
მოწმე 

 

ვინ არის მოწმე?  

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით,  მოწმე არის პირი, რომელმაც 

შეიძლება იცოდეს სისხლის სამართლის საქმის გარემოებათა დასადგენად საჭირო 

მონაცემი. პირი მოწმის სტატუსს და უფლება-მოვალეობებს იძენს მას შემდეგ, რაც მას 

გააფრთხილებენ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ და დადებს 

ფიცს. 

სასამართლოში ჩვენების მიცემისას მოწმის სტატუსით, უფლებებითა და 

მოვალეობებით  სარგებლობენ  ასევე: გამომძიებელი, პროკურორი, ბრალდებული, 

დაზარალებული,  ექსპერტი და თარჯიმანი. 

სასამართლოში მოწმე დებს სამოქალაქო ან რელიგიურ ფიცს. ფიცის დადებამდე მოწმეს 

უხსნიან ფიცის მნიშვნელობას და აფრთხილებს მას საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 370-3711 მუხლებით გათვალისწინებული სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის თაობაზე. 

 

მოწმეს უფლება აქვს: 

 იცოდეს, რა საქმის გამოა ის გამოძახებული; 

 თუ მან არ იცის ან სათანადოდ არ იცის სისხლის სამართლის პროცესის ენა, 

ჩვენება მისცეს მშობლიურ ან მისთვის სასურველ სხვა ენაზე და ისარგებლოს 

თარჯიმნის მომსახურებით სახელმწიფოს ხარჯზე; 

 გაეცნოს მისი მონაწილეობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების ოქმს, 

მოითხოვოს მასში შენიშვნების, დამატებებისა და ცვლილებების შეტანა; 

 არ მისცეს ჩვენება, რომელიც დანაშაულის ჩადენაში ამხელს მას ან მის ახლო 

ნათესავს; 

 მონაწილეობა მიიღოს საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებაში; 

 მოითხოვოს დაცვის სპეციალური ღონისძიების გამოყენება. 

 

 

 

 



  მოწმე ვალდებულია: 

 გამოცხადდეს სასამართლოს გამოძახებით; 

 უპასუხოს დასმულ შეკითხვებს; 

 არ გაამჟღავნოს საქმესთან დაკავშირებით მისთვის ცნობილი გარემოებები, თუ 

იგი ამის შესახებ გააფრთხილა სასამართლომ; 

 დაიცვას წესრიგი საქმის სასამართლო განხილვის დროს; 

 სხდომის თავმჯდომარის ნებართვის გარეშე არ დატოვოს სასამართლო 

სხდომის დარბაზი. 

 

 მოწმე შეიძლება იძულებით მიიყვანონ სასამართლოში სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით.  

 

ვინ არ შეიძლება იყოს მოწმე? 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ადგენს  იმ პირთა წრეს, რომელიც არ არის 

ვალდებულნი იყოს მოწმე. მოწმედ დაკითხვისა და საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე 

ინფორმაციის შემცველი საგნის, დოკუმენტის, ნივთიერების ან სხვა ობიექტის 

გადაცემის ვალდებულება არ ეკისრება: 

 ადვოკატს – იმ გარემოების შესახებ, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა ამ 

საქმეში ადვოკატის მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით; 

 ადვოკატს, რომელიც იურიდიულ დახმარებას უწევდა პირს დაცვის მიღებამდე, 

– იმ გარემოების შესახებ, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა იურიდიული 

დახმარების გაწევასთან დაკავშირებით; 

 სასულიერო პირს – იმ გარემოების შესახებ, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა 

აღსარების ან სხვაგვარად განდობის შედეგად; 

 ბრალდებულის ახლო ნათესავს; 

 სახალხო დამცველს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს – იმ ფაქტის გამო, 

რომელიც მას გაანდეს, როგორც სახალხო დამცველს; 

 საქართველოს პარლამენტის წევრს – იმ ფაქტის გამო, რომელიც მას გაანდეს, 

როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრს; 

 მოსამართლეს – იმ გარემოების შესახებ, რომელიც სასამართლოს თათბირის 

საიდუმლოებაა; 



 ჟურნალისტს – პროფესიული საქმიანობისას მიღებულ ინფორმაციასთან 

დაკავშირებით; 

 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლს – მოსაფიქრებელი ვადის 

განმავლობაში. 

 საქართველოს სახალხო დამცველთან შექმნილი სპეციალური პრევენციული 

ჯგუფის წევრს – იმ ფაქტის გამო, რომელიც მას გაანდეს პრევენციის 

ეროვნული მექანიზმის ფუნქციების შესრულებისას, თუ იგი არ დათანხმდება, 

მისცეს ჩვენება.  

ამასთანავე,  არ შეიძლება მოწმედ დაიკითხოს პირი, რომელსაც ფიზიკური ან 

ფსიქიკური ნაკლის გამო არ შეუძლია სწორად აღიქვას, დაიმახსოვროს და აღიდგინოს 

საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებები და მისცეს ჩვენება. 

 

სასამართლოს უფლება აქვს, მოწმის მოვალეობის შესრულებისაგან გაათავისუფლოს:  

 

 სამედიცინო მუშაკი, თუ მას პროფესიულად ევალება საექიმო (სამედიცინო) 

საიდუმლოების დაცვა;  

 

 ნოტარიუსი, საჯარო მოსამსახურე, სამხედრო მოსამსახურე და მასთან 

გათანაბრებული პირი, თუ მათ ნაკისრი აქვთ ვალდებულება, არ გაამჟღავნონ 

მიღებული ინფორმაციის წყარო და შინაარსი;  

 

 პირი, რომელიც სამუშაოზე იმ პირობით არის მიღებული, რომ არ გაამჟღავნებს 

კომერციულ ან საბანკო საიდუმლოებას; 

 

 კონტრტერორისტული ან/და სპეციალური ოპერაციის მონაწილე პირი (მის 

პროფესიულ მოვალეობასთან დაკავშირებით), რომლის საქმიანობაც 

გასაიდუმლოებულია და ამ საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტები, მასალები და 

სხვა მონაცემები სახელმწიფო საიდუმლოებას მიეკუთვნება.  

 

 

 

 

 

 



დაზარალებული 

ვინ შეიძლება იყოს დაზრალებული? 

 დაზარალებული შეიძლება იყოს სახელმწიფო, ფიზიკური ან იურიდიული 

პირი; 

 

 რა შემთხვევაში ხდება პირი  დაზარალებული? 

 როდესაც მას მორალური, ფიზიკური თუ ქონებრივი ზიანი მიადგა უშუალოდ 

დანაშაულის შედეგად. 

  იმ დანაშაულის საქმეში, რომელსაც დაზარალებულის სიკვდილი მოჰყვა, 

დაზარალებულის უფლებები ენიჭება და მისი მოვალეობები ეკისრება მის 

რომელიმე ახლო ნათესავს. 

  დანაშაულის მომზადების ან მცდელობის შემთხვევაში კი დაზარალებულია 

სახელმწიფო, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც შეიძლება 

მისდგომოდა ზიანი.    

დაზარალებულს ენიჭება მოწმის ყველა უფლება და ეკისრება მისი ყველა მოვალეობა.  

 

დაზარალებულის სპეციფიკური უფლებები: 

 იცოდეს ბრალდებულისათვის წარდგენილი ბრალდების არსი; 

 სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვისას და სასჯელის შეფარდების 

შესახებ სასამართლო სხდომაზე მისცეს ჩვენება ზიანის შესახებ, რომელიც მას 

მიადგა; 

 უფასოდ მიიღოს სისხლისსამართლებრივი დევნის ან/და გამოძიების შეწყვეტის 

შესახებ დადგენილების (განჩინების), განაჩენის, სხვა შემაჯამებელი 

სასამართლო გადაწყვეტილების ასლი; 

 მიიღოს პროცესში მონაწილეობის შედეგად გაწეული ხარჯების ანაზღაურება; 

 დაიბრუნოს გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის დროს საქმის 

საჭიროებისათვის დროებით ჩამორთმეული, მისი კუთვნილი ქონება; 

 მოითხოვოს დაცვის სპეციალური ღონისძიების გამოყენება, თუ საფრთხე 

ემუქრება როგორც მის, ისე მისი ახლო ნათესავის ან ოჯახის წევრის 

სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან/და საკუთრებას;  

 მიიღოს განმარტება თავისი უფლება-მოვალეობების შესახებ; ისარგებლოს ამ 

კოდექსით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით. 



სისხლის სამართლის საქმეში პირის დაზარალებულად ან მის უფლებამონაცვლედ 

ცნობის შესახებ  პროკურორს გამოაქვს  დადგენილება.  

 

პროცესის მწარმოებელმა ორგანომ დაზარალებულს წინასწარ უნდა შეატყობინოს 

შემდეგი საპროცესო მოქმედებების ჩატარების ადგილი და დრო: 

 

 ბრალდებულის პირველი წარდგენა მაგისტრატ მოსამართლესთან;  

 

 წინასასამართლო სხდომა;  

 

 სასამართლოს მთავარი სხდომა;  

 

 სასამართლო სხდომა სასჯელის შეფარდების შესახებ;  

 

 სააპელაციო ან საკასაციო სასამართლო  

 

აღნიშნული ინფორმაცია დაზარალებულს წერილობით უნდა გადაეცეს, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარი საშუალებით გადაცემა გონივრულია მოცემულ 

გარემოებებში და საკამარისი დრო არსებობს გადაწყვეტეილების მისაღებად. 

 

 

 

 


