

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში განმარტა, რომ კონსტიტუციის მიხედვით, 
გამამტყუნებელი განაჩენის მიღება და პირის ბრალდება უნდა მოხდეს მხოლოდ უტყუარი მტკიცებულებების საფუძველზე, 
რომელთა ნამდვილობა ეჭვს არ იწვევს, სხვა შემთხვევაში ჩნდება პირის უსაფუძვლო და თვითნებური ბრალდების რისკი. 
როგორც სასამართლო აღნიშნავს: „დანაშაულებრივი ქმედება უნდა დადასტურდეს გონივრულ ეჭვს მიღმა, უნდა გამოირიცხოს 
ყოველგვარი გონივრული ეჭვი პირის მიერ დანაშაულის ჩადენასთან

დაკავშირებით. საზოგადოება, რომელიც იღვწის ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად, იცის ადამიანის 
თავისუფლების ფასი, არ დაუშვებს ისეთი პირის მსჯავრდებას, რომლის ბრალეულობა მიუკერძოებელი და გონიერი 
დამკვირვებლისთვის საეჭვო რჩება”.

სასამართლომ მიიჩნია, რომ ირიბი ჩვენება ზოგადად ნაკლებად სანდო მტკიცებულებაა და მისი გამოყენება შეიძლება დასაშვები 

41  იხ.:  http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4494.pdf  
42  იხ.:  http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4494.pdf  გვ.389.  
43  იხ.: https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/merged_document_2.pdf  
44  იხ.: https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/merged_document_2.pdf  გვ: 156
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იყოს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში და არა მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით განსაზღვრული ზოგადი 
წესით, თუ არსებობს ობიექტური მიზეზი, რის გამოც შეუძლებელია იმ პირის დაკითხვა, რომლის სიტყვებსაც ემყარება ირიბი 
ჩვენება და როდესაც ეს აუცილებელია მართმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე, ხოლო ირიბი ჩვენების დასაშვებად 
ცნობის და მისი გამოყენების საკითხის გადაწყვეტა მკაფიოდ ფორმულირებული მარეგულირებელი ნორმებისა და სათანადო 
პროცესუალური გარანტიების პირობებში უნდა მოხდეს.

ბ) საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 
პალატის N225/აპ-15 განაჩენში სასამართლომ, საქმეში არსებული მტკიცებულებების გაანალიზების შედეგად მიიჩნია, რომ 
უშუალოდ დ. კ-ს მიერ ქრთამის შესაძლო მოთხოვნისა და მიღების თაობაზე მიუთითებდა მხოლოდ მოწმეების - ნ. დ-სა და 
ი. ი.-ს ჩვენებები, რაც არ იყო საკმარისი გამამტყუნებელი განაჩენის გამოსატანად. უზენაესმა სასამართლომ არგუმენტად 
მიუთითა საკონსტიტუციო სასამართლოს N1/1/548 გადაწყვეტილებაზე და განმარტა: ,,ვინაიდან საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს 2015 წლის 22 იანვრის გადაწყვეტილების თანახმად, მოწმის ირიბი ჩვენება ვერ აკმაყოფილებს უტყუარობის 
კონსტიტუციურ-სამართლებრივ სტანდარტს, ასეთი ჩვენება საფუძვლად არ უნდა დაედოს გამამტყუნებელ განაჩენს.’’

4. რეკომენდაცია 

 მიეცეს რეკომენდაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დროულად განხორციელდეს უკვე მომზადებული კანონპროექტის 
ინიცირება საქართველოს პარლამენტში, რათა საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს ირიბი ჩვენებისა და მისი დაუშვებლობის 
განსხვაზრა, აღნიშნული კი ხელს შეუწყობს ნორმების განჭვრეტადობას და თვიდან აგვაცილებს არაერთგვაროვან სასამართლო 
პრაქტიკას.

15.  მოწმის ჩვენების გამოქვეყნების შეზღუდვა სასამართლო პროცესზე

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

სსსკ-ის 243-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად: „თუ მოწმე გამოცხადდა სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვის 
სხდომაზე ჩვენების მისაცემად, მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს მისი გამოკითხვის ოქმის ან მის მიერ ამ კოდექსის 114-
ე მუხლის შესაბამისად მიცემული ჩვენების მთლიანად ან ნაწილობრივ საჯაროდ წაკითხვა, აგრეთვე ამ ჩვენების აუდიო- ან 
ვიდეოჩანაწერის მოსმენა (დემონსტრირება). სასამართლო ვალდებულია დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა“.

ამდენად, სსსკ აწესებს შესაძლებლობას გამოქვეყნებულ იქნას:

ა) გამოკითხვის ოქმი

ბ) სსსკ-ის 114-ე მუხლით (გამოძიების დროს პირის მოწმედ დაკითხვისას) მიცემული ჩვენება სასამართლოს წინაშე.

აღნიშნული იფორმაციის გამოქვეყნების მნიშვნელობა უდავოა. ამით მხარეს ეძლევა შესაძლებლობა სრულყოფილად ჩაატაროს 
ჯვარედინი დაკითხვის პროცესი და დაუპირისპიროს ერთმანეთს მოწმის სასამართლოში მიცემული ჩვენება გამოძიების 
პროცესში მიცემულ ინფორმაციას.

ამასთან, სსსკ-ის თანახმად, კიდევ არსებობს გამოძიების ეტაპზე მოწმის დაკითხვის ერთი შესაძლებლობა ზოგიერთი სახის 
დანაშაულზე. კერძოდ, სსსკ-ის 332-ე მუხლით დადგენილი წესის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 108-ე, 109-ე, 115-ე, 117-ე, 126›, 178-ე, 179-ე, 276-ე, 323-ე-323›2, 325-ე-329-ე და 378›2 მუხლებით 
გათვალისწინებულ დანაშაულთა გამოძიების დროს დაკითხვა წარმოებს წინა კოდექსით დადგენილი წესით45.

45  1998 წლის 20 თებერვლის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად გამომძიებელტან/პროკურორთან მოწმედ 
დაბარებული პირი ვალდებულია მისცეს ჩვენება ფიცის ქვეშ.
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შესაბამისად, გამოდის, რომ დასახელებული მუხლებით მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებზე, სსსკ-ს 243-ე მუხლის მე-2 
ნაწილის შესაბამისად, მხარე არ იქნება უფლებამოსილი სასამართლო პროცესზე მოითხოვოს ძველი სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული წესით დაკითხული მოწმის ჩვენების გამოქვეყნება. აღნიშნული ვითარება 
შეუძლებელს ხდის ასეთი მოწმის ჯვარედინი წესით სრულყოფილად დაკითხვას, რაც სამართლიანი სასამართლოს უფლებას 
ხელყოფს.

2. საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევები

გამოძიების დროს მიცემული ჩვენების და განცხადებების სასამართლოზე მოწმის ჯვარედინი დაკითხვისას გამოყენების 
მნიშვნელობაზე უთითებდა ეუთოს 2014 წლის ანგარიშიც, რომლის თანახმად, „თუ საქმის არსებით განხილვამდე გაკეთებული 
განცხადებები შესულია სასამართლო საქმის მასალებში და ამდენად ხელმისაწვდომია მოსამართლისთვის, მნიშვნელოვანია 
დაპირისპირებული მხარისთვის სადავოდ გახადოს მათი სანდოობა ან გამოიყენოს სასამართლოში მიცემული ჩვენებების 
უტყუარობის უარსაყოფად. ასეთი შესაძლებლობის გარეშე მოწმის მიმართ უნდობლობის გამოცხადებას და ჯვარედინი 
დაკითხვის უფრო ფართო უფლებას აზრი დაეკარგებოდა.“46

3. რეკომენდაცია 

უნდა შევიდეს ცვლილება სსსკ-ის 243-ე მუხლის მე-2 ნაწილში და მხარეს მიეცეს შესაძლებლობა იშუამდგომლოს გამოძიების 
დროს ნებისმიერი წესით გამოკითხული ან დაკითხული მოწმის ჩვენების გამოქვეყნების შესახებ.

16. ფოტოსურათით ამოცნობისას ამომცნობი პირის სასამართლოზე 
დაკითხვის ვალდებულება

1. პრობლემა / საკანონმდებლო ხარვეზი

სსსკ-ის თანახმად, საგამოძიებო მოქმედება - ამოცნობა შეიძლება ჩატარდეს უშუალოდ პირის, რაიმე ობიექტის ან 
ფოტოსურათების მეშვეობით.

სსსკ-ის 131-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, ამოსაცნობად წარდგენამდე ამომცნობი ამ კოდექსით დადგენილი წესით უნდა 
იყოს გამოკითხული/დაკითხული ამოსაცნობი ობიექტის ინდივიდუალური და გვარეობითი ნიშან-თვისებების თაობაზე და იმ 
გარემოების შესახებ, რომელშიც მას ამოსაცნობ ობიექტთან ჰქონდა შეხება. ამოცნობისას ამომცნობმა უნდა განმარტოს, რა 
ნიშან-თვისებებით ამოიცნო ამოსაცნობი ობიექტი.

შესაბამისად, სასამართლო პროცესზე მხარეს ექნება შესაძლებლობა ამომცნობი პირის ჯვარედინი დაკითხვისას გამოიყენოს 
აღნიშნული ინფორმაცია.

აღნიშნული წესისგან განსხვავებით, ფოტოსურათებით ამოცნობის დროს პირდაპირ არ არის მითითებული, რომ ამომცნობი 
ამოცნობის ჩატარებამდე უნდა დაიკითხოს/გამოიკითხოს ამოცნობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. კერძოდ, კანონის 
ფორმულირება შემდეგია: „როცა ამომცნობისათვის ამოსაცნობი ობიექტის ამოსაცნობად წარდგენა შეუძლებელია ან ეს 
დაკავშირებულია არაგონივრულ ძალისხმევასთან, ამოცნობა შეიძლება ჩატარდეს ფოტოსურათით. ასეთ შემთხვევაში 

46  ეუთოს სასამართლო პროცესის მონიტორინგის ანგარიში, 2014, იხ,: http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true პარაგრაფი 
207.  
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ამომცნობს უნდა წარედგინოს არანაკლებ 3 სხვა ფოტოსურათი, რომლებზე აღბეჭდილი ობიექტებიც მკვეთრად არ განსხვავდება 
ერთმანეთისაგან და ამოსაცნობისაგან. ფოტოსურათების ამოსაცნობად წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონული ფორმით. 
ამოცნობა არ ტარდება, ხოლო ჩატარებული ამოცნობა დაუშვებელი მტკიცებულებაა, თუ ამომცნობი მიუთითებს ისეთ ნიშან-
თვისებებზე, რომლებიც საკმარისი არ არის ამოსაცნობი ობიექტის იდენტიფიკაციისათვის, ან თუ ამომცნობს მიანიშნეს 
ამოსაცნობ ობიექტზე.“47

2. სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები

ეუთო-ს მონიტორინგის ჯგუფმა 2014 წელს განხორციელებული მონიტორინგის პროცესში დააფიქსირა ბრალდების მხარის 
მიერ ამ ჩანაწერის ინტერპრეტაციის შემთხვევა იმგვარად, რომ თითქოს ფოტოსურათებით ამოცნობის დროს არ არსებობს 
ამომცნობის სასამართლოზე დაკითხვის ვალდებულება. აღნიშნული შეფასებულია დაცვის უფლების შეზღუდვად48 რამდენადაც 
დაცვის მხარეს არ მიეცა შესაძლებლობა სასამართლოზე დაეკითხა ამომცნობი პირი. მას შემდეგ სსსკ-ში არ შესულა ცვლილება. 
შესაბამისად, მომავალშიც რჩება ნორმის ზემოაღნიშნული ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა.

3. რეკომენდაცია 

სსსკ-ის 131-ე მუხლში უნდა შევიდეს ცვლილება, რათ ანათლად განისაზღვროს, რომ ფოტოსურათებით ამომცნობი პირი, 
ამოცნობის ჩატარებამდე უნდა დაიკითხოს ამოცნობასთან დაკავშირებით, ასევე, მხარეს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა 
სასამართლო პროცესზე ჯვარედინი წესით დაკითხოს ფოტოსურათებით ამომცნობი პირი.

17. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სასამართლოს 
მონიტორინგის შედეგების ანალიზი

პროექტის ფარგლებში, ექსპერტების თხოვნით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონიტორების მიერ 
განხორციელდა დაკვირვება საერთო სასამართლოებში მიმდინარე 160 წინასასამართლო სხდომაზე, მათ შორის:

- ბათუმის საქალაქო სასამართლო - 52 სხდომა;

- ქუთაისის საქალაქო სასამართლო - 47 სხდომა;

- თბილისის საქალაქო სასამართლო - 28 სხდომა;

- გორის რაონული სასამართლო - 32 სხდომა;

- თელავის რაიონული სასამართლო - 1 სხდომა.

47 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 131- ე მუხლის მე-5 ნაწილი.
48 ბრალდებულს უნდა ჰქონდეს „პირდაპირი ან ჯვარედინი დაკითხვისას მოწმის ინფორმაციის ან ჩვენების ნებისმიერი ასპექტზე“ 
შედავების შესაძლებლობა,389 რაც ასევე შეიცავს პირის ქცევაზე
დაკვირვებასაც. ერთ საქმეზე დაცვის მხარემ აღძრა შუამდგომლობა მოწმის დაკითხვაზე, რომელმაც თითქოსდა გამოძიების ეტაპზე 
ამოიცნო ბრალდებულში დამნაშავე. ბრალმდებელმა გააპროტესტა
შუამდგომლობა და გაუსვა ხაზი იმას, რომ არ არსებობდა დებულება, რომელიც მოითხოვდა მოწმის ღია სასამართლო სხდომაზე 
დაკითხვას, თუ მან დამნაშავე ამოიცნო ფოტოებით.ის, რომ კანონიერი გზებით სარწმუნოდ ამოცნობა უტყუარია,საკამათოა, რადგანაც 
არსებობს მრავალი ვიზუალური, სოციალური
და ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რასაც შეუძლია მოწმის ამოცნობის უნარზე ზეგავლენის მოხდენა და დაცვის მხარეს უნდა ჰქონდეს 
უფლება გადაამოწმოს ეს ფაქტორები ჯვარედინი დაკითხვისას.“ იხ. ეუთოს სასამართლო პროცესის მონიტორინგის ანგარიში, 2014, 
პარაგრაფი 212.  
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ხსენებული სხდომების მიმდინარეობისას 58 ბრალდებული წარმოდგენილი იყო ადვოკატის გარეშე, 30 მათგანს იცავდა 
სახაზინო წესით მოწვეული ადვოკატი, ხოლო 72 შემთხვევაში სახეზე იყო ბრალდებულის მიერ მოწვეული კერძო ადვოკატი.

მონიტორინგის შედეგების ანალიზისას ყურადღება მიიქცია დაცვის მხარის მხრიდან ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი 
მტკიცებულებების არასადაოდ გახდის განსაკუთრებულად მაღალმა მაჩვენებელმა. კერძოდ: გამოვლინდა, რომ დასახელებული 
160 შემთხვევიდან დაცვის მხარემ უდაოდ ცნო მტკიცებულებები 97 შემთხვევაში (60%), მათ შორის 52 სხდომაზე ბრალდებული 
წარმოდგენილი იყო ადვოკატის გარეშე, 15 შემთხვევაში ბრალდებულის ინტერესებს იცავდა სახაზინო ადვოკატი, ხოლო 30 
შემთხვევაში - კერძო ადვოკატი.

განსაკუთრებით მაღალია ეს მაჩვენებელი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს შემთხვევაში, სადაც დაკვირვების ქვეშ 
მოხვედრილი 47 საქმიდან, 33 საქმეზე (70%) დაცვის მხარეს უდაოდ აქვს გახდილი ბრალდების მხარის მტკიცებულებები და 
ძირითადად (26 შემთხვევა) ეს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს ბრალდებულს, რომელიც ადვოკატის გარეშე მონაწილეობს 
სასამართლო სხდომაზე.

გასაკვირად დაბალია დაცვის მხარის მხრიდან პროკურორის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობის 
მოთხოვნებიც, ვინაიდან სულ 5 ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა, 3 კერძო, ხოლო 2 სახაზინო ადვოკატის მიერ.

არსებული 160 წინასასამართლო სასამართლო სხდომის ანალიზი ცხადყოფს, რომ მხოლოდ 16% საქმეებზე (26 შემთხვევა) 
წარადგინა ადვოკატმა დაცვის მხარის მტკიცებულებები (ძირითადად ცნობები ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, 
გამოკითხვის ოქმები, დაფიქსირდა 1 დათვალიერების და 1 ამოღების ოქმიც), მათ შორის 7 სახაზინო წესით მოწვეული ადვოკატი 
იყო, ხოლო 19 - კერძო. წარდგენილი შუამდგომლობებიდან მხოლოდ 5 შემთხვევაში იშუამდგომლა პროკურორმა დაცვის 
მხარის მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობა, 2-ჯერ არარელევანტურობისა და 3-ჯერ არსებითი დარღვევით მოპოვების 
მოტივით და სასამართლომ ყველა შემთხვევაში გაიზიარა პროკურორის პოზიცია.

არსებული სხდომების მიმდინარეობისას არ დაფიქსირებულა მოსამართლის ინიციატივით რომელიმე მხარის მტკიცებულებათა 
დაუშვებლად ცნობის შემთხვევები.
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INTRODUCTION 

This document has been prepared within the framework of the Association of Law Firms of Georgia (ALFG) project 
“Strengthening the Due Process Rights and the Role of  Lawyer in Justice System”, supported by  USAID project Pro-
moting Rule of Law in Georgia Activity (EWMI/PROLoG). The document has been Formed and drafted by Mr. David 
Kvachantiradze, ALFG expert and Ms. Ketevan Chomakhashvili, invited expert. Also, the executive director of ALFG 
– Tinatin Shugarova and assistant of the executive director of ALFG – Tamar Abuladze was involved in theproccess 
of preparing the research.

The ALFG project aims to strengthen the principles of equality of arms and adversarial proceedings in the process of 
collection of evidence, their presentation and examination.  

The Criminal Procedure Code of Georgia (CPC) is based on the principles of adversarial proceedings and equality 
of arms. These principles imply that the prosecution and the defence should have reasonably equal procedural op-
portunities starting from the commencement of a criminal prosecution till delivering a judgement of the court of 
the final instance.   

There are a number of legislative gaps in the CPC, among them the ones that refer to provision of equality of arms 
and adversarial proceedings. At the same time, there are cases when the absence of clear regulations in the CPC 
creates unequal opportunities for parties in the process of obtaining and examining evidence. 

As a result, gaps in the criminal procedure causes violation of the right to a fair trial, as equality of arms and adver-
sarial proceedings are one of the fundamental principles of the fair trial. 

Various international and local human rights organizations have been referring to these problems for years. This 
document is a compilation of opinions and recommendations made by various international and local organizations 
concerning these gaps. 

The document covers 16 issues. Each issue is presented in an identical format. The essence of a problem/legislative 
gap is described in the first part, surveys conducted by various organizations concerning the identified problems are 
presented in the second part and recommendations for filling the gaps are made in the third part.   

During the process of working on the document meetings were held with the representative of various state bod-
ies: Legal Issues Committee of the Parliament, Ministry of Justice and the Chief Prosecutor’s Office; Supreme Court 
judges; lawyers of Georgian Bar Association and ALFG; representatives of non-governmental organizations. The 
document has been sent to Mr. Richard Gebelein, international expert for evaluation of the document and recom-
mendations. His opinions have been reflected in the final version of the document.  

A package of legislative amendments has been prepared on the basis of the document, which will be presented to 
the Parliament of Georgia and other interested state bodies.  
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1. NOTION OF EVIDENCE – NOTION OF A PROCEDURAL DOCUMENT

1. Problem / Legislative gap  

Under article 3/23 of the CPC, “ Evidence - information or an item, document, substance or any other object con-
taining the information submitted to the court in the manner prescribed by law, which parties use in a court to prove 
or refute certain facts and make their legal evaluation, perform duties, protect their rights and lawful interests, 
and which a court uses to establish whether there exists a fact or action because of which a criminal proceeding is 
conducted, whether a certain person has committed a certain action and whether or not a person is guilty, also to 
establish circumstances that affect the nature and degree of liability of the accused, and characterise the person. A 
document is considered to be an evidence if it contains information required for the establishment of factual and 
legal circumstances of a criminal case. Any source in which information is recorded in the form of words and signs 
and/or photo-, film-, video-, sound or other recordings, or through other technical means, shall be considered a 
document”.

Based on a notion of the evidence, the most disputable issue is whether such procedural documents like a ruling 
of a judge on the conduct of search, arrest protocol, decree on the indictment, etc. are evidence. The indicated 
documents prove that these evidences were collected legally and/or express the procedural position of the par-
ties concerning certain issues. This issue is important, as parties and court interpret the authority granted by these 
procedural documents in an inconsistent manner and misuse their authority granted by the law concerning finding 
these procedural documents inadmissible and removing them from the case, especially considering the fact that 
finding some of these documents (e.g. decree on indictment) inadmissible has a huge influence on the case results.  

2. Surveys done by other organizations

A group of experts1 referred to this problem in a survey “Evidence in Criminal Proceedings” conducted in 2016 con-
cerning this issue. During the survey persons interviewed talked about this problem. They declared that the indicat-
ed norm lacks certainty that leads to establishment of an inconsistent court practice that, in most cases, develops in 
a contradictory manner. This hinders the parties to fully realize their rights. The survey has presented the following 
recommendation: “Therefore, it would be expedient to change the notion of evidence stipulated under article 3/23 
of the CPC, to distinguish between evidence and procedural documents so that in court practice there are no cases 
when the defence assumes the burden of proof and a judge interprets the law in an inconsistent manner based on 
the circumstances of the case.“2

The indicated issue is also discussed in the OSCE Trial Monitoring Report of 2014, where there is a recommendation 
addressed to the judiciary not to allow considering the indictment as evidence, because this actually causes shifting 
of the burden of proof onto the defendant.3 

3. Court practice:

The Appeal Court practice – By the ruling of Tbilisi Appeal Court dated October 20, 2016, the judge has distinguished 
between procedural decision, procedural action, investigative action and evidence (with the consideration of crimi-

1  https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/merged_document_2.pdf 
2  https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/merged_document_2.pdf , p. 155.
3  http://www.osce.org/odihr/130676?download=true, paragraph 120.
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nal case files), depite the fact that this was not stipulated under the CPC). The aim was to define which written 
document would be evidence and generally, what are admissibility criteria for the evidence that would be reviewed 
by court. In the opinion of the judge:  

a) A procedural decision is the one made regarding certain issues by a person conducting the process, e.g.  a decree 
on the indictment of a person, a decree on conducting search or seizure in the case of urgent necessity, or a decree 
on the assignment of a forensic examination and other similar procedural decisions. 

b) A procedural action is any action of the person conducting the process, which is not a procedural decision and/
or an investigative action. E.g. report of a police officer, application of an investigator to an expert about the con-
duct of examination, a letter of an expert to an investigator about provision of a report on the conducted examina-
tion, bringing charges against a person (presenting a decree on indictment and handing over a copy of a decree to 
prosecute him/her as the accused (unlike delivering a ruling on bringing a person to trial as an accused, which is a 
procedural decision) and other similar cases.   

c) An investigative action is such a procedural action that is directed towards obtaining evidence. 

d) Evidence is any document (among them a testimony), object, item, or substance with the help of which the par-
ties are trying to prove and the court establishes innocence of a person, gives less grave qualification to actions; 
and/or circumstances that have influence on criminal liability, type and amount of punishment, i.e. evidence is any 
document (among them a testimony), object, item, or substance through which the parties try to prove and court 
establishes any issue related to the subject of proof (concerning the subject of the action, the object of an arbitrary 
side and/or the unbiased side). Therefore, the judge found that during the preliminary hearing the first instance 
court is authorized to discuss about the admissibility of the evidence obtained only as a result of investigative ac-
tions (e.g. forensic examination report, crime scene inspection protocol, a record of identification, etc.).  

4. Recommendation - It would be expedient to change the notion of evidence stipulated by Article 3/23 of the CPC 
and to distinguish between evidence and procedural documents in order to eliminate ambiguity existing in the court 
practice and to enable the parties to argue about inadmissibility of evidence as well as of procedural documents 
based on various legal grounds. At the same time, it is necessary that the CPC lists the legal grounds and mecha-
nisms for finding procedural documents inadmissible/void.

2. WITNESS INTERROGATION PROCEDURE

1. Problem/ Legislative gap  

According to the CPC, the prosecution and the defence have different capacities for the interrogation of witnesses  
during investigation, which violates the principle of adversarial proceedings between the parties. In particular: 

Under article 114/1 of the CPC, during the investigation both the prosecution and the defence may file a motion for 
the interrogation of a witness before court if there are certain circumstances. Namely: 
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a) There is an actual risk to the life or health of the witness, which may interfere with his/her examination during a 
hearing on merits; 

b) Witness intends to leave Georgia for a long period; 

c) The collection, from other sources, of evidence necessary for the conduct of the hearing on merits requires un-
reasonable effort; 

d) This is necessary for the application of a special protective measure. 

However, article 114/2 establishes at the same time that “an interviewee may also be examined as a witness, upon 
the motion of the prosecution, before a magistrate judge according to the place of investigation or the location of 
the witness, if there is a fact and/or information that would satisfy an objective person that the person in question 
may hold information necessary for ascertaining the circumstances of the criminal case and if this person refuses 
to be interviewed”. 

Therefore, if under paragraph 1 of the article both parties may file a motion for the interrogation of a witness, under 
paragraph 2 only the prosecution may apply to the court. At the same time, grounds of the second paragraph is 
wider and the prosecution has a possibility not to reason the expedience of interrogation of a witness under para-
graph 1 and file a motion for the interrogation of any witness (who refused to be interviewed) in court only on the 
basis of paragraph 2.  In contrast, the defence does not have such a possibility and it can only apply to the court with 
the grounds stipulated under paragraph 1.   

At the same time, under article 114/10 of the CPC, in case the witness interrogation is conducted upon the motion 
of the prosecution because of the reason that he/she refused to provide information voluntarily, the defence does 
not have a right to participate in this interrogation. This is different from other cases of witness interrogation in 
court established by this code, which violates the principle of adversarial proceedings and deprives the defence of 
the possibility to have a cross examination of the witness.  

Apart from this, article 113/8 of the Georgian CPC, based on article 114/2, stipulates only the authority of the pros-
ecution, in the case of the refusal of an interviewee to be interviewed, to inform the interviewee that he/she may be 
summoned before the magistrate judge to give testimony, and that the giving of testimony is obligatory and that the 
failure to perform this obligation will result in the criminal liability of the interviewee. This should be also amended. 

It should be also noted that the legislation does not stipulate the presence of the defence at the hearing during the 
interrogation of a witness invited through the prosecutor’s motion. Therefore the defence does not have a possibil-
ity to have a cross examination of the witness. 

Therefore such a regulation of the CPC puts the prosecution in a clearly advantageous position from the point of 
view of evidence colletion, which violates the principles of equality of arms and adversarial proceedings. 

2.  Surveys done by different organizations 

Georgian Democracy Initiative has referred to this problem in its “Report on the Implementation of Chapter 1 of the 
Human Rights Action Plan” published in 20164. The organization thinks it is a violation of the principles of equality of 
arms and adversarial proceedings that the defence does not have a possibility to be present during the interrogation 
of the witness, invited upon the prosecutor’s motion, by a magistrate judge.

4  “Report on the Implementation of Chapter 1 of the Human Rights Action Plan”, Georgian Democracy Initiative, 2016, p.20-21
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In the Report5 of the Public Defender of Georgia of 2015 it is also underlined that the prosecution has a priority over 
the defence during the witness interviewing, as it has a possibility to interrogate witnesses during the trial. Also, the 
defence is not present during the interrogation. “Yet another problematic issue is that in the abovementioned case, 
the defence (when an accused person is already involved in the case) does not attend the interrogation of a wit-
ness at court. The parties must enjoy equal possibilities to directly and orally examine the evidence. Without such 
possibility the equality of the arms cannot be ensured. Evidence – the testimony of a witness - examined at a court 
hearing with the involvement of the parties has a higher degree of reliability than the testimony obtained from 
interrogation involving only one party. When interrogating a witness at a court, even when it is conducted at the 
investigation stage in the presence of a magistrate judge, it is necessary (when criminal proceedings have already 
been instituted) to ensure that the defence attends it and participates in it.”

3. Recommendation – to make changes to articles 114/2 and 113/8 of the CPC and instead of the prosecution to 
indicates the parties and to delete article 114/10, as the current version of the norms is against the principle of ad-
versarial proceedings. At the same time, other norms related to these regulations should be also amended. 

3. PROCEDURE OF REQUESTING INFORMATION FROM A COMPUTER SYSTEM 

1. Problem/ Legislative gap  

Under article 136/1 of the CPC6, only a prosecutor has an authority to file a motion with a court to request infor-
mation stored in a computer system or a computer data carrier.    

According to the CPC and the established court practice, requesting information or documents essential to the case 
stored in a computer system or a computer data carrier of any person falls under the same regime as the procedure 
of requesting information from a service provider concerning a client7. 

Therefore the prosecution, unlike the defence, is authorized to request and receive information from any electronic 
data carrier through the court, which puts it in a priviledge position with the consideration of the current techno-
logical reality.     

At the same time, article 136/4 of the CPC stipulates the obligation to collect information from a computer system 
through a secret investigative action. This, on its part, violates the principle of adversarial proceedings, in favor of 
the prosecution.  

2. Surveys done by other organizations

Association of Legal Firms of Georgia (further “ALFG”) referred to the following in its report8 of 2016: “According 

5  Report of the Public Defender of Georgia, 2015, p. 372
6  “1. If there is a reasonable cause to believe that information or documents essential to the criminal case are stored in a computer system or 
on a computer data carrier, the prosecutor may file a motion with a court, according to the place of investigation, to issue a ruling requesting the 
provision of the relevant information or document.” 
7 There is an opinion in legal literature and among practicing lawyers that the procedure of requesting computer data applies only to requests of 
information from “service providers”. 
8 “Collection of evidence by the defence through court”, 2016. http://alfg.ge/wp-content/uploads/2016/07/sifa-new.pdf 
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to articles 136-138 of the CPC, only the Prosecutor’s Office is authorized to file a motion with a court to request  
information stored in a computer system or a computer database. A wider interpretation of article 136 of the CPC 
is being established in court practice and any information that may be kept in a computer is implied. Such a regula-
tion and the court practice developed on its basis deprive the defence of the possibility to collect any such evidence 
that is stored in a computer system. As a result, there is a significant misbalance in favor of the prosecution. It is 
necessary to amend article 136/1 of the CPC and to clearly define that the request of information under article 136 
should be applied only during the process of investigation of crimes committed with the help of computer systems.”

A group of researchers referred to this problem in their report of 2016 concerning the evidence in criminal pro-
cedure9. The report presents the following recommendation: “As the CPC has granted a possibility of obtaining 
information/collecting evidence from a computer system only to the prosecution and at the same time, the court 
practice has developed in an unusual manner, it is necessary to specify the notion of a computer data in the Code 
and to provide a new definition of information collection possibilities. Also, to add a reference to the relevant norms 
concerning their collection under the procedure established by Article 112 of the Georgian CPC. 

Georgian Democracy Initiative considers the indicated issue as a clear example of violation of principles of adver-
sarial proceedings and equality of arms10 – “A larger part of data that may be needed to strengthen the defence 
position can be preserved in computer systems. The defence is not authorized to request information from these 
systems unlike the prosecution. Such an unequal approach towards the parties of the trial cannot be justified based 
on the most significant principles of adversarial proceedings. Therefore it requires revision.” 

3. Court practice

a) The Constitutional Court practice - The Constitutional Court of Georgia has reviewed the constitutionality of 
article 136 of the CPC and in its decision N1/1/650,699 dated January 27, 2017 found that normative content of 
article 136/1 of the CPC unconstitutional that excludes the possibility for the defence to file a motion with a court 
to request information or documents stored in a computer system or a computer data carrier. The Court considered 
that the article 136/1 of the CPC violates the principle of adversarial proceedings, as based on this norm and consid-
ering the current reality with the increased volume of digital information, a huge spectrum of information is beyond 
the access of an accused, which may be not only necessary for reasoning of his/her position based on a character of 
various crimes, but it can be the only evidence that may acquit him/her.   Therefore this norm violates the right to 
defence guaranteed by the Georgian Constitution (article 42/3) as well as the principle of adversarial proceedings 
(article 40/3, Id.);

b) The Appeal Court practice

b.a) In cases N1c/118, N1c/548 and N1c/119 Tbilisi Appeal Court Investigative Collegium judges fully shared the 
opinion of the first instance court judge and considered a CD that contained materials, provided to the prosecution 
as a result of a voluntary inspection allowed by the owner, as collected in gross violation of the law. According to the 
reasoning, the party was obliged to collect these materials under a court ruling and in compliance with the proce-
dure stipulated by article 136 of the CPC. The court explained in its rulings that “when there is a case of requesting 
information significant to the case from a computer system or a computer data carrier by the investigative body, this 
action should be carried out as a secret investigative action and not as an ordinary investigative action that restricts 

9  https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/merged_document_2.pdf 
10  http://www.gdi.ge/uploads/other/0/252.pdf, p. 13-14
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private property, ownership or the inviolability of private life”. At the same time, the court has established that “vol-
untariness does not apply to the secret investigative actions, as otherwise this investigative action would lose that 
criminal meaning, which is implied under obtaining information in a secret manner”.  

b.b) By the ruling of Tbilisi Appeal Court dated October 4, 2016, the court ruled that all electronic devices, among 
them a professional video camera, have a processor, which may record and keep information. It means that it rep-
resents a computer system; 

b.c) By the ruling of Tbilisi Appeal Court dated September 20, 2016, the court distinguished between a collection of 
information from a computer system and a seizure. It has explained that in case of a request to collect information 
significant data or a document (kept in an electronic format, in this case an item) kept in a computer system or a 
computer data carrier is gathered, whereas a seizure aims at collection of an item, document, substance or other 
object containing information (such an object that is not presented in an electronic format and does not represent 
a computer data) significant for the case, when there is a reasonable cause that this item, document, substance or 
other object containing information is stored in a certain place, with a certain person and it is not necessary to look 
for it. 

b.d) On 2 June 2017, the court of the Tbilisi Court of Appeal satisfy the prosecutor’s appeal on the Judgment of the 
Bolnisi Regional Court and explained the following: Requesting information or documents essential for the criminal 
case is one of the particular cases of seizure. Article 112 of the Criminal Procedure Code, for conducting search/
seizure or other investigative measures restricting property, ownership and privacy, stipulates a strictly defined 
procedure for requesting information and documents, Which should be applied to the request of information and 
documents provided in Article 136. After the decision of the Constitutional Court, the procedure for requesting in-
formation shall be in compliance with the procedure of conducting an ordinary investigative act, which is regulated 
by Article 112 of the CCP and not a standard for the conduct of a secret investigative action. Therefore, this require-
ment applies to the prosecution and defense parties equally in terms of realization their procedural rights, because 
the request for information in its content is the usual investigative action.

4. Recommendation - For the purpose of implementation of the Constitutional Court decision dated January 27, 
2017 in the CPC and provision of adversarial proceedings for parties, changes should be made to articles 136/1, 
136/4 and 3/28 of the CPC. Namely: a) to specify the notion of a computer data; b) parties should be equipped with 
equal authority to obtain data from a computer system; c) similarly to a conduct of a secret investigative action, to 
add a formulation to the CPC about conducting this investigative action under the procedure set by article 112 of 
the CPC.   
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4. RIGHT TO PRIMARY EXAMINATION OF EVIDENCE  

1. Problem/ Legislative gap  

Under the CPC, the defence has a right to file a motion with a court to request an investigative action – search/
seizure. 

In case a judge accept the defence motion concerning the search/seizure, he/she will instruct an investigative body 
to conduct investigation. Search/seizure is conducted by an investigator, who does not investigate this case. 

Under Article 120/10, a prosecutor has the right to primary examination of an object, item, substance collected 
as a result of search/seizure conducted by the investigator. Only after that the evidence can be transferred to the 
defence.   

This regulation of the CPC poses threats to the implementation of such a right of a fair trial like the right to defence 
and the priviledge of an accused to be protected against self-incrimination.  Namely, the threat is the following: 

Very often there is a situation during criminal proceedings when a party (among them the defence) does not know 
in advance whether an investigative action brings collection of favorable evidence or not. At the same time, the 
defence, unlike the prosecution, is not obliged to be impartial and thorough. The defence considers the issue of 
expediency of presenting evidence after obtaining the latter and makes a decision about presenting it to the court 
and the prosecution, but this is done not for the interests of ascertaining the objective circumstances of the case, 
but for the accused’s interests. Therefore the defence has a right not to present the evidence detrimental to the 
accused to the prosecution and the court.  

The prosecution is in a different position. Namely, under Article 37/2 of the CPC, an investigator shall be obliged to 
conduct investigation thoroughly, fully and impartially. Therefore, if the prosecutor establishes during examination 
of the evidence collected on the basis of a motion filed by the defence that this evidence is important for impartial, 
thorough and full investigation of the case circumstances and moreover, if this evidence is necessary for strengthen-
ing the position of the prosecution, he/she shall be obliged to include the evidence and its examination results in the 
case files. Therefore, very often there is a situation when the prosecutor not the accused enjoys the right granted to 
the defence (to obtain evidence through a court) to the detriment of the accused’s interests. This situation violates 
the principle of adversarial proceedings and contradicts to the implementation of defence rights of an accused. 
As it was indicated above, a defence counsel acts only in compliance with the interests of the accused and legal 
instructions for strengthening the position for acquittal or mitigation of the situation. This is the most significant 
characteristic of the right to defence. That is why, if the prosecution applies the evidence obtained by the defence 
without the consent of the latter, implementation of the right to defence for an accused will be at risk. At the same 
time, the right to defence from self-incrimination is violated as well, which is one of the guarantees of a fair trial.

2. Surveys done by other organizations 

ALFG raised the indicated problem in its report of 201511. According to the latter, it would be expedient that the de-
fence conducted an investigative action itself. The report has the following recommendation: “it would be expedient 
to make changes to article 111/1 of the CPC and grant the authority to conduct investigative actions to a defence 
counsel upon a reasoned motion of the latter and based on a court ruling, whereas paragraph 10 of article 120 of 
the CPC should be deleted. The defence party shall decide the issue of presenting the evidence (collected upon a 

11 http://alfg.ge/wp-content/uploads/2015/07/sisxlis-temaze-kvleva_opt.pdf 
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motion of the defence and as a result of the investigative action carried out upon a court ruling) to the prosecution 
and the court as per procedure set by article 83 of the CPC.   

Georgian Democracy Initiative has raised the indicated problem12. According to the organization, granting a right to 
the prosecution of a primary examination of an object, item, substance, or document containing information seized 
upon a motion of the defence under article 120 of the CPC, should be considered as putting the prosecution in a 
privileged position and this privilege should be abolished13. 

3. Recommendation - It would be advisable to abolish paragraph 10 of article 120 of the CPC (right of a prosecutor 
to primary examination of evidence), which would avert a threat of violation of rights to defence of an accused and 
against self-incrimination. 

5. INADMISSIBILITY OF DISCLOSURE OF INVESTIGATION DETAILS  

1. Problem/Legislative gap  

Under article 104/1 of the CPC, “A prosecutor/investigator shall be obliged to ensure that information on the prog-
ress of an investigation is not made public. For this purpose, he/she shall be entitled to obligate a criminal trial 
participant not to disclose details of a case without his/her permission, and warn him/her about criminal liability.“

Under article 104/1 of the CPC a prosecutor and/or an investigator shall be authorized to obligate a trial participant 
not to disclose details of a case without his/her permission. The CPC does not provide a definition of a trial partici-
pant and according to the established court practice, it covers both an accused and his/her defence counsel. The 
indicated issue is especially important against the background of what was revealed by the practice of recent years 
– very often the prosecution, without any reasoning, warns the defence, among them a defence council (as a trial 
participant) not to disclose details of a case without his/her permission. However, at the same time, the prosecution 
discloses the case details because of high interest of the public, which, to a certain extent, forms the preliminary 
public opinion.  

Article 374 of the Georgian Criminal Code stipulates criminal liability for disclosure of case details. In particular, it 
is indicated in the article that “disclosure of materials related to operative-investigative activities or of investigative 
information by a person who has been duly warned that the disclosure of such information was prohibited, shall be 
punished by a fine or corrective labour for up to two years, or with imprisonment for up to a year”. 

According to the definition of the indicated article, liability can be imposed against any persons (among them on an 
accused and his/her defence counsel), who have been warned concerning the prohibition of disclosure of case de-
tails. Therefore, when prohibition is against the defence, it is deprived of the opportunity to extinguish the position 
voiced to the public based on the case materials because of the potential criminal liability. This creates inequality of 
arms and the public thinks that the defence does not have arguments against the information disseminated by the 
prosecution, which is the violation of presumption of innocence. 

12  http://www.gdi.ge/uploads/other/0/252.pdf 
13  “Under article 120 of the CPC, a prosecutor shall have the right to primary examination of an object, item, substance, or document containing 
information seized upon motion of the defence. This should be considered as putting the prosecution in a priviledged position.” http://www.gdi.ge/
uploads/other/0/252.pdf, p. 13.
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The prosecution is entitled to prohibit the dissemination of information for the defence with the consideration of 
its legitimate goals14. However, it should not misuse this right, especially when it disseminates this information to 
the public. 

Besides, under the disputable norm, the decision of a prosecutor and an investigator to obligate the trial partici-
pants not to disclose information cannot be appealed. Therefore, the CPC does not contain a significant procedural 
guarantee which would check the correspondence of this mechanism with the principles of a fair trial. It is a signifi-
cant factor that imposing an obligation of non-disclosure on the defence restricts its right to defence, namely- the 
right to obtain evidence. In particular, it is impossible to have a proper interrogation of a witness, to appoint exami-
nation and to conduct other investigative actions, as the defence will not be able to provide relevant information 
to the expert, witness and other participant of the trial. Therefore, judicial control to check the appropriateness of 
prohibition of information disclosure is necessary to exclude arbitrariness of the party, violation of presumption of 
innocence and the right to defence.

2. Surveys done by other organizations

The indicated issue was raised in the survey of ALFG conducted in 2015, which referred to ensuring equality of arms 
and adversarial proceedings in criminal proceedings. The organization has elaborated the following recommenda-
tion: “To introduce the prohibition of disclosure of information for the prosecution in case the latter has warned 
the defence not to disclose the case details. Such a stipulation may be implemented in article 104/1 of the CPC”.15 

The Public Defender referred to this problem in his report of 2016. During the examination of one of the cases, the 
Public Defenders has revealed that “the prosecution has imposed the obligation on the defence not to disclose the 
information related to the case, whereas the prosecution itself publicised the case details according to its discretion. 
Application of such a measure is in compliance with the law, when it is necessary for the interests of the investiga-
tion. As the content-related data concerning the charges against G.M. was disclosed by the prosecution itself, the 
obligation not to disclose information imposed on the defence refers to putting the latter in an unequal position”16. 
The Public Defender called upon the Office of the Chief Prosecutor of Georgia to inform the public about the pur-
pose of imposing such an obligation on the defence and to discontinue the restriction when it is no more absolutely 
necessary, in order not to violate the principle of equality of arms. 

3. Recommendation – To impose a similar opportunity for both parties to notice other participants of the process 
about the prohibition of dissemination of information. Also, to give the opportunity both parties to impose obliga-
tion of dissemination of information to other party through the court. In case of court consent, both parties should 
be obliged to abstain from dissemination of information. At the same time, judicial control on prohibition of dis-
semination of information to a party should be established.    

14 Interests of the investigation may be such a legitimate goal. 
15  http://alfg.ge/wp-content/uploads/2015/07/sisxlis-temaze-kvleva_opt.pdf, p. 75.
16 Report of the Public Defender of Georgia, 2016, p. 392.  http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4494.pdf 
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6. REQUEST OF EVIDENCE BY THE PARTY

1. Problem/Legislative gap  

Under article 9 of the CPC, “any of the parties [to the proceedings] may, under this Code, file a motion, obtain, re-
quest through a court, submit and examine all the relevant evidence”. 

Under article 33/6/l of the CPC, “a prosecutor may file a motion with the court to request evidence from private 
persons during the investigation”. 

Under article 38/7 of the CPC, the accused may: “request the provision of evidence that is required to refute the 
charges or to mitigate the liability”. 

Under article 39/2 of the CPC, “If such investigative or other procedural actions are required to obtain evidences 
that the accused or his/her defence counsel are not able to carry out alone, he/she shall have the right to file a mo-
tion with the judge, according to the place of investigation, requesting the passing of the relevant ruling.” 

The court practice concerning the issue whether the parties have the right to request evidence has developed in 
a contradictory way. This is demonstrated by the results of the survey17 conducted by ALFG. On the basis of the 
Georgian courts’ practice evaluation of the capacities of the defence to collect evidence during 2014-2015 was done 
within the framework of the project. 

There is the following reasoning developed in one of the decisions18 of the court according to which it is possible to 
request evidence not only on the basis of general articles 9 and 39 of the CPC, as this action (requesting evidence, 
seen as a possibility for the defence to obtain it) is not among the investigative and procedural actions listed in the 
CPC and therefore, the latter does not contain specific rules for requesting evidence.

The indicated opinion is characteristic almost of the whole court practice and only a few judges think that assistance 
of the court in obtaining information is possible not only through giving permission on a conduct of an investigative 
action, but through such a procedural action as requesting information. 

It should be noted in case of prosecution as well, the court practice has been developed so that obtaining informa-
tion and evidence is done through different investigative actions.  

Therefore currently there is a situation that in spite of having an article in the CPC (article 33/6/l) that states that 
the prosecution has the authority to file a motion with the court to request evidence from private persons during 
the investigation, this authority cannot be implemented in reality. Based on the court practice, the defence does not 
have such an opportunity either. It should obtain evidence through requesting the conduct of some investigative 
actions (mostly search/seizure or inspection).

The above-mentioned interpretation of the CPC norms (articles 9, 38 and 39) by the court should be considered 
as illogical and unjustifiedly narrow definition, which contradicts the principles of equality of arms and adversarial 
proceedings19. However, as it seems, currently the court is tied up with the established practice and it would be 
impossible to overcome this problem without legislative changes.  

17 “Collection of evidence by the defence through a court – situation of 2014-2015”, implemented within the framework of the project “Elabora-
tion of Recommendations for Ensuring Adversarial System in the Criminal Procedure Code” supported by the Open Society-Georgia Foundation.  
18 The ruling of Tbilisi City Court dated February 26, 2015.
19  It should be noted that the Constitutional Court decision dated September 29, 2015 presents the definition of the essence of adversarial pro-
ceedings and equality of arms and it is defined as a human right and not as a model for conducting a trial as opposed to inquisitorial proceedings. 
In paragraph 21 of this decision the Constitutional Court underlined that “as indicated above, adversarial proceedings imply granting equal oppor-
tunities to the parties to present the evidence and arguments favorable to their positions and influence the decision-making this way.”  
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Establishment of procedures for requesting information in the CPC, as a procedural possibility to obtain information, 
would increase the opportunities of the parties to obtain evidence. Requesting information is a simple form of ob-
taining information in comparison with search/seizure, which is mainly applied for obtaining information/evidence 
by the parties. In particular:

1. For reasoning the necessity to conduct search/seizure requires more arguments and efforts by the party 
than it would be necessary for requesting information. Search/seizure is an investigative action that con-
tains potential threat for a person’s constitutional rights. Therefore the CPC establishes very detailed rules 
for the conduct of search/seizure. Requesting information, which may not be an investigative action at all, is 
not related to such complicated regulations. A party would request and in case of a refusal from a private or 
public organization, it would obtain the document or an object that contains evidentiary value for it through 
the court and it will not have to obtain evidence through following detailed regulations related to search/
seizure; 

2. A prosecutor shall have the right to primary examination of an object/document seized upon motion of 
the defence, which  is an additional difficulty for a speedy and effective investigation by the defence; at the 
same time, article 120/10 of the CPC contains a threat for the right to defence, as the prosecution has the 
right to primary examination of the seized evidence. Because of this regulation defence lawyers often reject 
the possibility to file a motion to the court on search/seizure.

3. Obtaining evidence only through investigative actions and with the involvement of state bodies in this pro-
cess is related to unnecessary expenditure of financial resources of the parties and of the accused.  Instead 
of having a simple procedure for requesting information (which is related to minimum expenses) and ob-
taining evidence through this procedure, the legislator has established (article 111/1) that the costs associ-
ated with search/seizure shall be borne by the accused. Search/seizure is an extra financial burden for the 
prosecution in comparison with requesting information. 

2. Surveys done by other organizations 

ALFG referred to this issue in its surveys conducted in 2015 and 2016. In the survey of 201620, which covered the re-
search of the court practice, it was revealed that the defence does not have a possibility to request evidence based 
on the existing court practice and a defence counsel has to obtain it through requesting the conduct of any other 
investigative action (mostly it is search/seizure or inspection). ALFG has issued the following recommendation: “Sev-
eral general articles of the CPC refer to collection of evidence through requesting them by parties. The survey has 
revealed that existence of only general norms without having a detailed procedure for requesting evidence (similar 
to investigative actions) established by special norms, hinders rendering assistance to the defence by courts in re-
questing evidence, which results in establishment of inconsistent court practice. Therefore it would be expedient to 
define more detailed and special procedural rules of requesting evidence in the CPC.”  

3. Court practice

a) The Appeal Court practice – According to the opinion of Tbilisi Appeal Court presented in its ruling N1c/816 dated 
May 4, 2016, article 9/2, which discusses the right of the party to file a motion, obtain, request through a court, sub-
mit and examine all the relevant evidence, indicates that all procedures should be conducted under the procedure 
20  http://alfg.ge/wp-content/uploads/2016/07/sifa-new.pdf 
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set by the CPC. Formulation given in article 9 is a principle, a norm of a general character. It belongs to the chapter 
of criminal procedure principles and the norm of the article 9 concerning realization of a right of the party implied 
by it refers to the established procedure, which means that a party has a right to obtain evidence with the help of 
a court through investigative actions (namely, seizure, search, inspection, etc.) in specific cases. Separate request 
of evidence does not take place on the basis of article 9. There is the same interpretation concerning the norm of 
article 39/2 of the CPC, where it is specified as much as possible for the defence that it is possible to obtain evidence 
through investigative or procedural actions with the help of a court, i.e. it is possible to obtain evidence only under 
the procedure established by the law through investigative/procedural actions and not generally under articles 9 
and 39 of the CPC.   

4. Recommendation – With the consideration of a contradictory court practice concerning the possibility to request 
information, it would be expedient to enable the parties to obtain evidence by requesting information and this 
could be done with more specific formulations to be made through legislative amendments. 

7. EXCHANGE OF EVIDENCE

1. Problem/Legislative gap

The issues of exchange of evidence between the parties are regulated by article 83 of the CPC. According to para-
graph 6 of this article, “not later than five working days before the pre-trial sitting, the parties shall submit to each 
other and to the court the complete information available by the moment that they intend to submit to the court 
as an evidence.” 

Article 83 of the CPC (and other articles as well) does not regulate those cases, when requesting/obtaining evidence 
takes place earlier than five days before the pre-trial sitting or after it. Despite the fact that article 239 regulates the 
issues related to presentation of new evidence at the main hearing, there is no record in the CPC that would show 
within what time from the moment of obtaining evidence, the party is obliged to provide it to the other party and/
or whether there is such an obligation at all, or whether the obligation to provide such evidence to the other party 
appears only after the court decides to admit the indicated evidence.    

The CPC does not regulate the procedure of examination/provision of the documents marked with the security clas-
sification marking of “confidential” or the case files that are fully confidential, which creates significant problems in 
the court practice. This issue is regulated by Law of Georgia on State Secrets.  

In particular, copies of the case files with the security classification marking of “confidential” are not provided to the 
defence and it is possible to access those materials only at investigative bodies. Under such procedure that exists for 
investigation materials, the defence does not manage to prepare adequately for the trial, because it is impossible to 
have a full-fledged strategy, especially in big volume cases, by only reading the investigation materials. Under such 
conditions, it is impossible for the defence to prepare adequately for the cross examination of witnesses, which is 
one of the guarantees of a fair trial. At the same time, secret cases are heard at a closed session and a right of an 
accused to have a public hearing is completely ignored.   
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2. Surveys done by other organizations

The Public Defender of Georgia referred to the problems related to a case with the security classification marking 
of “confidential” in its report of 2014. In the opinion of the Public Defender, refusal to provide those case materi-
als to the defence that have the security classification marking of “confidential”, restrict the equality of arms and 
adversarial proceedings. The report has provided the following recommendation: “The Public Defender takes the 
view that, where authorities wish to classify a criminal case as “State secret”, they should evaluate propriety of clas-
sifying each individual material (document) as “secret”; furthermore, only the part of a criminal case containing the 
information described in the Law on State Secrets can be classified lest the defendant be deprived of the possibility 
of exercising his rights under the Georgian Constitution and international instruments, including the right to access 
criminal case materials, in pursuance of the principle of equality of arms“.21 

The OSCE Trial Monitoring 2014 Report22 also refers to the problems related to the hearing of secret cases. In the 
opinion of OSCE, “practices concerning the unjustified exclusion of state secrets from evidence and the public from 
courtrooms risked depriving the defendant of the right to a public hearing.”23 The report presents the recommenda-
tion: “Courts should elaborate procedures for the expeditious official verification of state secret classifications. The 
procedures should include a requirement to provide reasoning, and include guidelines for availing defendants of 
their rights to challenge the classification.“24

3. Court practice:

a) The Constitutional Court practice – By the decision of the Constitutional Court of Georgia dated September 29, 
2015 concerning the cases N3/1/608 and N3/1/609, the Court has reviewed the principle of adversarial proceedings 
stipulated by the CPC and noted that: “under article 85/3 of the Constitution of Georgia, “Legal proceedings shall be 
conducted on the basis of equality and competition of parties.” During the review of the indicated regulation, first 
of all we have to distinguish between an adversarial model of criminal proceedings, as the model of legal proceed-
ings that has been established historically and a principle of adversarial proceedings, as one of the elements of a 
fair trial. The adversarial model of criminal proceedings is characterized of a specific system of conducting proce-
dural actions and a specific distinction of the roles of the trial participants. A fundamental feature of the adversarial 
model is entrusting the function of finding the truth to the initiative of the parties, under the condition of neutrality 
of a judge. In the indicated model, it is the anticipated neutrality and passiveness on the part of a judge that works, 
whereas the adversarial proceedings is based upon a belief that adequately prepared and interested parties will 
present sufficient information and arguments to the court and the main task for the judge is to provide such possi-
bilities to the parties. In the adversarial model, under the general procedure, the parties decide what evidence and 
arguments should be presented to the court and what issues will be disputed.   

According to the reasoning of the court, the main goal of the adversarial principles, both in criminal as well as in 
other types of legal proceedings, is to provide an opportunity to a party to have access to all evidence and argu-
ments on which the court may base its opinion, to express opinion on them and if it is in his/her interests, to extin-
guish them, also to convince a judge in correctness of his/her position, to present him/her relevant evidence and 
opinions, which should be answered by the court in its reasoned decision, both in case of acceptance of the request 
of the party as well as in case of its rejection. Based on this goal, it is clear that the principle of adversarial proceed-
ings is connected with other guarantees of the right to a fair trial – the right to receive information on the evidence 

21 http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3510.pdf, p.241.
22  http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true 
23  http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true, p. 86.
24  http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true, recommendations, p.48.
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of the other party, to have sufficient time and the facilities for the preparation of defence, the right to defence, the 
right to interrogate witnesses of the other party and to summon and interrogate his/her own witnesses in equal 
conditions, personally or through a defence counsel, the right to receive a reasoned court judgment, etc.   

b) The Practice of the Supreme Court of Georgia – According to the decision dated June 29, 2015, the Supreme 
Court of Georgia considered that the lower courts have misinterpreted the term “full information” indicated in ar-
ticle 83/6 of the Georgian CPC, which does not imply obligation of parties to exchange a list of persons to be interro-
gated and provide it to the court. After the judge in the preliminary proceedings approves the witness interrogation 
protocols, the court becomes obliged to examine this evidence under the common procedure, (without any list of 
the evidence).    

c) The Appeal Court Practice 

a) Tbilisi and Kutaisi Appeal Courts have decided in the cases Nsg-1164, N1g/1019, N1/g-760 and N1/g-720 that  
interview record does not represent an evidence, it does not have a legal force and it only contains the information 
that this person, during the main hearings, confirms the existence of this or that factual circumstance. Therefore 
provision of interview records to the other party is sufficient grounds to presume that the parties intend to examine 
these evidences in court. Whereas, making a separate list of persons to be interrogated is not based on the require-
ments of the CPC.   

b) By the ruling dated August 14, 2015 of Tbilisi Appeal Court judge did not satisfy the prosecutor’s appeal concern-
ing the ruling of the first instance court judge on the recognition of all evidence as inadmissible and considered that 
transfer of evidence to that accused, who, based on the examination report, cannot defend himself independently 
and under the conditions, when this accused has already had the defence counsel,  is the violation of article 83/6 
of the CPC.  

c) By the ruling of Tbilisi Appeal Court dated August 9, 2016 (N1c/1339-16) the court has established that violation 
of a 5-day term stipulated under article 83 of the CPC causes recognition of this evidence inadmissible, as the law 
prohibits putting the parties in unequal conditions and therefore, violation of the principles of equality of arms and 
adversarial proceedings.  

d) By the ruling of Tbilisi Appeal Court (N1c/273-17) dated February 27, 2017 

d.a)  “delay” may be caused only by that amount of time that would be required for resolving technical issues re-
lated to the provision of information. Therefore non-submission of information at once may be justified within the 
limits of time objectively required for resolving the technical issues (volume of case files, time of submission of the 
request). 

d.b) Under article 83/1, it does not matter whether the information has a power of evidence, i.e. application letters 
or procedural documents that clearly are not evidence, shall be also considered as the information that is available 
to the parties and is subject to submission in any case. 

d.c) The doctrine of “the fruit of poisnous tree” does not cover the evidence found inadmissible because of violation 
of the submission procedure, as the original evidence was not admitted not because of violation of the rule of its 
collection, but because of other reason. 

e) By the ruling N1c-1566-16 dated October 10, 2016 Tbilisi Appeal Court has cancelled the first instance court deci-
sion on recognition of those evidences of the prosecution inadmissible, which have been obtained by the defence, 
but were indicated by the prosecution in its list. The first instance court judge considered that even if the prosecu-
tion, by indication of the evidence of the defence in its list, has formally followed the requirements of the procedure 
law, recognition of the indicated materials as the evidence of the prosecution will cause violation of the require-



20

ments of law. If the prosecution has a possibility to present the evidence of the defence as its own in case of the 
main hearing, it will be in a privileged position compared to the defence, it will examine all the available evidence 
(both of the prosecution and of the defence), which will  violate the principles of equality of arms and adversarial 
proceedings. During the evaluation of the indicated decision the Appeal Court considered that as during the process 
of collection of the indicated evidence, their exchange and presentation to the court, no violations of the procedure 
law requirements have taken place and as based on the principle of adversarial proceedings, the parties decide 
themselves which evidence should be presented to the court, all these evidences should be recognized admissible 
and they should be examined under a common procedure.  

4. Recommendation – 

It is necessary to amend the criminal procedure law and to define the rules for the protection of the secret materi-
als and to extend the regime, which is provided for information obtained through operative-searching and secret 
investigative activities. Also, the Law of Georgia on State Secrets should define the procedure for examination/
provision of the documents marked with the security classification marking of “confidential” or the case files that 
are fully confidential.

8. PREPARATION OF PARTIES FOR A CROSS EXAMINATION – RECEPTION OF 
INFORMATION IN ADVANCE ABOUT WITNESSES OF AN OPPOSING PARTY 

1. Problem/Legislative gap  

According to the European Convention on Human Rights (ECHR), a defendant has a right to have adequate time and 
the facilities for the preparation of his/her defence. The indicated right forms part of the fair trial and the principle 
of equality of arms. Adequate time and facilities implies timely provision of essential information by the prosecution 
and also, informing an accused about the witnesses of the prosecution well in advance before each court hearing  
so that the defence has time to prepare a cross examination. The possibility to have the cross examination is one of 
the significant elements of the right to a fair trial. 

Under the CPC25, a party is authorized to cross examinate the witness summoned by the other party. However, the 
CPC does not provide an instruction about the parties’ obligation to provide names of the summoned witnesses and 
order of their interrogation to the other party in advance.  

The Georgian court practice has developed in an inconsistent manner. In some cases courts oblige the parties to 
provide information about the summoned witnesses and the order of their interrogation to the other party, or 
the parties themselves exchange information as an exercise of good will, but sometimes the prosecution does not 
provide information to the defence about the witnesses. This issue is especially problematic in voluminous cases, 
where there are a lot of prosecution witnesses to be interrogated and it is impossible to conduct a cross examination 
at an adequate level by the defence without the preliminary preparation of witnesses for interrogation.

25  CPC, Article 245.
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2. Surveys done by other organizations

This problem has been raised in the OSCE Trial Monitoring Report of 201426. In the opinion of the OSCE monitors, it 
violates the principles of equality of arms and restricts the possibilities of the defence to prepare for a cross exami-
nation. As a result, this reputable organization has provided the following recommendation: “The legislature should 
consider amending the provisions of the CPC regarding the calling of witnesses, to the effect that the party calling a 
witness is obliged to inform the opposing party of the order and timing of appearance of witnesses.”27

The indicated change has not been made so far to the CPC and at present there are cases when the prosecution fails 
to provide/or does not provide information about witnesses to the defence in a timely manner and the court fails 
to regulate the situation efficiently. E.g. in one of the cases that is being heard28, the prosecution was not providing 
information about the witnesses during several hearings despite numerous requests of the defence and even after 
the court called upon the prosecutor to do so. Only later (when several witnesses were already interrogated) the 
prosecution started providing information about the timing of appearance of the remaining witnesses.  

3. Recommendation – It would be recommended to make changes to the CPC so that the party that is summoning 
witnesses is obliged to inform the other party about the identity of the witness for a reasonable time before.

9. EVALUATION OF RELEVANCE OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

1. Problem/Legislative gap

Under article 82 of the CPC, an evidence shall be evaluated in terms of its admissibility, relevance with a criminal 
case, as well as of its trustworthiness. 

There is no other norm besides article 82 of the CPC, which refers to the evaluation of relevance of evidence, unlike 
the criteria for admissibility and trustworthiness, evaluation criteria and stages of which are defined by other norms 
of the CPC as well.  In particular:

Under article 219 of the CPC, initial evaluation of the admissibility of evidence presented by the parties takes place 
at a preliminary hearing. The motions concerning the admissibility of evidence are mostly heard at this stage.  
Whereas, evaluation of thustworthiness of evidence is done both in a judgment rendered after the main hearing 
and at the preliminary hearing. 

Procedure of the preliminary hearing established under article 219/4 of the CPC refers only to the issue of admis-
sibility of evidence during their evaluation – whether or not the evidence is obtained in gross violation of law. Rele-
vance is not related to a formal side of the legality of obtaining the evidence. A defining feature for relevance would 
not be adherance to the rule of its collection, but its content. Therefore, evaluation of relevance should be made 
not by assessing whether the evidence was obtained under the established procedure, but with the consideration 
of its content – to what extent the evidence is related to factual or legal side of the case.  

26  http://www.osce.org/odihr/130676?download=true  Paragraph 171. “Monitoring identified concerns regarding the right to adequate time and 
facilities, such as a failure by the prosecution to inform the defence about which witnesses would be called to a particular hearing, and the rejection 
by judges of reasonable defence requests for additional time to prepare. In most of the monitored cases, judges stated that they did not have the 
power, upon request of the defence, to order the prosecution to say in advance which witnesses will be called in individual hearings.”
27  http://www.osce.org/odihr/130676?download=true p.74
28  The case is being heard by Rustavi City Court.
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Is it possible to remove the irrelevant evidence from the case during the preliminary hearing? 

With the consideration of article 219/4 content, it is difficult to evaluate the relevance of evidence at a preliminary 
hearing. At preliminary hearings courts check legality of a form of collection of evidence, i.e. admissibility issues.  
Court practice shows that the issue of removing irrelevant evidence from the case mostly does not happen at pre-
liminary hearings.  Courts assess the relevance of evidence at main hearings in case the relevance of new evidence is 
disputed or during making a final decision – rendering a judgment. However, there are separate cases, when judges 
have found the evidence inadmissible because of their irrelevance. 

It is important that the issue of relevance of the evidence is discussed before a main hearing starts, i.e. at the pre-
liminary hearing. This is especially important for a jury trial because of the following:  

Irrevelant evidence does not contain information about the case from the point of view of factual or legal assess-
ment. However, it may have a negative influence on the case hearing, which is inadmissible. By providing a useless, 
irrelevant evidence there is a risk that the decision-making process, carried out by a juror (who is not a lawyer), 
will be influenced by such information, which has no relation to factual or legal side of the case. Therefore, under 
such situation the jurors will make a decision under the influence of such “evidence”, which are irrelevant for the 
case. This risk can not be fully mitigated by explanations given by a judge or the parties to jurors. Therefore timely 
removal of irrelevant evidence from case files is important (before the selection of jurors).  

This is also important for such cases, where there are no jurors involved. In this case, parties will not spend time and 
other resources on invalidation of irrelevant evidence during the main hearing. 

2. Surveys done by other organizations

ALFG referred to this problem in its survey of 2015. According to the recommendation provided by this organization: 
“parties should be allowed during the preliminary hearing to file motions on removal of irrelevant evidence. Such a 
regulation may be stipulated in article 219/4 of the CPC by extending the list of issues to be heard at a preliminary 
hearing”.29

3. Recommendation – Article 219 of the CPC should be amended and a possibility of filing a motion on inadmissible 
of clearly irrelevant evidence must be added to the list of issues to be discussed at a preliminary hearing.   

29  http://alfg.ge/wp-content/uploads/2015/07/sisxlis-temaze-kvleva_opt.pdf p.72.
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10. PROHIBITION OF FILING A MOTION FOR FINDING EVIDENCE INADMIS-
SIBLE AT A MAIN HEARING 

1. Problem/Legislative gap  

On the basis of the established court practice, the issue of admissibility of evidence is heard at a preliminary hear-
ing30, where parties should file motions on inadmissibility of evidence.

Parties may file a motion concerning admissibility of evidence and their review during the main hearing, but only 
under the procedure stipulated by article 23931 of the CPC and, as an exception, during the hearing of the issue of 
admissibility of additional evidence.   

The Georgian court practice does not recognize the possibility of filing a motion on finding evidence inadmissible 
at the main hearing and therefore, in case of disclosure of significant violation (which may have become basis for 
finding the evidence inadmissible) during the examination of evidence at the main hearing, the court does not hear 
the motion of a party on finding the evidence inadmissible on the spot. In spite of this, it is possible for a court to 
evaluate this issue in its final decision – a judgement. 

Such practice creates additional difficulties for the parties. Namely: 

a) In a case, which is heard by jurors, failure to hear the motion on finding evidence inadmissible at the main hear-
ing increases risks that at the moment of delivering a verdict jurors may be guided by such evidence that should not 
be admissible;  

b) The parties do not have an opportunity to get the court’s answer on the admissibility of evidence at the main 
hearing, immediately after their examination. They get an answer only after provision of a reasoned judgement.   
Because of this situation, the parties are forced to take efforts during the main hearing and spend time on analysis 
of such evidence in their closing arguments (because they do not know whether a judge finds them inadmissible or 
not in a judgement), which finally will not be accepted by the court on the basis of inadmissibility. 

2. Surveys done by other organizations

Within the framework of the project run by Article 42 of the Constitution expert opinions have been provided from 
several countries (p. 22-23). Namely, experts of criminal procedure from Hungary, Poland and Azerbaijan confirmed 
that a party in their countries is authorized to file a motion on finding evidence inadmissible at any stage of a trial. 

30  As per procedure established by article 219 of the CPC.
31  Article 239 of the CPC: 1. The presiding judge shall enquire whether the parties intend to file a motion stipulated by this article. Similar motions 
shall be filed together with the court. A person filing a motion shall be obliged to indicate the circumstances that need to be established under the 
motion.
2. When providing additional evidence during the main hearing, the court shall, upon motion of a party, review its admissibility, and enquire about 
the reason for failure to provide the evidence before the main hearing, based on which he/she shall make a decision whether or not to admit the 
evidence.
3. During jury trials the admissibility of evidence shall be decided without the participation of the jury.
4. If presented additional evidence is admitted in the case, the court may, upon motion of a party, adjourn the case hearing for a reasonable period 
if a party needs additional time to prepare his/her defence or prosecution.
5. A motion for obtaining substantially new evidence during the main hearing shall be granted if obtaining such evidence or filing such a motion 
in the manner provided for by this Code was objectively impossible before. If the motion is granted, evidence shall be obtained in the manner 
prescribed by this Code.
6. The evidence provided for by this article shall be examined in accordance with the general procedures established by this Code, taking into 
account the specifics of the main hearing.
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The indicated problem was reflected by the authors of the survey conducted in 2016 “Evidence in Criminal Law”32. 
They issued a recommendation that a party should be granted a possibility to file a motion on finding evidence in-
admissible at that stage of a trial when this ground appears.  

This issue was also referred in the report of ALFG published in 201533. The association singled out the following 
recommendation in the indicated report: “Article 239 of the CPC should provide for a possibility that the parties file 
a joint motion on inadmissibility of evidence after finalization of examination of evidence. Such an amendment to 
the CPC would allow the parties not to waste efforts on inadmissible evidence in their closing arguments; it would 
also reduce risks that jurors (in those cases which are heard by jurors) make a decision on the basis of inadmissible 
evidence.” 

3. Recommendation – It is possible to change the established court practice by making amedments to article 249 of 
the CPC, which refers to filing a motion during the main hearing and the relevant procedure. Namely, it is possible 
to add a paragraph to the article, which will define that the court will also hear the issue of admissibility of evidence 
provided a party files a reasoned motion about its inadmissibility. In order to avoid abuse of this right by the parties 
and unreasonable lingering of the trial, it is possible to establish a rule of filing a joint motion concerning inadmis-
sibility of evidence, after examination of evidence is finalized by the parties.  

11. APPEAL AGAINST THE RULING OF THE PRELIMINARY HEARING JUDGE 
CONCERNING ADMISSIBILITY OF EVIDENCE 

1. Problem/Legislative gap  

A preliminary hearing judge hears motions of the parties concerning admissibility of evidence and makes a decision 
on finding an evidence inadmissible or rejection of a motion and admitting the evidence.  

Under article 219/7 of the CPC, the decision of the judge of the preliminary hearing on the recognition of evidence 
as inadmissible may be appealed only once, within 5 days, through the court that delivered the decision with the 
court of appeal. 

The law does not allow for appealing, within 5 days, against that decision through which the preliminary hearing 
judge did not accept the motion of the party and found the evidence admissible. 

It is important that a party has a possibility to appeal against the ruling of the preliminary hearing judge after its 
motion on finding the evidence inadmissible has been rejected. 

2. Surveys done by other organizations

A group of experts referred to this issue in the survey conducted about evidence in 2016. According to the recom-
mendation presented in this document: “formulation of article 219/7 should be changed and the parties should be 
given a possibility to appeal against the decisions of judges concerning admissibility of evidence in case if the op-
posing party files a motion on finding the admitted evidence inadmissible”. 

32  https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/merged_document_2.pdf    
33  http://alfg.ge/wp-content/uploads/2015/07/sisxlis-temaze-kvleva_opt.pdf 
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3. Recommendation – It is necessary to make amendments to article 219/7 of the CPC in order to solve the problem 
and to allow the parties to appeal against the decision of a judge concerning the admissibility issue as well if the 
other party has filed a motion concerning inadmissibility of evidence and this motion has not been accepted by the 
judge. 

12. PREVIOUS CONVICTIONS OF AN ACCUSED 

1. Problem/Legislative gap

Under article 115/4, “a question on previous convictions may be put to a witness if it is necessary to establish the 
reliability of the witness.” 

Under article 238 of the CPC, “ before the announcement of the verdict, the jurors shall not be notified of a previ-
ous criminal or administrative liability or conviction of the accused (unless this constitutes one of the qualifying 
elements of the charges brought, and/or is intended to verify the reliability of the testimony of the accused), nor of 
any other evidence that is not related to proving the charges.” 

Therefore, information on previous convictions of an accused may be provided to court (among them to jurors) in 
case it is necessary for establishing the reliability of the witness. 

The information about previous convictions of an accused is connected with the presumption of innocence. Al-
lowing for a consideration concerning the previous convictions of an accused may create the impression that the 
accused is a criminal, which may not be in compliance with  the facts presented in the case. It can create the im-
pression that a judge is prejudiced concerning the guilt of the accused. That is why, the information about previous 
convictions should be carefully provided to court and especially to jurors.

2. Surveys done by other organizations

The indicated risk was discussed in the OSCE Trial Monitoring Report of 2014, according to which “although a prior 
conviction may not need to be examined, the prosecution should still be required to prove its admissibility in sup-
port of an element of the crime charged or to verify the reliability of the defendant’s statements. Such information 
should in any event not be presented during the main hearing where the pre-trial judge determines that its preju-
dicial effect outweighs its probative value.”34

As a result of court practice monitoring, the following observation is made in the indicated report: “ a practice of 
judges allowing the discussion of a defendant’s criminal record during trial, without stating the purpose of such 
discussion”35 and application of information about the previous convictions as a matter of routine, which under-
mined the presumption of innocence.36 “The presentation of the defendant’s criminal record, and discussion of 
prior convictions, without such information being relevant or probative for the pending charge may undermine the 
presumption of innocence.”37 

34  http://www.osce.org/odihr/130676?download=true p.113.
35 http://www.osce.org/odihr/130676?download=true, par. 112.
36   http://www.osce.org/odihr/130676?download=true, par. 9.
37   http://www.osce.org/odihr/130676?download=true, par. 114.
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The final document of the OSCE Trial Monitoring presents the recommendation that “courts should consider assess-
ing the admissibility of criminal records at the pre-trial stage, taking into consideration any possible implications 
regarding the presumption of innocence.“ 

The indicated recommendation has not been reflected in the CPC. That is why there is a risk that the violations re-
vealed by the OSCE Trial Monitoring mission will still remain.

3. Recommendation – To amend article 219 of the CPC and to introduce the discussion of the issue at a preliminary 
hearing  concerning the expediency of allowing the information about previous convictions of an accused at the 
main hearing.  

13. CHANGING OF THE QUALIFICATION OF THE ACTION COMMITTED BY THE 
ACCUSED AT THE INITIATIVE OF THE COURT 

1. Problem/Legislative gap  

According to the last sentence of article 273/1 of the CPC, if the qualification of the charges is incorrect, the court 
shall be obliged to reason the grounds and motives for changing the charges in favour of the accused in its decision. 

At a glance, the goal of the indicated norm of the CPC and presumably, the will of the legislator were to create ad-
ditional guarantees for the defence of the interests of an accused and not to allow his/her conviction based on the 
presented qualification if the latter would not be proven during the court hearing. However, in reality this norm has 
an opposite effect as well and it creates the risk for the violation of the important procedural right of the accused. 
These rights imply the right of the accused to be informed promptly of the nature and cause of the accusation 
against him and to have adequate time for the preparation of his defence. It should be underlined that the risk is 
there only in case changing of the qualification of the action takes place without a motion of the accused/defence 
and it happens only at the initiative of the court.  

Right of the accused to be informed about the cause of the accusation against him is guaranteed by article 6/3/a 
of the ECHR. Whereas, his right to have adequate time and facilities for the preparation of his defence is stipulated 
under article 6/3/b of the ECHR.

Changing the qualification at the initiative of the court on the basis of article 273 of the CPC creates the situation, 
where the accused does not have information about new (even if mitigated) charges and therefore does not have 
a possibility to prepare his/her defence strategy concerning these charges. The European Court of Human Rights 
(ECtHR) considers changing the qualification of an action by the national court from the point of view of inadmis-
sibility of bringing new charges.  

Several cases from the court practice refer to the similar situation – when the court changed the qualification of the 
action at its own initiative, e.g. cases of Pelissier, Dallos, Sadak, Sipavicius.

At the same time, under the established practice of the ECtHR, it does not matter whether, through changing the 
qualification, the court has mitigated the charges or not. It is important that a person is informed about changing 
the charges in advance if there is a significant difference between the main elements of the changed and the origi-
nal charges. In the case Abramyan v. Russia, the applicant learnt about changing of the qualification of the action 
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(graver article – extortion of bribe was changed with relatively lighter one - fraud) on the day of announcement of 
the judgment. The court considered that the important elements of bribe extortion and fraud differ. Therefore it 
concluded that the person did not have a possibility to prepare his defence around the changed charges.38 

It should be noted that according to the ECtHR practice, if a higher instance court has fully reviewed the case at 
the stage of appeal, which has remedied the shortcomings and the accused had a possibility to prepare his/her 
defence around the new charges, violation of article 6 of the ECHR will not be established. In the cases indicated 
above, these shortcomings were remedied by higher instance courts at the level of appeal (except for the case of 
Abramyan). In the case of Abramyan, the higer court did not invite the convict or the defence counsel at a court 
hearing and did not change the decision of the first instance court. The ECtHR has found that as the applicant and 
his defence counsel did not have a possibility to present their position concerning the changed charges at a higher 
court, the applicant was deprived of the possibility to efficiently defend himself from the changed charges.  

It is interesting whether it is possible to remedy this shortcoming on the basis of the CPC at the stage of a court 
hearing or at a higher instance court level. 

The CPC does not stipulate a possibility or an obligation of provision of information in advance to an accused about 
changing the qualification of the charges at a court hearing stage. In some cases it is possible that a judge informs 
parties at his/her own initiative that the elements of another crime and not of the one for which the charges have 
been brought against the accused are there in the action. Although, a judge does not have an obligation to inform 
the parties based on the law. With the consideration of the CPC structure and system, it will be difficult to initiate 
such changes in the CPC. This will require significant changes to the procedural norms regulating investigation, 
bringing of charges, evidence system and admissibility issues. Although, at this stage it is possible to improve the 
relevant legislative regulations during the appeal against the judgment (at the Appeal Court). 

Currently, under article 297 of the CPC, the limits of case hearing by the Appeal Court are restricted, among them 
the possibilities of admitting evidence or finding them inadmissible, e.g. under article 297/d, “upon motion of a 
party and by decision of the court, the new evidence may be examined by the court of appeal if the person filing the 
motion proves that the evidence is particularly important for justifying his/her position, and the presentation of this 
evidence during the hearing at the court of first instance was objectively impossible”. Consequently, the defence 
is limited in presenting new evidence during the appeal against changing the qualification of the action. Therefore 
it would be advisable to expand the limits for reconsideration of a case at a main hearing at the Appeal Court and 
presentation of evidence for those cases, when the appeal is against the qualification changed by the court.  In such 
a case, the parties should be granted a possibility to present additional evidence.  

2. Opinions of different organizations

The indicated issue was raised in the report of 2015 by ALFG, which referred to ensuring equality of arms and adver-
sarial system in criminal proceedings. The report presented a recommendation about the expediency of expanding 
the limits for presenting new evidence in Appeal Court, when there is an appeal against the qualification changed 
at the initiative of the court. 

3. Recommendation – To expand the limits for presenting new evidence in Appeal Court, when there is an appeal 
against the qualification changed at the initiative of the court or changes of the basic elements of crime. In such 
a case the parties should be granted a possibility of presenting additional evidence with the consideration of the 

38  Abramyan v. Russia, no 10709/02, ECHR, January 9, 2009.
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changed charges and re-examination of the evidence that has already been examined despite the fact whether it 
was possible or not to present and review them objectively at the first instance court. 

14. INDIRECT TESTIMONY

1. Problem/Legislative gap  

Under article 76 of the CPC:

1. A testimony that is based on the information disseminated by any other person shall be considered indirect.

2. An indirect testimony shall be considered an admissible evidence only if the person giving an indirect testimony 
refers to the source of information that can be identified and the real existence of which can be established.

3. During the substantive hearing of a case at a court, an indirect testimony shall be considered an admissible evi-
dence, if it can be proved by any other evidence that is not an indirect testimony.

Therefore, according to the indicated wording, indirect testimony is admissible evidence if the person giving an 
indirect testimony refers to the source of information and the testimony is corroborated by any other evidence that 
is not an indirect testimony.   

However, by the Constitutional Court decision dated January 22, 201539, the standard of admissibility of indirect tes-
timony indicated in article 76 of the CPC has been rejected in case of two important procedural decisions. Namely, 
during bringing charges and delivering a judgment. 

By the Constitutional Court decision, the normative content of article 13/240 of the CPC was found unconstitutional 
that stipulated the possibility to pass a judgement of conviction based on the evidence determined under Article 76 
of the same Code - an indirect testimony. 

The normative content of article 169/141 of the CPC, which stipulated finding a person guilty on the basis of the 
indirect testrimony, was also found unconstitutional.

Despite the fact that different interpretations have followed the decision of the Constitutional Court, in reality it has 
banned application of an indirect testimony for reasoning a decree to prosecute as the accused and a judgement. 

After the Constitutional Court decision, the state has launched a certain activity for the elaboration of detailed cri-
teria for the admissibility of indirect testimony. However, the relevant change has not been reflected in the CPC yet.   

39  http://constcourt.ge/ge/legal-acts/judgments/saqartvelos-moqalaqe-zurab-miqadze-saqartvelos-parlamentis-winaagmdeg-884.page 
40  Article 13/2 of the CPC: “ The confession of the accused, unless corroborated by any other evidence that proves the person’s guilt, shall not 
be sufficient to pass a judgement of conviction against the accused. A judgement of conviction shall be based only on a body of consistent, clear 
and convincing evidence that, beyond reasonable doubt, proves the culpability of a person.” On the basis of the Constitutional Court decision 
N1/1/548 dated January 22, 2015, to find unconstitutional that normative content of the second sentence of this paragraph, which stipulates the 
possibility to pass a judgement of conviction based on the evidence determined under Article 76 of the same Code (wording dated June 14, 2013) 
- an indirect testimony.”   
41  Article 169/1 of the CPC: “ The grounds for the indictment of a person shall be the body of evidence that is sufficient to establish probable cause 
that the person has committed a crime. On the basis of the Constitutional Court decision N1/1/548  dated  January 22, 2015, to find unconstitu-
tional  that normative content of the second sentence of paragraph 2 that stipulates the possibility of indictment based on the evidence determined 
under Article 76 of the same Code (version of June 14, 2013) - an indirect testimony”.
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2. Surveys done by other organizations

The 2016 parliamentary report of the Public Defender of Georgia42 reflects the issue of implementation of the deci-
sion made by the Constitutional Court by common courts. 

Monitoring implemented by the Public Defender has revealed that often common courts do not apply the essential 
part of the indicated decision, but take into account only the operative part of it based on a formalistic approach. In 
2015 the Constitutional Court of Georgia found unconstitutional those norms of the procedural law through which 
it was possible to render a judgment of conviction based on an indirect testimony. A lot of judgments, made on the 
basis of the unconstitutional norm, still remain in force because the common courts ignore the reasoning of the 
Constitutional court decision.43

The indicated problem was raised in the survey conducted by a group of experts in 2016 concerning evidence.44 The 
survey contained the following recommendation: “Despite the fact that the Constitutional Court of Georgia made a 
decision on finding the second sentence of the article 13/2 of the CPC void, no relevant amendments in the articles 
of the Code has taken place and the Court has to provide its own and often inconsistent interpretation for the other 
norms as well that are related to indirect testimony”. According to the available information, the Ministry of Justice 
of Georgia has already prepared a draft law “on Making Changes to the Civil Procedure Code of Georgia”, which 
takes into account in detail the Constitutional Court’s opinions concerning the indirect testimony. Unfortunately, the 
indicated draft law has not been reviewed and approved by the Parliament of Georgia yet. Therefore, it would be 
expedient that the Parliament reviews the draft in an accelerated manner and makes relevant changes to the CPC.“45

3. Court practice

a) The Constitutional Court practice – In the case N1/1/548 the Constitutional Court of Georgia has accepted the 
claim of Zurab Mikadze, the citizen of Georgia against the Parliament of Georgia and found that normative content 
of the CPC unconstitutional, which allows for delivering a judgment of conviction and finding a person guilty on the 
basis of the indirect testimony  (article 13/2 and article 169/1 of the CPC).  

In its decision the Constitutional Court of Georgia has reviewed that according to the Georgian Constitution, for 
delivering a judgment of conviction and finding a person guilty there should be trustworthy evidence authenticity of 
which does not cause suspicion. Otherwise, there is a risk of groundless and arbitrary accusation. As it was indicated 
by the Court: “A criminal act should be proven beyond a reasonable doubt, any reasonable doubt concerning com-
mission of a crime by the person must be excluded. The society, which is trying to defend the rights and freedoms 
of a person, knows the price of a person’s freedom and it will not allow for a conviction of the person, whose guilt 
remains suspicious for an unbiased and reasonable observer”.  

The Court has considered that the indirect testimony is a less realiable evidence in general and its application may 
be allowed in exceptional cases and not under the general procedure defined by the effective CPC, provided there 
is an objective reason because of which it is impossible to interrogate the person whose statement is the basis for 
the indirect testimony and when this is necessary because of the interests of justice. The issue of finding the indi-
rect testimony admissible and making a decision concerning its application should be done in compliance with the 
clearly formulated norms and relevant procedural guarantees.   

42  http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4494.pdf
43  http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4494.pdf, p.389.
44 https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/merged_document_2.pdf 
45  http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4494.pdf, p.156
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b) The Practice of the Supreme Court of Georgia – In the decision N225/ap-15 of the Supreme Court of Georgia 
the criminal chamber of the court, based on the analysis of the evidence in the case, has decided that only the 
testimonies of the witnesses N.D. and I.I. indicated to the fact of an alleged request and acceptance of a bribe from 
D.K. directly, which was not sufficient for making a judgment of conviction. The Supreme Court has referred to the 
Decision N1/1/548 of the Constitutional Court of Georgia as an argument and stated the following: “As under the 
decision of the Constitutional Court of Georgia dated January 22, 2015 the indirect witness testimony does not 
meet the constitutional-legal standard of trustworthiness, such testimony can not become the basis for the judge-
ment of conviction.”

4. Recommendation - To give a recommendation to the Ministry of Justice of Georgia to initiate the draft law at the 
Parliament in a timely manner in order to have a definition of indirect evidence and its inadmissibility at the legisla-
tive level. This will facilitate the foreseeability of norms and we will avoid having an inconsistent judicial practice.   

15. RESTRICTION OF WITNESS TESTIMONY PUBLICATION AT A COURT HEAR-
ING  

1. Problem/Legislative gap  

Under article 243/2 of the CPC: “ If a witness appears before the court to give testimony at the main hearing, a party 
may request that the record of interview of that person or the testimony given in accordance with Article 114 of this 
Code be publicly read fully or partially, and that the audio or video recording of this testimony be played (demon-
strated). The court shall be obliged to satisfy this request.” 

Therefore, the CPC allows for publication of the following: 

a) interview record;

b) the testimony given before the court in accordance with Article 114 of the CPC (examination of a person as a 
witness during an investigation). 

Significance of publication of the indicated information is indisputable. A party is able to conduct a cross examina-
tion fully and juxtapose the testimony given by the witness in a court and the information obtained during the 
investigation process. 

At the same time, under the CPC there is one more possibility to interrogate a witness at the investigation stage for 
certain types of crimes. Namely, under the procedure established by article 332 of the CPC, until January 1, 2018, 
during the investigation of crimes defined in Articles 108, 109, 115, 117, 1261, 178, 179, 276, 323–3232, 325–329 
and 3782 of this Code, interrogations shall be conducted in accordance with paragraphs 1 and 2 of this article46. 

Therefore, we can conclude that under the indicated articles and as per article 243/2 of the CPC, a party shall not be 
authorized to request publication of the testimony given by the witness who was interrogated under the procedure 
stipulated by the old civil procedure code. It makes it impossible to have a full cross examination of such witness, 
which violates the right to a fair trial.  

46 Under the CPC of February 20, 1998, a person summoned to the investigator/prosecutor was obliged to give testimony under oath.  



31

2. Reports of international organizations

The importance of using the testimony and statements made during the investigation in the process of cross exami-
nation of a witness at the trial was underlined in the OSCE Trial Monitoring Report of 2014 according to which, “if 
out-of-court statements are included in the case file, and thus available for the judge to use in making a decision, it 
is critical for the opposing party to have the opportunity to either contest their reliability, or use the statements to 
contest the credibility of a witness’s in-court testimony. Without such a possibility, the right to impeach a witness, 
and the broader right to cross-examine witnesses, would lose their meaning.“47  

3. Recommendation – Article 243/2 of the CPC should be amended and a party should be given a possibility to file 
a motion about publication of a witness testimony interviewed or interrogated during the investigation under any 
procedure.

16. OBLIGATION TO INTERROGATE AN IDENTIFYING PERSON AT THE HEAR-
ING WHEN IDENTIFICATION IS CONDUCTED BY MEANS OF A PHOTOGRAPH 

1. Problem/ Legislative gap  

Under the CPC, investigative action – identification can be conducted with the participation of a person or with a 
help of an object or a photograph.

Under article 131/2 of the CPC, before identification, the identifying person shall, under this Code, be interviewed/
questioned with respect to individual and generic characteristics of the object to be identified, and to the circum-
stances under which he/she came into contact with that object to be identified. During the identification, the iden-
tifying person shall indicate the characteristics by means of which he/she identified the object to be identified.

Therefore a party will have a possibility at the court hearing to use the indicated information during a cross examina-
tion of the identifying person. 

In contrast to the indicated procedure, in case of the identification conducted by a photograph it is not clearly indi-
cated that an identifying person should be interviewed/questioned concerning the issues related to identification 
before this process is conducted. In particular, the law states the following: “When an object to be identified cannot 
be presented for identification to the identifying person, or if that requires unreasonable effort, the identification 
may be conducted by means of a photograph. In this case, the identifying person shall be presented with at least 
three other photographs depicting the objects that do not differ significantly from each other and from the object to 
be identified. Photographs may be presented for identification in an electronic format. An identification shall not be 
conducted, and if conducted, it shall be considered inadmissible evidence, if the identifying person indicates such 
characteristics that are not sufficient for the identification of an object subject to identification, or if the identifying 
person was given a hint as to that object.“48

47  OSCE Trial Monitoring Report, 2014 http://www.osce.org/odihr/130676?download=true Paragraph 207.
48  Under article 131/5 of the CPC.



32

2. Surveys done by other organizations

In 2014 the OSCE monitors observed the case of interpretation of this article by the prosecution so that allegedly 
there is no obligation to interrogate an identifying person at the court hearing in case of identification by means of 
photographs. This has been assessed as a restriction of a right to defence49, as the defence party did not have a pos-
sibility to interrogate the identifying person at the court hearing. No change has been made since then to the CPC. 
Therefore, there is a possibility to interpret the indicated norm the same way in the future as well.   

3. Recommendation – Article 131 should be amended and it should define clearly that a person identifying by 
means of a photograph should be interrogated in advance concerning the identification. At the same time, a party 
should have a possibility to cross examine the person identifying by means of photographs at the court hearing. 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF COURT MONITORING DONE BY THE GEORGIAN 
YOUNG LAWYERS’ ASSOCIATION (GYLA)

At the request of the experts and in the framework of the project, the monitors of GYLA have carried out monitoring 
of 160 preliminary sessions at common courts, among them: 

• Batumi City Court - 52 sessions;
• Kutaisi City Court - 47 sessions;
• Tbilisi City Court - 28 sessions;
• Gori District Court - 32 sessions;
• Telavi District Court - 1 session.
During the indicated sessions, 58 accused were not represented by defence counsels, 30 were defended by 30 pub-
lic (treasury) advocates and in 72 cases private defence counsels were invited by the accused.

During the analysis of the monitoring results, attention of the monitors was attracted by the fact that there was 
the extremely high percentage of cases where the defence did not find the evidence presented by the prosecution 
disputable. In particular: it was revealed that out of indicated 160 cases the defence has not disputed the evidence 
in 97 cases (60%), among them at 52 sessions the accused was not represented by the defence counsels, in 15 cases 
the interests of the accused were defended by the public (treasury) advocates and in 30 cases – by private lawyers.

This index is especially high in case of Kutaisi City Court, where in 33 cases (70%) out of 47 monitored cases the 
defence has not disputed the evidence presented by the prosecution and in most cases this decision is made by the 
accused (26 cases), who participated in the trial without a defence counsel.  

49  A defendant should have an opportunity to challenge “any aspect of a witness’ statement or testimony during a confrontation or an examina-
tion”, which also includes the person’s demeanour. In one case, the defence moved to question a witness who had purportedly identified a defen-
dant as a perpetrator at the investigation stage of the proceeding. The prosecutor objected to the motion, highlighting that there is no provision 
requiring a witness who identified the alleged perpetrator of a crime through the use of photos to be questioned in open hearing. The interpretation 
that a positive identification through legal means is beyond dispute is questionable, as there are many visual, social, contextual and psychological 
factors that may affect a witness’ ability to identify a perpetrator, and the defence must have the right to test these factors on cross-examination.“, 
OSCE Trial Monitoring Report 2014, paragraph 212. 
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Number of requests presented by the defence concerning recognition of the evidence submitted by the prosecution 
inadmissible is surprisingly low, as there were only 5 such cases: 3 by private and  2 by state (treasury) advocates. 

Analysis of 160 preliminary court sessions make it clear that only in 16% of cases (26 cases) the defence counsels 
presented the defence evidence (mostly certificates on the state of health, interview records, 1 inspection and 
1 seizure protocols). Among them 7 were state (treasury) advocates and 19 – private.  Only in 5 cases out of the 
presented motions the prosecutors have filed motions on recognition of the defence evidence inadmissible (twice 
because of irrelevance and three times  - on the basis of the fact that the evidence had been obtained in gross viola-
tion of law) and in all cases the courts have shared the position of the prosecutors. 

During the monitoring there were no cases of recognition of any party’s evidence inadmissible at the initiative of a 
judge. 
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Richard S. Gebelein, J.D., MJS, BS - Review of ALFG Final Report and Recom-
mendations

 November 24, 2017

Introduction:  I have had an opportunity to review the finalized report of ALFG with respect to the issues of Equality 
of Arms and Adversary rights in the criminal court system of the Republic of Georgia. The purpose of my review is to 
assess the findings and recommendations with respect to International and United States best practices. 

I have had the pleasure of working with the experts at the Association of Law Firms of Georgia (ALFG) as they de-
veloped this final report on improvement of the criminal procedure of the Republic of Georgia to better meet the 
principles of “equality of arms” and “adversarial process” and best practices in criminal proceedings.

The activities undertaken since the preliminary draft included a review of best practices in Europe and the United 
States, a review of numerous studies of the criminal processes of the Republic of Georgia, review and discussion of 
the initial drafts of the report, consultations with numerous participant agencies of the Republic of Georgia and Civil 
Society organizations, suggested amendments to the initial draft of the report and additional consultation with the 
ALFG experts.

The fundamental principles for the review come from practices evolved from the ECHR Article 6 and court decisions 
implementing that article. Likewise, the principles of best practices in the United States are derived from the con-
cept of “due process of law” as required by the Constitution and Supreme Court decisions defining that concept. 
Many of the principles are quite similar.

The ALFG report in my opinion is very well prepared and documented. It takes up issues in enumerated sections. I 
will briefly comment on each section with respect to its relation to best practices internationally and in the United 
States.

Section 1. Witness Interrogation.

The report points out that under current law and procedure both prosecution and defence may file a motion to 
have a witness examined before a court under certain limited enumerated circumstances. However, the prosecu-
tion may also seek by motion to have a witness be examined before a magistrate judge if the witness refuses to be 
interviewed. The defence does not have the right to bring such a motion. This statute also does not stipulate that 
the defence be present at the magistrate proceeding where the witness is interrogated. 

Clearly, this present statute and procedure puts the defence at a disadvantage. It violates the principle of an adver-
sary proceeding where each side has an opportunity to gather and present evidence. 

The recommendation of ALFG is that the statute be amended to allow either party to file a motion for interrogation 
before a magistrate. This recommendation would address part of the issue raised. It should also be provided that 
when either party moves for this interrogation that the other side be notified and be permitted to be present and 
cross examine the witness (presuming that there is another side at that time). 

The ALFG recommendation is clearly a step toward a more fair adversarial system as required by the ECHR and deci-
sions of the Georgia Constitutional Court.

Section 2. Procedure of Requesting Information from a Computer System.

The report notes that under the criminal procedure code (“CPC”) only the prosecutor is authorized to file a motion 
with a court to request information stored in a computer system or a computer carrier. It has been noted that the 
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court practice may have expanded the coverage of this article to include any information stored on a computer. ALFG 
also notes that the statute allows for this type of request to be proceeded upon as a secret investigative technique. 

Current statutory law and practice violates the principle of an adversary proceeding. The defence is at an extreme 
handicap if it cannot procure information that is kept electronically. The report notes the decision of the Constitu-
tional Court finding this provision to violate the Constitution of Georgia and recommends enforcing that decision 
by mending the CPC provisions. The issue of using secret investigative techniques with regard to computer or elec-
tronic data is a difficult question requiring a delicate balance. It is essential to some investigations that this type 
of information be gathered prior to the subject of the investigation knowing of that investigation. Otherwise, the 
information may easily be destroyed or corrupted. This is especially true in financial crimes, corruption cases and 
organized criminal activities. A balance must be maintained between fairness and the ability to properly investigate 
serious criminal acts. 

The recommendation of ALFG is a step toward enhancing fairness of the proceedings and providing equality of arms 
to the parties.

Section 3. Right to Primary Examination of Evidence.

Under the current CPC the defence is authorized to motion the court for an investigative action such as search and 
seizure. If authorized such action is carried out by an investigator not assigned to the accused’s case. If evidence is 
seized it is taken first to a prosecutor and only then to the defence. The report correctly notes that this is extremely 
troubling to the defence. Because of the different roles of defence attorney versus the prosecutor this procedure 
likely deters defence lawyers from moving for such action. If their action uncovers evidence that points toward guilt 
and it is used by the prosecutor to help convict, the defence attorney has breached his duty to his client.  

It should be noted that in many systems the defence cannot get the assistance of a government investigator to seize 
evidence. Further there is a legitimate interest that what is seized is recorded and preserved. The solution offered in 
the report to strike Article 120, paragraph 10 would address one problem. Providing the defence should have access 
to sufficient staff to perform its own investigative actions would be a significant additional improvement.

Section 4, Prohibition of Filing a Motion for Finding Evidence Inadmissible at a Main Hearing.

Under current practice motions on the admissibility of evidence are heard at a preliminary hearing. Such motions 
are not permitted at the main hearing unless they fall under the provisions of CPC Article 239. This prohibition of fil-
ing motions on admissibility of evidence at the main hearing after introduction of evidence that constitutes a grave 
legal violation complicates the trial especially if there are jurors. rs. In most adversary systems, the parties may file 
objections to or motions on admissibility at the main trial. The current procedure in Georgia violates best practices 
in the adversary fair trial in that it allows inadmissible evidence to possibly influence the judgement. 

The ALFG suggested solution to amend the CPC to allow for a joint motion on admissibility of evidence to be filed 
at the conclusion of the trial would cure part of the problem. It does not address the serious problem of jurors con-
sidering inadmissible evidence in those trials utilizing a jury. It is a positive step toward complying with international 
standards for a fair adversary hearing.

Section 5. Preparation of Parties for a Cross Examination.

The ECHR provides that defendants have a right to adequate time to prepare for cross examination of witnesses. 
United States constitutional law also provides that the defence have time to prepare for cross examination for the 
defendant to have had “due process” of law. The problem is that the CPC currently has no provision requiring a party 
to notify the other parties as to what witnesses will be called, or in what order or what time. 
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This can be cured by amending the law as suggested in the final report to require reasonable notice in advance of 
the names and timing for witnesses to be called. Of course, such amendment should provide for relief should emer-
gencies require modification of the scheduled time.

Section 6. Request of Evidence by the Defence

The final report notes that court practice in Georgia is inconsistent and confusing related to the ability of the de-
fence to request the production of evidence. While the prosecutor may move the court to request evidence from 
a private citizen it appears that the defence can only seek to have such evidence seized through special measures. 

While equality of arms does not require that each side have the identical procedure at its disposal; it does require 
that differences do not preclude the party’s ability to obtain the evidence available to the other party. The recom-
mendation to allow the defence to motion the court to request information would resolve the disparity. This would 
be a step toward equality of arms.

Section 7. Restriction of Witness Testimony Publication at a Court Hearing.

This issue relates to testimony taken and recorded under the previous CPC provisions. The CPC provision allowing 
publication of recorded testimony did not include publication of such testimony.

The ALFG recommendation to amend Article 243/2 would correct this oversight and provide for a fair adversary 
trial..

Section 8. Obligation to Interrogate an Identifying Witness at the Hearing When Identification is by Photo.

This section relates to the difference in practice when a witness identifies a person or object through use of a photo-
graph. The witness identifying an object or person is first interrogated as to the basis for identification. Not so where 
a photo array is used. In addition, some courts have decided that there is no need to interrogate an identifying wit-
ness at the hearing if the identification was by photograph.

Clearly, this practice both handicaps the defence if no prior interrogation was had; and, violates the principle of an 
adversary hearing if no examination is allowed at the actual hearing. Finally, this would appear to violate the right 
of confrontation of the identifying witness.

The recommendation of ALFG to amend the law to require interrogation when a photographic identification is made 
as well as to allow for cross examination of such witness at the main hearing would provide a fair adversary trial. 
This would be a significant improvement over current practice.

Section 9. Evaluation of Evidence in Criminal Proceedings.

This issue raised by the report addresses the relevance of evidence. The CPC provides that evidence shall be evalu-
ated for admissibility, relevance and trustworthiness. The CPC and court practice allows for motions on admissibility 
to be decided upon motion at a preliminary hearing. There is no mention of any determination of relevance except 
as evaluated at main hearing. This complicates trials and can be detrimental to a fair adversary hearing if irrelevant 
evidence is heard by the court and especially where there are jurors. 

The AFLG suggested remedy is to amend the CPC to allow for relevance issues to be raised and decided at a prelimi-
nary hearing. This solution would bring the practice into conformity with best European and United States practice. 
This remedy would avoid any chance of such irrelevant material influencing jurors.
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Section 10. Notion of Evidence – Notion of a Procedural Decision.

This section of the report notes an inconsistency in how courts in the Republic of Georgia view procedural decisions 
and documents. Do they constitute evidence? The issue is one of definition and then of court practice. While an 
indictment and a decision on issuing a search warrant become part of the court file should they be considered in 
proving any of the factual allegations necessary to decide the case?

This is an important issue because acceptance of these documents as evidence can cause the shifting of the burden 
of proof thus precluding a fair adversary hearing. 

The ALFG suggested reform is to define procedural documents and provide a method for challenging their admis-
sibility at trial. This would be an improvement to the CPC and provide for a fair adversary trial with the burden of 
proof remaining on the prosecution.

Section 11. Appeal from Decision of Preliminary Hearing Judge that Evidence is Admissible.

Currently, only a decision finding evidence inadmissible can be immediately appealed. When a Judge denies a mo-
tion to find evidence inadmissible that may only be considered in the judgement.

The remedy proposed ALFG is to amend the CPC so that a decision be made appealable where a motion has been 
denied. This would create uniformity and would provide for a fair adversary proceeding..

Section 12 Inadmissibility of Disclosure of Investigation Details.

This section relates to the ability of the prosecution to direct the defence not to make public any details of the in-
vestigation. To violate such an order is a crime. This allows the prosecutor to release information that the defence 
cannot respond to. It creates an unfair advantage in the public perception.

The recommendation is to allow all parties to inform the other parties of the impropriety of disclosure of investiga-
tive details and to seek court intervention to control parties from such disclosures.

This recommendation would be a step toward equality of arms.

Section 13. Previous Conviction of Accused.

A defendant’s prior record of conviction can be admitted with respect to the reliability of his testimony and/or if it 
constitutes part of the offence. Clearly, the admission of such evidence puts the defendant at a disadvantage. 

Best practices for fair adversary trials require a balancing of any evidentiary value (disproving reliability) against the 
harm to the defendant (assumption if he did it once he did it again). The recommendation by ALFG is to allow this 
balancing at a preliminary hearing. This would meet best practices in both the United States and Europe. 

Section 14. Changing the Qualification of the Action Committed.

The law allows the judge to amend the charges in favor of the accused where the evidence does not support the 
original acts charged. This can be done even at the end of the main hearing. When this happens, it deprives the 
defence of an opportunity to present a defence to the new (admittedly less serious) charges. 

European best practices as set out in decisions of the European Court of Human Rights require that the defence 
have an opportunity to defend against the charges. That defence however could be at the appeal court level.

In the United States, a court may consider “lesser included offences” provided the defense has been given the op-
portunity to defend against them. Only crimes include in the acts originally charged are permitted.
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The recommendation of ALFG is to expand the opportunity to present additional evidence at the appeals court 
proceeding in these situations and to reargue the previously admitted evidence as it relates to the new charge. This 
would meet European Standards as to fair adversary proceedings.

Section 15. Use of Indirect Testimony

Indirect testimony is that taken from another person and presented in testimony. It may be considered as admis-
sible evidence if it is corroborated by any other evidence or if the witness discloses the source and the source can 
be verified. In the United States, this would usually be inadmissible as “hearsay” evidence. The Constitutional Court 
has held that finding a person guilty on the basis of indirect evidence was unconstitutional.

The recommendation of ALFG is to amend the CPC to adopt the decision of the Constitutional Court that a person 
cannot be convicted upon the basis of indirect testimony. The CPC should also be amended to include norms for the 
uses if any of indirect testimony.

Such an amendment would bring the practice into conformity with international best practices and clarify court 
practice in Georgia.

Section 16. Exchange of Evidence

This section deals with several issues. The first has to do with exchange of evidence required not later than 5 work-
ing days before preliminary hearing. The article does not regulate earlier exchange or later exchange of evidence. 
New evidence may be admitted at trial under Article 239. There is no direction in the law when later developed 
evidence must be disclosed or if it need be prior to it being accepted by the court. This lack of guidelines makes it 
difficult to prepare a defence.

The second issue is material marked confidential or secret. This is not disclosed and prevents preparation of any 
defence or any ability to challenge the evidence or cross examine witnesses. The use of “state secrets” is a serious 
impediment to the adversary process. 

The Constitutional Court has recognized that for an adversary system to work both sides must have access to the 
evidence on an equal basis. Procedures must be designed to allow that.

The recommendations by AFLG are to amend the CPC to establish guides for when evidence must be exchanged or 
disclosed whenever it is discovered. Those guides must establish adequate time to prepare. The recommendation as 
to confidential information is to amend the CPC and/or state secrets statute to provide mechanisms for confidential 
materials to be assessed to determine the need for secrecy. 

It is suggested that amendments requiring that only those parts of the evidence that must be kept secret for na-
tional security reasons should remain so classified and that an independent arbiter or judge should be empowered 
to make those decisions . 

Should these amendments be developed and adopted that would help in ensuring the Fair Adversary Hearing re-
quired by European Standards.

Conclusion

The report makes concrete recommendations to improve the criminal justice system within the Republic of Georgia. 
The recommendations made are practical and would do much to bring the system into compliance with European 
standards.

It has been a pleasure to work with you to address these issues. I wish you success in the adoption and implementa-
tion of the improvements that have been suggested.
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