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მოწმისა და დაზარალებულის მოწმისა და დაზარალებულის 

კოორდინატორი სისხლის კოორდინატორი სისხლის 

სამართლის პროცესშისამართლის პროცესში

ელენე კავთუაშვილი 

საქაჽთველოს უნივეჽსი�ე�ის სამაჽთლის 
სკოლის დოქ�ოჽან�ი, 
კავკასიის საეჽთაშოჽისო უნივეჽსი�ე�ის სამაჽთლის 
ფაკულ�ე�ის აფილიჽებული ასის�ენ�ი

 
საკვანძო სიტყვები: საკვანძო სიტყვები: მსხვერპლი, მოწმე, კოორდინირება მსხვერპლი, მოწმე, კოორდინირება 

შესავალი

2011 წლის აგვისტოდან საქართველოს პროკურატურაში 
ამოქმედდა მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის 
სამსახური. ამ სამსახურის მთავარი ფუნქციაა გამოძიების 
პროცესში დაზარალებულს, მოქალაქეებს გაუადვილოს 
სხვადასხვა პასუხისმგებელ პირებთან და ორგანოებთან 
კომუნიკაცია და საქმის მსვლელობასთან დაკავშირებით 
დეტალური ინფორმაციის მიწოდება. კოორდინატორთა 
მუშაობის ძირითადი მიზანია სამართალდამცავ სისტემასთან 
დაზარალებულის ურთიერთობა იყოს მაქსიმალურად გამარ-
ტივებული და ღირებული. ამ ურთიერთობის გაუმჯობესების 
კუთხით კოორდინატორები ახორციელებენ მთელ რიგ 
პროცედურებს.1 მოწმეს/დაზარალებულს აწვდიან ინფორმა-
ციას მათთვის ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ; მოი-
პოვებენ მოწმის/დაზარალებულის ნდობას მათ მიმართ ინ-
დივიდუალური მიდგომით, უმარტივებენ სამართალდამცავ 
ორგანოებთან ურთიერთობას და მათთვის გასაგებ ენაზე 
მიაწვდიან ინფორმაციას სამართალწარმოების პროცესის 

1 საქართველოს პროკურატურის ოფიციალური ვებ-გვერდი – მოწმისა და დაზა-
რა ლებულის კოორდინატორის სამსახური. http://pog.gov.ge/geo/projects/
current?info_id=10> 20.10.2018.
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მიმდინარეობისა და მათი უფლებების 
შესახებ; ეხმარებიან მოწმესა და დაზა-
რალებულს დანაშაულის შედეგად გა-
მოწვეულ სტრესთან გამკლავებაში და 
უზრუნველყოფენ მათი ხელახალი ვიქტიმი-
ზაციის პრევენციას.

1. მოწმისა და დაზარალე-
ბულის კოორდინატორი საკა-
ნონმდებლო ცვლილებებამდე

საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლი გან-
მარტავს მოწმისა და დაზარალებულის 
ცნებას, ამ მუხლის მე-20 ნაწილის მი-
ხედვით, მოწმე არის პირი, რომელმაც 
შეიძლება იცოდეს სისხლის სამართლის 
საქმის გარემოებათა დასადგენად საჭი-
რო მონაცემი. პირი მოწმის სტატუს-
სა და უფლება-მოვალეობებს იძენს 
სისხლისსამართლებრივი პასუხის მგებ-
ლობის თაობაზე გაფრთხილებისა და 
ფიცის დადების შემდეგ, ხოლო ამავე 
მუხლის 22-ე ნაწილის მიხედვით კი 
დაზარალებული არის სახელმწიფო, ფიზი-
კური ან იურიდიული პირი, რომელსაც მო-
რალური, ფიზიკური თუ ქონებრივი ზიანი 
მიადგა უშუალოდ დანაშაულის შედეგად.

ევროპარლამენტის 2012/29/EU დი-
რექტივა მსხვერპლთა უფლებების მხარ-
დაჭერისა და დაცვის მინიმალური სტან-
დარტების დადგენის შესახებ, წევრ 
სა ხელმწიფოებს ავალდებულებს, რომ 
დანაშაულის მსხვერპლი დაიცვან დამ-
ნაშავისაგან ან იუსტიციის სისტემისაგან, 
ამასთან, უზრუნველყონ მისი პირადი 
უსაფრთხოება და პირადი ცხოვრების 
ხელ შეუხებლობა,2 მაგრამ ვინაიდან ყვე-
ლა მსხვერპლს დაცვის განსხვავებული 
სა ჭიროება გააჩნია, საჭიროა, რომ შესა-
2 European Commission, DG Jus  ce, Guidance Document 

related to the transposi  on and implementa  on of Direc  ve 
2012/29/EU of the European Parliament and of the Council 
of 25 October 2012 establishing minimum standards on 
the rights, support and protec  on of vic  ms of crime, and 
replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, Ref. 
Ares (2013)3763804 – 19/12/2013, p.10 (h  ps://e-jus  ce.
europa.eu/home.do)

ბამისმა ორგანოებმა განახორციელონ 
მსხვერპლის ინდივიდუალური შეფასება 
და დაადგინონ, თუ რა მოცულობით 
არსებობს მისი მეორადი და განმეორებითი 
ვიქტიმიზაციის საფრთხე, ასევე განსაზ-
ღვრონ დაცვის ღონისძიებების გამო-
ყენების მიზანშეწონილობა. ინდი ვი დუ-
ალური შეფასებისას გათვალის წინებულ 
უნ და იქნას მსხვერპლის ისეთი პი რო-
ვნული მახასიათებლები, როგო რი-
ცაა ასაკი, მოწიფულობა, სქესი, გენ-
დე  რული იდენტობა, დამნაშავესთან 
მი სი ურთიერთობა, დანაშაულის სა ხე-
ობა და თავისებურებანი. ამასთან, ინ-
დი ვიდუალური შეფასება უნდა გან ხორ -
ციელდეს შეძლებისდაგვარად ად  რეულ 
ეტაპზე და გულმოდგინედ მოხდეს გა-
ნსაკუთრებული დაცვის საჭიროების მქონე 
მსხვერპლების საქმეების გამოძიება. 
საქართველოს კანონმდებლობაში არ 
არის ინდივიდუალური შეფასებისა და 
განსაკუთრებული დაცვის საჭიროების 
მქონე მსხვერპლების სპეციფიკური 
ჯგუფის შესახებ ნორმა, თუმცა აღნიშნული 
ხარვეზი ნაწილობრივ აღმოფხვრილია 
იმით, რომ მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორის სამსახური ახორციელებს 
ძალადობრივი დანაშაულის მსხვერპლების 
შეფასებას და მათ უწევს ფსიქოლოგიურ 
დახმარებას.3 კოორდინატორს ევალებო-

და დაზარალებულისთვის და მოწმისთვის 
მიაწოდებინა დეტალური ინფორმაცია 
საქმის მსვლელობასთან დაკავშირებით. 
დაზარალებულს უნდა სცოდნოდა, რა 
შედეგი მოჰყვა მის მიერ გაკეთებულ 
განცხადებას გამოძიების დაწყებასთან 
დაკავშირებით, რა ტიპის საგამოძიებო 
მოქმედებებში მოუწევდა მონაწილეობის 
მიღება, გამოძიების დაწყებიდან საქმეზე 
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე 
რა ეტაპებს გაივლიდა სისხლის სამართლის 
საქმე და როგორია დაზარალებულის და 
მოწმის როლი და ფუნქციები ამ პროცესში.

3 თანდილაშვილი ხ., 2017. „სისხლის სამართლის 
პროცესში დაზარალებულის უფლებები ევროპული 
და ქართული კანონმდებლობის მიხედვით“, 
გვ.55-56. h  p://www.dgstz.de/storage/documents/
HLlfKff Rj6fKu2z37r81AsxGIkyisXchAZW9ySTc.pdf
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მოწმისა და დაზარალებულის კოორ-
დინატორების ოჯახური დანაშაულის საქ-
მეებში ჩართვის მიზნით, 2017 წელს ამერი-
კის საელჩოს მხარდაჭერით მომზადდა 
კო ნცეფცია ოჯახური დანაშაულის საქ-
მე ებში კოორდინატორთა ჩართვის შე-
სა ხებ; პროკურატურის მენეჯერებისა და 
კო ორდინატორების მონაწილეობით ჩა-
ტა რდა სამუშაო შეხვედრა, რომლის ფარ-
გლებშიც გადამზადდა ოცდაექვსი პირი 
ოჯახში ძალადობის, ტრეფიკინგისა და 
ბავ  შვთა ექსპლუატაციის თემატიკაზე და 
მომზადდა წინადადებები სისხლის სა -
მართლის კოდექსსა და არასრულ წლო-
ვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში გან-
სახორციელებელი ცვლილებების შე სახებ.4

ანგარიშში, რომელიც საქართველოს 
მთავარმა პროკურორმა 2018 წლის 6 თე-
ბერ ვალს წარმოადგინა, განმარ ტებუ-
ლია, რომ 2017 წელს მოწმისა და დაზა რა-
ლებულის კოორდინატორის სამსახუ რით 
ისარგებლა 9913-მა პირმა (მოწმემ, და-
ზარალებულმა, განმცხადებელმა), 2017 
წელს კოორდინატორები აქტიურად ჩა-
ერ  თნენ საზოგადოების ცნობიერების ამა-
ღ ლების კამპანიაში. 2017 წლის 27 ნო-
ემბრიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით, ქა ლ თა 
მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძ-
ოლის საერთაშორისო დღესთან და კავ-
შირებით, საქართველოს პროკურა ტუ რის 
ორგანიზებითა და აშშ-ის საელჩოს მხარ-
და ჭერით, საქართველოს შვიდ ქალაქში 
(თბი ლისში, ქუთაისში, ბათუმში, გორში, 
რუს თავში, თელავში, რუსთავში) ჩატარ და 
დაზარალებულთა კვირეული სლო გა  ნით – 
„დაინახე, განაცხადე, შეაჩე რე!“ კვირეული 
მიზნად ისახავდა და ზა რა ლებულთა 
უფლებებისა და კოორ დინატორის სამ-
სახურის შესახებ საზო გა დოების ინფორ-
მირებულობასა და დანა შაულის პრევენ-
ციას. კვირეულის ფარ გლებში, მოწმისა 
და დაზარალებულის კოორ დინატორების 
აქტიური მონაწილეობით, ჩატარდა ორ-
მოცდარვა ღონისძიება.5

4 საქართველოს მთავარი პროკურორის ანგარიში, 
2018. 06 თებერვალი. გვ.44.

5 საქართველოს მთავარი პროკურორის ანგარიში, 

დანაშაულის შედეგად გამოწვეული 
სტრე სი, შიში, დაბნეულობა ართულებს 
სი ს  ხლის სამართლის პროცესის მიმდი-
ნა რეობისას დაზარალებულთან და მოწ-
მესთან კომუნიკაციას. სამარ თალდამცავი 
ორგანოების მხრიდან დანაშაულის ფაქ-
ტზე ეფექტიანი რეაგირების მიზნით გა-
და დგმული ნაბიჯები და სისხლის სა მა-
რთლის პროცესის ფორმალური მხარის 
და ცვა ხშირად დაზარალებულისთვის/მო-
წმისთვის დამატებითი დისკომფორტია და 
გაუაზრებლად იწვევს დანაშაულის მსხვ-
ერპლთა მეორეულ ვიქტიმიზაციას. ამ და 
სხვა პრობლემების გადაჭრის მიზ ნით შე-
სწავლილ იქნა აშშ-ის, საფრანგეთის, დი  დი 
ბრიტანეთისა და სხვა წამყვანი ქვე ყ ნების 
მაგალითები, სადაც დღემდე წარ მატებით 
ფუნქციონირებს მოწმისა და და ზა რალე-
ბულის კოორდინატორის სამ სახური. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალის-
წინებით, 2018 წელს საქართველოს სისხ-
ლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
კოდექსში ცვლილებების შეტანა განპი-
რობებული იყო იმით, რომ კოორდინატორმა 
სამართალწარმოების პროცესში სრულ ყო-
ფილად უზრუნველყოს მისი ფუნქცია-მო-
ვალეობების განხორციელება.

2. მოწმისა და 
დაზარალებულის 
კოორდინატორი ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში

2.1. მოთხოვნები მოწმისა და 

დაზარალებულის კოორდინატორის 

კანდიდატებისადმი

საინტერესოა, გადავხედოთ ამერი-
კის შეერთებული შტატების გამოც დი-
ლებას, სადაც მოწმისა და დაზარა-
ლებულის კოორდინატორები ითვლებიან 
სა ხელმწიფო მოხელეებად, რომლებიც 
აქ ტიურად თანამშრომლობენ დანაშაულის 
მსხვერპლთან და მოწმეებთან სისხლის 
სამარ თლის საქმის გამოძიებისა და 

2018. 06 თებერვალი. გვ. 53-54.
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სასამართლო განხილვის დროს. ხშირად 
ისინი იწოდებიან დანაშაულის მსხ-
ვერ პლის ან მოწმის დამცველებად, 
გამომდინარე იქიდან, რომ უზრუნ ველ-
ყოფენ მათ განათლებას და კონ სულ-
ტაციას სამართლებრივ სისტემაში. მოთ-
ხოვნები მოწმისა და დაზარალებულის 
კო  ორდინატორის მიმართ განსხვავებულია 
იმისდა მიხედვით, თუ რომელ შტატშია იგი, 
თუმცა უმეტესობა უპირატესობას ანიჭებს 
იურიდიული განათლების მქონე პირებს, ან 
დანაშაულის მსხვერპლთან ურთიერთობის 
გამოცდილებას. მოთხოვნადია ბაკა-
ლავრის ხარისხი სოციოლოგიაში, ფსიქო-
ლოგიაში, სისხლის სამართლის სფეროში 
ან მსგავს დისციპლინებში. 

სამართალდამცავი ორგანოები მოწმი-
სა და დაზარალებულის კოორდინატორის 
აყვანისას დიდ მნიშვნელობას აქცევენ 
სამუშაო გამოცდილებას, რომელიც უნდა 
უკავშირდებოდეს მსხვერპლთან მუშაობას, 
მინიმუმ ერთ წელს მაინც, მსხვერპლთა 
დაცვის ან სოციალური აგენტის პოზიციაზე. 
მოწმისა და დაზარალებულის პოზიციაზე 
არ განიხილება ნასამართლევი პირის 
კან დიდატურა. მინისოტას შტატში, მაგა-
ლითად, ავტომობილის მართვისას ბო-
ლო სამი წლის განმავლობაში წესების 
სერიოზული დარღვევაც არ უნდა ჰქონ-
დეს კანდიდატს,6 ხოლო რაც შეეხება თვი-
სობრივ მახასიათებლებს, მოწმისა და 
დაზარალებულის კოორდინატორი უნდა 
იყოს მომთმენი და შემწყნარებლური ბუნე-
ბის, რადგან მათ აქვთ შეხება ადამიანებთან, 
რომლებიც ხშირად აგრესიულები არიან, 
ეშინიათ ან დაცვას საჭიროებენ. მოწმე 
და დაზარალებული შეიძლება თავს დაეს-
ხას ადამიანს, რომელიც ცდილობს მის 
დახ მარებას, ამიტომ მნიშვნელოვანია, 
კოორ დინატორმა არ მიიღოს აღნიშნული 
პირადად მის მიმართ გამოვლენილ აგ-
რესიად. მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორი აგრეთვე ბრწყინვალედ 
უნდა ფლობდეს წერით და ვერბალურ 
უნარ-ჩვევებს, არა მხოლოდ მოწმესთან 

6 Williams E., 2016. What Are the Qualifi ca  ons for Becoming 
a Vic  m/Witness Coordinator? New York, p.12-16.

და დაზარალებულთან ურთიერთობისას, 
არა მედ იმიტომ, რომ მას აქვს მჭიდრო 
კავ შირი სამართალდამცავი სისტემის წარ-
მომადგენლებთან, უწევთ წერილობითი ან-
გარიშების წარდგენა, რაც შესრულებული 
უნდა იყოს მაღალ დონეზე.7

2.2. მოწმისა და დაზარალებულის 

კოორდინატორის ფუნქციები

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 
თუ პირი დანაშაულის მსხვერპლი ან 
მოწმეა, მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორ დინატორის პროგრამა მას სთა-
ვაზობს მომსახურებას, გამოძიების და 
სასამართლო განხილვის ეტაპზე. რო-
გორც დანაშაულის მსხვერპლი, პირი 
შეიძლება განიცდიდეს გაურკვევლობას, 
იმედ გაცრუებას და შიშს. მოწმისა და 
დაზარალებულის კოორდინატორი ეხ მა-
რება პირს ამ განცდების დაძლევაში. იგი 
განუმარტავს მოწმეს და დაზარალებულს 
მის უფლება-მოვალეობებს და ასევე 
არკვევს მართლმსაჯულების სისტემაში 
ყველა ეტაპზე, რადგან სამართალდამცავ 
ორ განოებს არ შეუძლიათ ფუნქციონირება 
მოწმისა და დაზარალებულის გარეშე, 
ამი ტომ აუცილებელია სრული თანამ-
შრომლობა შედგეს და სწორი ჩვენებები 
იქნეს მიღებული ყველა მოწმისგან 
და დაზარალებულისგან, რათა საქმე-
ზე დადგინდეს ბრალდებულის დამნა-
შავეობა ან უდანაშაულობა. ამასთან 
მნი შვნე ლოვანია, რომ ყველა მოწმეს 
და დაზარალებულს მოეპყრონ სამარ-
თლიანად და ღირსეულად, რაშიც მოწმისა 
და დაზარალებულის კოორდინატორი 
მნიშ ვნელოვან ფუნქციას ასრულებს.8 

7 Handbook for Vic  ms/Witnesses of violent crimes, Illinois 
Crime Vic  ms’ Bill of Rights, 2012. p.12. h  ps://www.
mchenrycountyil.gov/home/showdocument?id=59461

8 Vic  m Witness Assistance Coordinator, Standard Opera  ng 
Procedures and Resources, 2010. p.25-26. h  ps://www.
hqmc.marines.mil/Portals/.pdf



ელ
ენ
ე 
კა
ვთ

უა
შვ
ილ

ი 
76 samarTali samarTali dada msoflio msoflio #10,  დეკემბერი, 2018

www.lawandworld.ge

3. მოწმისა და დაზარალებუ-
ლის კოორდინატორი 
საქართველოს სისხლის 
სამართლის პროცესსა 
და არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსში

2018 წლის 4 მაისს განხორციელებული 
ცვლილებების შედეგად, უკვე საქართვე-
ლოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსში მოხდა მოწმისა და დაზა-
რალებულის კოორდინატორის ცნების 
შე მოტანა, კოდექსს დაემატა VII1 თავი, 
რომელიც უშუალოდ მოწმისა და დაზა-
რალებულის კოორდინატორს შეე ხება.

საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლის 221 
ნაწილით მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორი განისაზღვრა როგორც 
პირი, რომელიც უზრუნველყოფს მოწ მის/
დაზარალებულის მხარდაჭერას სა მარ-
თალ წარმოების პროცესში. ამავე კო-
დექსის VII1 თავი, უფრო დეტალურად 
განმარტავს, თუ რა შემთხვევაში ერთვება 
საქმეში მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორი, კერძოდ: იგი სისხლის 
სამართლის საქმეში შესაძლებელია 
ჩაერთოს პროკურორის გადაწყვეტილებით, 
ხოლო მისი ჩართვის მიზანია მოწმის თვის 
და დაზარალებულისთვის სამართალ-
წარმოების პროცესში მონაწილეობის 
გა მარტივება, დანაშაულის შედეგად გა-
მოწვეული სტრესის შემცირება, ხე ლა-
ხალი ვიქტიმიზაციისა და მეორეული 
ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილება და გა-
მოძიებისა და სასამართლო განხილვის 
ეტაპებზე მათი ინფორმირებულობის 
უზრუნ ველყოფა. პროკურორს არ აქვს 
მისი სამართალწარმოების პრო ცეს-
ში ჩართვის ვალდებულება, იგი ამ გა-
დაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ მოწ-

მისა და დაზარალებულის ინტე რე სების 
გათვალისწინებით, ამასთან უფლება-
მოსილია მისი ჩართვის მიზანშეწონილობის 
საკითხი განიხილოს საქმის სასამართლოში 
გაგზავნამდე. თუკი პროკურორი ასეთ 
გადაწყვეტილებას მიიღებს, ასეთ შემ-

თხვევაში იგი დაუყოვნებლივ აც ნობებს 
მოწმისა და დაზარალებულის კოორ-
დინატორს, მიაწვდის მას ინფორ-
მაცია სისხლის სამართლის საქმის 
ფაქტობრივი გარემოებებისა და მოწ მის/
დაზარალებულის საკონტაქტო მონა-
ცემების შესახებ. თავის მხრივ კოორ-
დინატორი დაუყოვნებლივ უკავ შირდება 
მოწმეს/დაზარალებულს. აღსა ნიშნავია, 
რომ მოწმე და დაზარალებული არ არის 
ვალდებული ითანამშრომლოს კოორ დი-
ნატორთან და მათ უფლება აქვთ, უარი 
განაცხადონ თანამშრომლობაზე.

საინტერესოა, რა უფლებები და მო-
ვალეობები განუსაზღვრა სისხლის სამარ-
თლის საპროცესო კოდექსმა მოწმისა 
და დაზარალებულის კოორდინატორს. 
კოდექსის 582-ე მუხლის მიხედვით, 
კოორ დინატორი პროკურორთან წინას-
წარი კონსულტაციის შემდეგ მოწ მესა 
და დაზარალებულს აწვდის სა ჭირო ინ-
ფორმაციას გამოძიებისა და სასა მართლო 
განხილვის მიმდინარეობის შე სახებ, 
და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იგი 
მათთვის გასაგები ენით განუმარტავს 
სამართლებრივ პროცედურებს, რადგან 
როგორც მოწმე, ისე დაზარალებული, 
როგორც წესი, მოკლებულია შესაძლებ-
ლობას დამოუკიდებლად გაერკვეს იმ 
პროცესუალურ დეტალებში, რაც სამარ-
თალწარმოებას ახლავს თან. კოორ-
დინატორი გამოძიების მიმდინა რეობისას 
ესწრება მოწმისა და დაზარალებულის 
მონაწილეობით ჩატარებულ საგამოძიებო 
მოქმედებასა და საპროცესო მოქმედებას 
მოწმის/დაზარალებულის ემოციური 
მხარ დაჭერის მიზნით, ასევე ემოციური 
მხარდაჭერის მიზნით ესწრება მათ სასა-
მართლოში დაკითხვასა და მათი მონა-
წილეობით მტკიცებულებათა გამოკ-
ვლევის პროცესს, თუმცა მოწმისა და 
დაზარალებულის კოორდინატორი მოკ-
ლებულია უფლებას, საგამოძიებო მოქ-
მედებისა და საპროცესო მოქმედების 
მიმდინარეობისას მოწმესა და დაზა-
რალებულს დაუსვას კითხვები ან სხვაგ-
ვარად ჩაერიოს მტკიცებულებათა მო-
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პოვების პროცესში. მას ასევე აქვს 
ვალდებულება, არ გაახმაუროს საქმესთან 
დაკავშირებით მისთვის ცნობილი გარე-
მოებები.

საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის 61 1 მუხლით კი, 
განისაზღვრა სისხლის სამართლის პრო-
ცესში კოორდინატორის მონაწილეობის 
გამომრიცხველი გარემოებები, ესენია: 
ა) იგი ამ საქმეში მონაწილეობს ან მონა-
წილეობდა, როგორც გამომძიებელი, პრო-
კურორი, მოსამართლე, ნაფიცი მსა ჯული, 
სასამართლო სხდომის მდივანი, ბრალ-
დებული, ადვოკატი, დაზარალებული, ექს-
პერტი, თარჯიმანი ან მოწმე; ბ) ამ საქმეზე 
გამოძიება მის მიერ დანაშაულის შესაძლო 
ჩადენის ფაქტზე მიმდინარეობს; გ) მას ნა-
თესაური ურთიერთობა აქვს პროცესის 
რომელიმე მონაწილესთან. ხოლო თუკი 
არსებობს მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორის სისხლის სამართლის 
პრო ცესში მონაწილოების გამომრიცხვე-
ლი გარემოება, მან დაუყოვნებლივ უნდა 
განაცხადოს თვითაცილება, რომელსაც 
იგი აკეთებს პროკურორთან. თუ მხარეს 
სურს მისი აცილება, შუამდგომლობა ასევე 
პროკურორთან უნდა დააყენოს. 

იმ შემთხვევაში, როცა სასამართლო 
სხდომა დახურულია, კოდექსში შესული 
ცვლილების შედეგად, თუ მოწმე ან დაზა-
რალებული გამოთქვამს სურვილს, მათი 
მონაწილეობით მტკიცებულებათა გამოკ-
ვლევის პროცესს ესწრება მოწმისა და 
დაზარალებულის კოორდინატორი.

2018 წლის 4 მაისს განხორციელებული 
ცვლილებების შედეგად, არასრულ-
წლო ვანთა მართლმსაჯულების კოდექს-
შიც შემოვიდა კოორდინატორის ცნება, 
რო მელიც მე-3 მუხლის მე-6 ნაწილ ში 
განმარტებულია როგორც პრო ცესის მო-
ნაწილე პირი, რომელსაც გავ ლილი 
აქვს სპეციალური მომზადება არას რულ-
წლოვანთა მართლმსაჯულებაში.

იმ სისხლის სამართლის საქმეში, რო-
მელშიც არასრულწლოვანი მოწმე ან 
არასრულწლოვანი დაზარალებული მო-
ნა წილეობს, პროკურორის გადაწ ყვეტი-

ლებით, შესაძლებელია ჩაერთოს მოწმისა 
და დაზარალებულის კოორ დი ნატორი, აქაც 
სისხლის სამარ თლის პროცესის მსგავსად, 
პროკუ რო რი იღებს გადაწყვეტილებას 
კო ორ დი ნატორის საქმეში ჩართვის თა-
ო ბა ზე, არასრულწლოვანი მოწმის, არას-
რუ ლ წლოვანი დაზარალებულის ინტე-
რე სე ბის გათვალისწინებით, თუმცა 
არა სრულ წლოვან მოწმეს, არასრულ წლო-
ვან დაზარალებულს და მის კანონიერ წა-
რ მო მადგენელს უფლება აქვთ, უარი გა-
ნაც ხადონ მოწმისა და დაზარალებულის 
კო ორდინატორთან თანამშრომლობაზე. 
რაც შეეხება მოწმისა და დაზარალებულის 
კო ორდინატორის უფლება-მოვალეობებს, 
იგი სისხლის სამართლის პროცესის მსგ-
ავსად, გამოძიებისა და სასამართლო 
განხილვის ეტაპზე ინფორმაციისა და 
განმარტებების მიცემით, პროცედურების 
ახსნითა და ემოციური მხარდაჭერით განი-
საზღვრება. 

დასკვნა

დასკვნის სახით კი შეგვიძლია ვთქვათ, 
რომ საქართველოს კანონმდებლობაში 
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდი-
ნატორის შემოტანა და პრაქტიკულ საქ-
მიანობაში მისი როლის გაძლიერება, 
იქნება წინგადადგმული ნაბიჯი სისხლის 
სამართალწარმოების პროცესში ჩარ-
თულ მოწმეთა და დაზარალებულთა ინტე-
რესების დაცვის, მათი მხარდაჭერის და 
ხელახალი და მეორეული ვიქტიმიზაციის 
თავიდან აცილების მიზნით, მითუმეტეს, 
თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, 
რომ მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორის ინსტიტუტი წარმატებით 
ფუნქციონირებს ამერიკისა და ევროპაში. 
კოორდინატორის აქტიური ჩართუ ლობა 
მოწმისა და დაზარალებულის ურთი ერ-
თობას სამართალდამცავ სისტემასთან 
უფრო ეფექტურს გახდის.
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RESUME

Since August 2011, the Prosecutor’s Offi ce launched witnesses 
and victims service coordinator., With the aim of criminal proceedings 
and the interests of victims and witnesses involved in the protection, 
support for their re-victimization and secondary prevention and investi-
gation and trial stage, their awareness .

The “victim and witness coordinator of the criminal justice process” 
discusses the victim and witness coordinator, sheioda what they do, 
as long as the legislation would be the coordinator of the concept of 
refl ection, a brief overview of the victim and witness coordinator in the 
United States and discussed implementation of the legislation Chang-
es ielebuli victim and witness coordinator to strengthen functions and 
duties.

NOTES:NOTES:
1. Offi cial website of the Prosecutor’s Offi ce of Georgia – Service of Co-

ordinator and Victim Coordinator. http://pog.gov.ge/geo/projects/cur-
rent?info_id=10 20.10.2018 (In Georgian)

2. European Commission, DG Justice, Guidance Document related to 
the Decree 2012/29 / EU of the European Parliament and the Council 
of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, 
support and protection of victims of crime, and replacing Council 
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