
შეჯიბრებითი სისხლის სამართლის პროცესის კრიტიკისთვის: ბარიერები სიმართლის 

დადგენის გზაზე 

შესავალი 

სამართლებრივი დავების გადაწყვეტის ორი ძირითადი გზა შეჯიბრებითი და 

ინკვიზიციური პროცესებია. ზოგადი განმარტების თანახმად, მათ შორის ფუნდამენტური 

განსხვავება იმაში მდგომარეობს, თუ ვინ წარმართავს და აკონტროლებს პროცესს.1 

ინკვიზიციურ მოდელში, სასამართლო უშუალოდაა ჩართული საქმის გადაწყვეტის 

საკითხში, კერძოდ, მოსამართლეები იწყებენ სასამართლო პროცედურებს, აგროვებენ 

მტკიცებულებებს და განსაზღვრავენ, თუ როგორ უნდა გაიხსნას საქმეში არსებული 

სამართლებრივი და ფაქტობრივი გარემოებები.2 ასევე, ნიშნავენ მოწმეებსა და ექსპერტებს, 

კითხავენ მათ და განსაზღვრავენ ჩვენებების ღირებულებას.3 საპირისპიროდ, შეჯიბრებით 

პროცესში საქმის მიმდინარეობა მთლიანად მხარეებს აქვთ მინდობილი (მათ იურისტებს, 

რომლებიც ახორციელებენ მოწმეთა დაკითხვას),4 მოსამართლე კი ნეიტრალური „არბიტრის“ 

ფუნქციას ასრულებს: ის კი არ აწარმოებს დამოუკიდებელ კვლევა-ძიებას, არამედ აფასებს 

მხარეების მიერ სასამართლოს წინაშე წარმოდგენილ მტკიცებულებებს და წყვეტს საქმეს 

არსებული ფაქტებისა და არგუმენტების გათვალისწინებით.5 

სისხლის სამართლის პროცესის უმთავრესი მიზანი იმის დადგენაა, თუ „რა მოხდა 

სინამდვილეში.“ „სიმართლის დადგენა“ ან „სიმართლისა და სამართლიანობის“ მიღწევა, 

სისხლის სამართლის პროცესის აღიარებული და პირველადი მიზნებია.6 ამასთან, 

მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, თუ რას შეიძლება ნიშნავდეს „სიმართლე“ სისხლის 

სამართლის პროცესის მიზნებისთვის. ამ საკითხზე ორი გაბატონებული მიდგომა შეიძლება 

გამოიყოს: შესაბამისობის თეორია, რომლის მიხედვითაც განაჩენი მაშინ არის სწორი, როცა 

ის რელურად მომხდარ გარემოებებს შეესაბამება.7 ამდენად, ამ თეორიის თანახმად, 
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„სიმართლე“, „ოქროს დაფარული ნაწილია,“ რომლის აღმოჩენა და დღის შუქზე გამოტანაა 

საჭირო. საპირისპიროდ, კონსენსუსის თეორია სკეპტიკურად უყურებს „რელურად 

მომხდარი ფაქტების“ a priori არსებობის იდეას და მიუთითებს, რომ „სიმართლე“ უნდა 

განიმარტოს იმგვარად, როგორც ამაზე შეთანხმდებიან გონიერი ადამიანები სრული და 

სამართლიანი განხილვის შემდეგ.8  

სამეცნიერო ლიტერატურაში მიუთითებენ, რომ შესაბამისობისა და კონსენსუსის თეორიების 

გავრცელება სამართლებრივ სისტემებში დიდწილად განსაზღვრავს კიდეც პროცესის 

ინკვიზიციურობისა და შეჯიბრებითობის ბუნებას. ინკვიზიციური მოდელი შესაბამისობის 

თეორიას ეყრდნობა, შეჯიბრებითი კი - კონსენსუსისას.9 თუმცა, კონსენსუსის თეორიის 

კრიტიკისთვის უნდა ითქვას, რომ ის სიმართლის არსს კი არ განმარტავს, არამედ მისი 

დადგენის შესაძლო საუკეთესო გზებზე ამახვილებს ყურადღებას. რეალურად, ამას არც 

პირველი მოდელი გამორიცხავს. მეტიც, ლოგიკური და გონივრულია, რომ ჭეშმარიტი 

ფაქტების დადგენა სრული და სამართლიანი გამოძიების შედეგად უნდა მოხდეს.  

შეჯიბრებით პროცესში სიმართლის დადგენის მნიშვნელობა ეჭქვეშ არაა დაყენებული. 

ამერიკულ სასამართლო გადაწყვეტილებებში ხშირად შევხვდებით ნათქვამს, რომ „პროცესის 

ძირითადი მიზანი სიმართლის განსაზღვრაა...“ მოსამართლე დევიდ პეკი (David W. Peck) 

სულაც მიუთითებდა, რომ „სიმართლე და სწორი შედეგი მოსამართლისთვის არა უბრალოდ 

„ძირითადი,“ არამედ ერთადერთი მიზანია.“10 ამდენად, წინამდებარე კვლევის მიზანი არაა 

იმ თეზის ეჭქვეშ დაყენება, რომ შეჯიბრებითი პროცესის საბოლოო მიზანიც, 

ინკვიზიციურის მსგავსად, იმის გარკვევაა, თუ „რა მოხდა სინამდვილეში“ (რადგან ეს მიზანი 

რომელიმე სამართლის სისტემის საკუთრება კი არა, ზოგადად მართლმსაჯულებისა და 

სამართლიანი სასამართლოს პრინციპის ქვაკუთხედია). სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია 

იმის დადგენას ემსახურება, შეჯიბრებითი სისტემა, პრინციპების თეორიული განმარტებითა 

და დამკვიდრებული პროცედურების გამოკვლევით, საბოლოოდ, რამდენად ახერხებს 

ზემოთქმული მიზნის მიღწევას და რა აბრკოლებს მას ამ პროცესში. ამასთანავე, სტატიის 

მიზანი არ არის, შეჯიბრებითი პროცესის საპირწონედ ინკვიზიციური პროცესის 

უპირატესობა წარმოაჩინოს. კვლევის პირველადი ფოკუსი შეჯიბრებით პროცესში 

სიმართლის დადგენის კუთხით მდგარი გამოწვევებია, ხოლო წარმოდგენილი ფაქტები და 

ინფორმაცია უმთავრესად სწორედ შეჯიბრებითი მოდელის წიაღში აღმოცენებულ კრიტიკას 

ეფუძნება. 

                                                           
8 იქვე. 
9 იქვე. 
10 Marvin E. Frankel, The Search for Truth: An Umpireal View, American Law Register, Vol. 123, No. 5, 1975, p. 1033, 

ხელმისაწვდომია: https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5309&context=penn_law_review 

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5309&context=penn_law_review


შეჯიბრებითი სისტემის ისტორიული წინაპირობები 

შეჯიბრებითი სისტემის დამკვიდრების ლოგიკა და ტრადიცია კარგად იხსნება აშშ-ის 

მაგალითზე. ერთ-ერთი მკვლევარი მიუთითებს, რომ „დამფუძნებელ მამებს, რომლებიც 

მეფის ავტოკრატიული სასამართლო სისტემის წინააღმდეგ ილაშქრებდნენ, ერთი მხრივ 

აღმასრულებელი შტოსგან ფედერალური სასამართლო დამოუკიდებლობის, ხოლო მეორე 

მხრივ, ხალხისთვის არსებითი სასამართლო ძალაუფლების მინიჭების გარანტირება 

სურდათ.“ შედეგად, შეჯიბრებით ფილოსოფიას დაეფუძნა ფედერალური სისხლის 

სამართლის სისტემის კონსტიტუციური, პროცედურული და ეთიკური სტრუქტურები.11 

აშშ-ის კონსტიტუცია სასამართლო ხელისუფლებას ანიჭებს უფლებამოსილებას, 

გადაწყვიტოს „საქმეები“ (cases) და „დავები“ (controversies).12 „საქმეებისა და დავების“ 

პრინციპი ფედერალური სასამართლო სისტემის შეზღუდული, შეჯიბრებითი ბუნების 

საფუძვლად მიიჩნევა. როგორც მოსამართლე მარშალმა მიუთითა  Marbury v. Madison-ის 

საქმეში, სასამართლოები ინდივიდთა უფლებრივ საკითხებს წყვეტენ და, ამდენად, უნდა 

ერეოდნენ აღმასრულებლის უფლებაში, გამოიყენოს კანონის იძულება. ეს შეზღუდვა 

სასამართლოებს ავალდებულებს, გადაწყვეტილებები მიიღონ „კონკრეტული 

სამართლებრივი გარემოებების საფუძველზე, რომლებიც გამოხატულია კონკრეტულ 

შემთხვევებში და არა აბსტრაქციებში“, ხოლო მხარეებს აღჭურავს ავტონომიურობის 

პრინციპით, რათა დაიცვან საკუთარი უფლებები.13 ამდენად, აშშ-ის სამართლებრივ 

სისტემაში შეჯიბრებითი პროცესის დაეფუძნა რეაქციას, დამკვიდრდა კონსტიტუციურად და 

ამოიზარდა სასამართლო პრაქტიკიდან. ეს უკანასკნელი ითვლება კიდეც შეჯიბრებითი 

სისტემის მთავარ შემოქმედად.14 

აშშ-ში შეჯიბრებითი სისტემა ითვლება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის ერთ-ერთ 

გამოხატულებადაც. უზენაესმა სასამართლომ გამორიცხა მოსამართლეების, როგორც 

პოლიტიკის შემოქმედების საქმიანობა და პრაქტიკით დაადგინა, რომ ისინი მხოლოდ 

კანონის განმმარტებლები უნდა იყვნენ.15 ამ მიდგომის თანახმად, ლიმიტირებული 

სასამართლო ხელისუფლება არა მხოლოდ იცავს პოლიტიკის შემოქმედ ხელისუფლების 
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University, 1999, p. 72, ხელმისაწვდომია: 
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შტოებს, არამედ თავად სასამართლოს უხსნის გზას, რომ მხარეებს მისცეს საკუთარი 

უფლებების დაცვის შესაძლებლობა მიუკერძოებელი ორგანოს წინაშე.16 

შეჯიბრებითი და ინკვიზიციური მოდელები შეიძლება აიხსნას არა მხოლოდ იმის 

მიხედვით, თუ როგორ ანაწილებენ ძალაუფლებას და რა პასუხიმგებლობას აკისრებენ ისინი 

სხვადასხვა სამართლებრივ აქტორებს (მოსმაართლე/ნაფიცი მსაჯულები, პროკურატურა და 

დაცვის მხარე), არამედ უფრო ფართოდ, ეს ორი სისტემა განსხვავებულ სამართლებრივ 

კულტურებს აფუძნებს, განსხვავებული პროცედურული წესებითა და იმით, თუ როგორ 

უყურებენ ისინი სისხლის სამართლის საქმის განხილვისა და გადაწყვეტის ბაზისურ 

გარემოებებს.17 ბევრ ქვეყანაში, ამერიკული გავლენების გავრცელებისა და ამერიკანიზაციის 

პროცესის ერთ-ერთ გამოვლინებად შეიძლება შეჯიბრებითი პროცესის ან მისი ცალკეული 

ელემენტების დამკვიდრებაც ჩაითვალოს, რამაც კონტინენტური სამართლის ფრაგმენტაციაც 

გამოიწვია.18 

სიმართლის დადგენასთან შეჯიბრებითობის პრინციპის ბუნებრივი წინააღმდეგობა  

მიდგომა, რომ შეჯიბრებითი სისტემა ნაკლებადაა მიმართული სიმართლის დადგენისკენ, 

საერთო და კონტინენტური სამართლის სისტემებს შორის არსებული განსხვავებების შესახებ 

არსებულ დაშვებებს ეყრდნობა.19 ინკვიზიციურ მოდელში, რომელიც კონტინენტური 

სამართლის სისტემის წიაღში აღმოცენდა, სოციალურ ინტერესებს ენიჭება პრიმატი. ეს 

სოციალური ინტერესები მიდრეკილია, რომ სამართლებრივი სისტემა უპირველესად 

სიმართლის ძიებისა და დადგენის მექანიზმად დაინახოს.20 განსხვავებით ინკვიზიციური 

სისტემებისგან, რომლებიც, ჩვეულებრივ, უფრო მეტად სწორი შედეგის დადგენის მიღწევაზე 

ფოკუსირდებიან ვიდრე პროცედურული წესების მკაცრ დაცვაზე, შეჯიბრებით სისტემებში 

ცენტრალური მნიშვნელობა ენიჭება მხარეთა ინტერესებს, რომ მათი დავები მოსამართლის 

დაკვირვების ფონზე სამართლიანი პროცესის მეშვეობით წარიმართოს.21 შეჯიბრებით 

პროცესში ითვლება, რომ მხარეთა პიროვნული ინტერესები გაუძღვება მათ სასამართლოს 

წინაშე სიმართლის გამოაშკარავებისკენ,22 თუმცა, როგორც წესი, მხარეთა კერძო ინტერესები 

                                                           
16 იქვე. 
17 Máximo Langer, From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the 

Americanization Thesis in Criminal Procedure, University of California, Los Angeles School of Law, Vol. 45, No. 1, 2004, 

p. 4, ხელმისაწვდომია: 

https://www.academia.edu/36151855/FROM_LEGAL_TRANSPLANTS_TO_LEGAL_TRANSLATIONS_THE_GLOBALIZ

ATION_OF_PLEA_BARGAINING_AND_THE_AMERICANIZATION_THESIS_IN_CRIMINAL_PROCEDURE 
18 იქვე, p. 62. 
19 Bruno Deffains and Dominique Demougin, დასახელებული ნაშრომი, p. 2. 
20 Erin C. Blondel, დასახელებული ნაშრომი, p. 241. 
21 იქვე, p. 242. 
22 იქვე. 
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უბიძგებს მათ, რომ სასამართლოს საგულდაგულოდ შერჩეული და მიკერძოებული ფაქტები 

წარუდგინონ,23 რადგან „ხშირად სიმართლე და გამარჯვება, გარკვეულწილად, ერთმანეთთან 

შეუთავსებელია.“24 

შეჯიბრებითი სისტემის კრიტიკოსები ხშირად ამბობენ, რომ „სისხლის სამართლის 

პროცედურები, რომელებიც ფაქტების პროფესიულ განსჯასა და ნეიტრალურ, სახელმწიფოს 

მიერ დანიშნულ პროკურორებზეა დაყრდნობილი, სავარაუდოდ ნაკლებად გამოიწვევს 

სასამართლო შეცდომებს, ვიდრე ის პროცედურა, რომელიც აგებულია ავტონომიური 

მხარეების, ნაფიცი მსაჯულებისა და რომელიმე მხარეს მიკუთვნებული პროკურორების 

ირგვლივ.“25 ზოგიერთი ავტორი იმასაც კი მიუთითებს, რომ „შეჯიბრებითი პროცესი 

თავისთავად არის არასწორი მსჯავრდების წყარო.“26 

ამ თეორიული დაშვებების საფუძველს პირველ რიგში სწორედ შეჯიბრებითი პროცესის 

ბუნება, მისი სისტემური მოწყობა წარმოადგენს. მაგალითად, თანამედროვე ამერიკული 

სისტემა (რომელიც შეჯიბრებითი პროცესის მთავარი სახეა) ისეა მოწყობილი, რომ 

სიმართლის დადგენისკენ სვლა, ხშირად წარმოუდგენელიც კი არის. მხარეები, რომლებიც 

თავის მხრივ უთანასწორო პოზიციებში იმყოფებიან, გამოძიებიდან დაწყებული 

მტკიცებულების წარდგენის ჩათვლით ყველაფერს აკონტროლებენ, ხოლო მათი მიზანი არა 

სიმართლის აღმოჩენა, არამედ პროცესში გამარჯვების მიღწევაა.27 საპირისპიროდ, 

მიუთითებენ, რომ ინკვიზიციურ სისტემაში სახელმწიფო ბრალდების მხარე (პროკურორი) 

არის „მეორე მოსამართლე,“ რომელიც მოქმედებს ნეიტრალურობისა და ობიექტურობის 

პერსპექტივიდან.28 მეტიც, მაგალითად, გერმანულ სისტემაში, პროკურორები ზოგჯერ ისეთ 

მტკიცებულებებს ამჟღავნებენ, რომლებიც ბრალდებულის სასარგებლოდ მეტყველებს.29 ამ 

მოსაზრების საპირისპიროდ უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად პროკურატურის როლისა, 

წარმოადგენდეს საჯარო ინტერესებს და მოქმედებდეს სიმართლის დადგენის ინტერესის 

მოტივით,30 პრაქტიკულად, პროკურორები ხშირად არ არიან საქმეში ნამდვილად 

მიუკერძოებლები. მაგალითად, ჰოლანდიური ინკვიზიციური სისტემის ერთ-ერთი 

მკვლევარი აღნიშნავს, რომ „თანდათანობით მნიშვნელოვნად შეიცვალა დამოკიდებულება, 

                                                           
23 Thomas Weigend, დასახელებული ნაშრომი, p. 407. 
24 Marvin E. Frankel, დასახელებული ნაშრომი, p. 1037. 
25 Keith A. Findley, Adversarial Inquisitions: Rethinking the Search for the Truth, New York Law School Law Review, 

Vol. 56, No. 911, 2011, p. 18-19, ხელმისაწვდომია: http://www.amandaknox.com/wp-content/uploads/2014/03/Findley-

2011-chapter-clean.pdf  
26 იქვე, p. 19. 
27 იქვე, p. 1. 
28 იქვე, p. 21. 
29 იქვე. 
30 Thomas Weigend, დასახელებული ნაშრომი, p. 391, 393. 
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თუ როგორ ხედავენ პროკურორები საკუთარ როლს. ტრადიციულად, დომინირებდნენ 

მოსამართლის ტიპის, მიუკერძოებელი პროკურორები, რომლებიც მოტივირებულები იყვნენ, 

რომ საკუთარი ქმედებები საერთო სიკეთის ინტერესისთვის დაექვემდებარებინათ... 

თანდათანობით ისინი უმეტესად დანაშაულის წინააღმდეგ მებრძოლმა პროკურორებმა 

ჩაანაცვლეს.“31 ეს განსაკუთრებით ეხება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე 

საქმეებს, რომელშიც პოლიციასა და პროკურორებზე მსჯავრდების შესახებ საჯარო წნეხია 

მომეტებული.32 გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენადაც პროკურატურის როლს 

შეიძლება მიენიჭოს ინკვიზიციურ პროცესში „მეორე მოსამართლის“ სტატუსი, იმდენადვე 

შეიძლება ითქვას, რომ თავად მოსამართლე შეიძლება ჩაითვალოს „მეორე ბრალმდებელად“, 

რადგან ინკვიზიციურ სისხლის სამართლის პროცესში მოსამართლე და პროკურორი 

ინაწილებენ მამხილებელი ფაქტების შეგროვების, მომზადებისა და წარდგენის ფუნქციებს.33 

ამერიკული შეჯიბრებითი პროცესის მკვლევრების მტკიცებით, ესაა სისტემა მცადრი 

განაჩენების მზარდი რაოდენობითა და დამნაშავეთა დასჯის საკითხში მწარე ჩავარდნებით.34 

საბოლოოდ, სისტემის ამგვარი ბუნება ისევე მტკივნეულად აისახება ბრალდებულთა დიდ 

ნაწილზე, როგორც დაზარალებულებსა და საზოგადოებრივ ინტერესებზე.35 

თუმცა, მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ შეჯიბრებითი სისტემისთვის ცენტრალური 

მნიშვნელობის მქონე რიგი პროცედურები ნამდვილად მიმართულია იმისკენ, რომ საქმეზე 

ობიექტური ჭეშმარიტება დადგეს. ამის ნათელი მაგალითი მოწმეთა ჯვარედინი დაკითხვაა, 

რომლის მთავარი მიზანიც უსაფუძვლო, გამოგონილი ჩვენებების აღმოჩენა და 

გაქარწყლებაა, რათა მტკიცებულების თაობაზე გადაწყვეტილება მხოლოდ და მხოლოდ მისი 

სისწორისა და სანდოობის სიღრმისეული გამოკვლევით მიიღონ.36 ასევე შეიძლება ითქვას 

სხვადასხვა პროცედურების შესახებ, რომლებიც გამორიცხავენ პროცესის განმავლობაში 

ექსპერტებსა თუ გადაწყვეტილების მიმღებ სხვა პირებზე ემოციური ზეგავლენის მოხდენის 

შესაძლებლობებს და სხვა.37 ამასთან, შეჯიბრებითი სისტემის „იმედები“ ჯვარედინ 

დაკითხვაზე, როგორც სიმართლის დადგენის საკითხში მთავარ პროცედურაზე, შესაძლოა, 

გადამეტებულიც კი იყოს. ეჭვს არ იწვევს ის გარემოება, რომ მოწმეთა დაკითხვა მხარეების 

მიერ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სიცრუისა და შეუსაბამობების გამოსავლენად, თუმცა 

                                                           
31 Keith A. Findley, დასახელებული ნაშრომი, p. 22. 
32 იქვე. 
33 Thomas Weigend, დასახელებული ნაშრომი, p. 409. 
34 Keith A. Findley, დასახელებული ნაშრომი, p. 1. 
35 William T. Pizzi, Trials Without Truth: Why Our System of Criminal Trials Has Become an expensive failure and what 

we need to do to rebuild it, New York University Press, 1999, p. 24, ხელმისაწვდომია: 

https://books.google.ge/books?id=sKQUCgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
36 Thomas Weigend, დასახელებული ნაშრომი, p. 398-399. 
37 იქვე. 

https://books.google.ge/books?id=sKQUCgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


ჯვარედინმა დაკითხვამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს „მართალი“ მოწმეების დაბნევა და 

შეცდომაში შეყვანა, რაც დააზიანებს მათ სანდოობას გადაწყვეტილების მიმღები პირის 

წინაშე.38  

ზემოთქმული თავისთავად არ უსვამს ხაზს ინკვიზიციური მოდელის უპირობო 

უპირატესობას. მიუხედავად იმისა, რომ ინკვიზიციური პროცესი უფრო მეტად აკეთებს 

აქცენტს ფაქტების ნეიტრალურ გამოკვლევაზე, მას უპირატესობა შეიძლება მხოლოდ მაშინ 

ქონდეს, როცა ინკვიზიციურობა ვლინდება პროცესის ადრეული ეტაპებიდან - სანამ 

გამოძიება გამოძერწავს ბრალდებულის ბედს - და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

„ინკვიზიტორი“ ნამდვილად დარჩება მიუკერძოებელი და ობიექტური, და ამასთან, 

აგრესიულად და სიღრმისეულად გამოიკვლევს ჩვენებებსა და მტკიცებულებებს.39 

ინკვიზიციურ მოდელში სისხლისსამართლებრივი მართლმსაჯულების ლეგიტიმაცია და 

პროცესის ფარგლებში ინდივიდების ბედი, უმთავრესად, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და 

პირების ინტეგრაციასა და სიმართლის დადგენის გზაზე მათ ცხად მიუკერძოებლობაზეა  

დამოკიდებული.“40 

ამ გარემოებების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ სიმართლის დადგენის პრინციპთან 

შეჯიბრებითი პროცესის გარკვეული სისტემური „წინააღმდეგობის“ მიუხედავად, 

ნამდვილად არსებობს სივრცე, რომელიც ობიექტურად მომხდარი ფაქტების აღმოჩენისკენაა 

მიმართული. ამასთან, როგორც კვლევის შემდეგ ნაწილშია წარმოჩენილი, ამ მიზნის 

მიღწევას შეჯიბრებითი პროცესისთვის დამახასიათებელი მრავალი პროცედურა აბრკოლებს. 

პროცედურული ბარიერები 

მოსამართლის როლი 

ის გარემოება, რომ მოსამართლის სიმბოლური როლი შეჯიბრებით პროცესში დიდწილად 

არის შემაფერხებელი საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგომისთვის, არ უარყოფენ 

თავად ამ სისტემის დამცველებიც. აშშ-ს ფედერალური რაიონული სასამართლოს ყოფილი 

მოსამართლე და სამართლის მეცნიერი მარვინ ფრანკელი (Marvin E. Frankel) მიუთითებს, 

რომ საქმეში არსებულ ფაქტებთან დაკავშირებით შეჯიბრებითი სისტემა არ აძლევს 

მოსამართლეს ეფექტური ან უბრალოდ მცირე ინტერვენციების შესაძლებლობასაც კი.41 

                                                           
38 იქვე, p. 407. 
39 Keith A. Findley, დასახელებული ნაშრომი, p. 20.  
40 იქვე. 
41 Marvin E. Frankel, დასახელებული ნაშრომი, p. 1042. 



მოსამართლე საქმეს ოლიმპიური სიმშვიდით უყურებს, ხოლო მისი მითითებები მხარეთა 

მიერ წარმოდგენილი ან ირიბი დაკვირვებებითაა გამოწვეული.42 

შეჯიბრებითი პროცესის ფარგლებში მოსამართლე პასიური მოდერატორის როლს 

ასრულებს.43 ცხადია, ის ისმენს და აფასებს ორი ერთამენთის მიმართ ანტაგონისტურად 

განწყობილი მხარეების მოსაზრებებსა და მტკიცებულებებს, თუმცა, მისი როლი იმდენად 

მინიმალიზებულია, რომ მას თითქმის არასდროს რჩება აქტიური მოქმედების არეალი. 

მაშინ, როცა მხარეებს აქვთ შესაძლებლობა, წარადგინონ ის მტკიცებულებები, რომლებსაც 

საჭიროდ ჩათვლიან საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, მოსამართლეს ხშირად არ 

შესწევს უნარი, გამოააშკარავოს სასამართლოსთვის წარმოდგენილი მტკიცებულებების 

სისწორე.44 საპირისპიროდ, ინკვიზიციურ პროცესში მოსამართლის ფუნქცია არა მხოლოდ 

განაჩენის გამოტანა, არამედ დამატებითი მოკვლევის განხორციელებაცაა, თუ ეს საჭიროა 

დამნაშავეობის ან უდანაშაულობის დასამტკიცებლად. ამ პროცესში მას შეუძლია დაკითხოს 

მოწმეები და ბრალდებული, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მხარეებს დამატებითი 

ინფორმაციის წარდგენაც მოსთხოვოს.45  

კვლევა-ძიების საკითხში მოსამართლის უუნარობიდან გამომდინარე, ზოგიერთი ავტორი 

შეჯიბრებითი პროცესის მოსამართლეს მენეჯერიალისტურს უწოდებს,46 რომელსაც არ აქვს 

საკმარისი შესაძლებლობები, წინ აღუდგეს საქმის არასწორი მიმართულებით წარმართვას.47 

სამართლებრივ წარმომადგენლობაზე ხელმისაწვდომობა  

შეჯიბრებითი პროცესის მომხრეების მთავარი არგუმენტი, რითაც ისინი ხსნიან 

სამართლიანი და სწორი გადაწყვეტილების დადგომის გზაზე ამ სისტემის უპირატესობას, 

მთელი პროცესის განმავლობაში მხარეთა თანასწორი პირობების უზრუნველყოფაა.48 თუმცა, 

მოცემული არგუმენტის დამაჯერებლობა ეჭქვეშ დგება იმით, რომ ხშირად დაცვის მხარე 

არათანაბარ პოზიციაში იმყოფება.  

ხელმისაწვდომობის საკითხში უპირველესი გარემოება უფასო იურიდიული დახმარების 

გაუმართავობაა. ბრალდებულის უნარი, წარმატებით შეძლოს სიმართლის მისეული ვერსიის 

                                                           
42 იქვე. 
43 იქვე. 
44 Bruno Deffains and Dominique Demougin, დასახელებული ნაშრომი, p. 6. 
45 Robert P. Mosteller, Failures of the American Adversarial System to Protect the Innocent and Conceptual Advantages 

in the Inquisitorial Design for Investigative Fairness, North Carolina Journal of International Law and Commercial 

Regulation, Vol. 36, No. 2, 2011, p. 357, ხელმისაწვდომია: 

https://pdfs.semanticscholar.org/e96a/534a1f5ab9686b148e9af1a24a8861f2d3ec.pdf 
46 Bruno Deffains and Dominique Demougin, დასახელებული ნაშრომი, p. 6-7. 
47 იქვე, p. 8. 
48 Thomas Weigend, დასახელებული ნაშრომი, p. 396. 

https://pdfs.semanticscholar.org/e96a/534a1f5ab9686b148e9af1a24a8861f2d3ec.pdf


დამტკიცება, დიდწილად მის ფინანსურ კაპიტალზეა დამოკიდებული, რათა დაიქირავოს 

საკითხში განსწავლული და საქმით დაინტერესებული იურისტი.49  

თანამედროვე ნეოლიბერალურ წესრიგში არსებული სოციალური და ეკონომიკური 

უთანასწორობების ფონზე, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მოქალაქეთა სამართლიანი 

და თანასწორი განსჯისთვის სათანადო მექნიზმების არსებობა, რაც სახელმწიფოს მიერ 

შესაბამისი სერვისების შექმნასა და გამართვას გულისხმობს. ამ პირობებში კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ უზრუნველყოს იურიდიული დახმარების სათანადოდ 

დაფინანსება, რის საფუძველზეც ბრალდებულებს, რომლებსაც არ აქვთ შესაძლებლობა, 

დამოუკიდებლად დაიქირავონ შესაბამისი სპეციალისტები, სამართლიანი და თანასწორი 

დაცვისთვის ალტერნატივა გაუჩნდებათ. ეს პრობლემა მწვავედ დგას მათ შორის აშშ-ში, 

სადაც „მილიონობით ადამიანი, რომლებსაც ადვოკატის სავალდებულოდ დანიშვნის 

მოთხოვნის კონსტიტუციური უფლება აქვთ, არ არის უზრუნველყოფილი ეფექტური 

სამართლებრივი წარმომადგენლობით.“50 

შეჯიბრებით პროცესში შესაბამისი სახსრების არმქონე ბრალდებულისთვის სათანადო 

იურიდიული დახმარების არარსებობა, ამ სისტემის სრული ჩავარდნისა და მეტიც, 

უსამართლობის ტოლფასია. სამეცნიერო ლიტერატურაში მითითებულია, რომ აშშ-ის 

სისხლის სამართლის საქმეთა ძალიან დიდ ნაწილში პროკურატურას ჯეროვანი ოპონენტი 

არ ყავს, რის გამოც ეჭქვეშ დგება ის ფუნდამენტური პრინციპი, რომელზეც აშშ-ის უზენაესი 

სასამართლო მიუთითებს: „სისხლის სამართლის პროცესში შეჯიბრებითი სისტემის 

საფუძველი ისაა, რომ საქმის ორივე მხარის საუკეთესო წარმომადგენლობითა და დაცვით, 

მიიღწევა უმაღლესი მიზანი - დამნაშავის მსჯავრდება და უდანაშაულოს თავისუფლება.“51  

ბრალდებულის არასათანადო დაცვასა და რესურსების არათანაბარ განაწილებას 

მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს უსამართლო და არასწორი შედეგის დადგომაში.52 ზოგიერთის 

მტკიცებით, ზემოთქმული მსჯელობით შეჯიბრებითი სისტემის კრიტიკა უსაფუძვლოა, 

რადგან სოციალური და ეკონომიკური განსხვავებების კომპენსირებას სასამართლო სისტემა 

ვერ მოახდენს. თუმცა, ამ უთანასწორობების პირობებში, შეჯიბრებითმა პროცესმა 

ლეგიტიმაცია მხოლოდ მაშინ შეიძლება მოიპოვოს, თუ ფაქტობრივი განსხვავებების 

მიუხედავად, სახელმწიფო უზრუნველყოფს მთელი სასამართლო პროცესის განმავლობაში 

მხარეთა თანასწორ შესაძლებლობებსა და წარმომადგენლობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

სასამართლო სისტემა, რომელიც შეჯიბრებითობაზეა აგებული, განწირულია არასწორი 

                                                           
49 იქვე, p. 407. 
50 Robert P. Mosteller, დასახელებული ნაშრომი, p. 325. 
51 იქვე, p. 326. 
52 იქვე, p. 331. 



გადაწყვეტილებების დაფუძნებისა და სისტემური უსამართლობის წარმოებისთვის, სადაც 

„თანასწორ საპროცესო წარმომადგენლობაზე“ ხაზგასმა ჩაგრულებისთვის ნათქვამი მორიგი 

ტყუილი იქნება.  

ასეთი პირობების არსებობის შემთხვევაში, ინკვიზიციური პროცესი ლოგიკურ 

უპირატესობას იძენს, რადგან მისთვის გადამწყვეტი არ არის სამართლებრივი 

წარმომადგენლობის ხარისხი (თუმცა, ცხადია, არც უმნიშვნელოა), რამდენადაც 

მოსამართლეს აქვს შესაძლებლობა, საქმე ყოველმხრივ და საფუძვლიანად გამოიკვლიოს.53  

საგამოძიებო ეტაპი 

ხელმისაწვდომობის საკითხი მჭიდროდაა დაკავშირებული საგამოძიებო ეტაპთან. 

მიჩნეულია, რომ „შეჯიბრება“ არც ამ შემთხვევაშია თანასწორად მოწესრიგებული და 

დაბალანსებული. მაგალითად, მხოლოდ ერთ მხარეს (სახელმწიფოს) აქვს წვდომა 

დანაშაულის ადგილის ყველა მტკიცებულებაზე, რომელთა შეგროვებაზეც მთელი 

სახელმწიფო რესურსები იხარჯება.54 მიუხედავად იმისა, რომ საგამოძიებო ეტაპზე 

გამოვლენილი ფაქტობრივი გარემოებები დიდწილად განსაზღვრავს კიდეც პროცესის 

საბოლოო შედეგს, დაცვის მხარეს სერიოზული საგამოძიებო მოქმედებებისა და საქმისთვის 

საკვანძო მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულებების მოგროვების შესაძლებლობა, ჩვეულებრივ, 

არ აქვს. ამის გამო, ხშირად დაცვის მხარე გამოძიებას ფაქტობრივად არ ატარებს,55 საქმის 

მსვლელობა კი პროკურატურის მიერ განვითარებული საგამოძიებო ხაზითაა 

ნასაზრდოები.56 

შეჯიბრებით პროცესში მხარეთა შანსები მართლაც რომ გათანაბრდეს და ობიექტურად 

მომხდარი გარემოებების დადგენა გამარტივდეს, საჭიროა, დაცვის მხარე ადრეული 

საგამოძიებო ეტაპიდანვე მაქსიმალურად ჩაერთოს მტკიცებულებების შეგროვებაში. დაცვის 

მხარის ადვოკატებს საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების როგორც სამართლებრივი, ისე 

მატერიალური ბერკეტები უნდა მიეცეთ, რათა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე 

მოახერხონ საქმისთვის საკამრისი ინფორმაციისა და მტკიცებულებების შეგროვება.57 

მტკიცებულებების გაუმჟღავნებლობა 

                                                           
53 Thomas Weigend, დასახელებული ნაშრომი, p. 407. 
54 Keith A. Findley, დასახელებული ნაშრომი, p. 2. 
55 იქვე, p. 3. 
56 Robert P. Mosteller, დასახელებული ნაშრომი, p. 330. 
57 Thomas Weigend, დასახელებული ნაშრომი, p. 411. 



იმისათვის, რომ მხარეებს ჰქონდეთ თანაბარი შანსი, დაამტკიცონ საკუთარი სიმართლე, მათ 

შორის ინფორმაციის სრული გაზიარებაა აუცილებელი.58 ითვლება, რომ ე.წ. „ღია ფაილების“ 

(“open files”) პრინციპი ტრადიციულად კონტინენტური სამართლის ქვეყნებისთვისაა 

დამახასიათებელი, ხოლო აშშ-ის ფედერალურ სასამართლოებსა და ინგლისში ნაწილობრივ 

შეზღუდულია სასამართლო პროცესამდე მხარეთა მიერ მტკიცებულებების გამჟღავნება.59 

ერთ-ერთი ავტორი ამის მიზეზად კონტინენტური სისტემისგან განსხვავებით ამ ქვეყნების 

„შეჯიბრებით მენტალობას“ (“adversary mentality”) ასახელებს.60 ზემოაღნიშნული გარემოება, 

ცხადია, ორივე მხარეს მიემართება, თუმცა იმის გამო, რომ დაცვის მხარეს საგამოძიებო 

რესურსები ნაკლებად აქვს, მტკიცებულებების შეზღუდულად გამჟღავნება უფრო მეტად 

მასზე ახდენს ნეგატიურ გავლენას.  

უნდა ითქვას, რომ შეჯიბრებით პროცესში მტკიცებულებების გაუმჟღავნებლობის შესახებ 

განსხვავებული მიდგომებია დამკვიდრებული. ხშირად პროკურატურა ვალდებულია 

გაამჟღავნოს გამამართლებელი მტკიცებულებები, დაცვის მხარემ - ალიბი მტკიცებულებები, 

რიგ შემთხვევებში კი მხარეები ერთმანეთს საგამოძიებო ეტაპზე მიცემულ ჩვენებებსაც 

უცვლიან.61 თუმცა, ეს მიდგომები არაერთგვაროვანია მათ შორის სხვადასხვა შტატებთან 

მიმართებით,62 ხოლო ცალკეულ შემთხვევებში - არ ფარავს საქმისთვის გადამწყვეტი 

მნიშვნელობის მქონე ყველა ფაქტობრივ გარემოებას.63 ამდენად, შეჯიბრებითი პროცესის 

მქონე სხვადასხვა იურისდიქციაში მტკიცებულებების გამჟღავნების საკითხი 

განსხვავებულადაა გადაწყვეტილი. გარდა მხარეებს შორის მტკიცებულებების გამჟღავნების 

საკითხისა, შეჯიბრებით პროცესში ინკვიზიციურისგან განსხვავებით, პრობლემურად დგას 

ის გარემოება, რომ საგამოძიებო მოქმედებების დროს მოპოვებულ ფაქტებთან (investigative 

file) მოსამართლეს პროცესამდე წვდომა ფაქტობრივად არ აქვს და, შესაბამისად, პროცესს 

ინფორმაციულად მოუმზადებელი ხვდება.64 ამერიკული შეჯიბრებითი სისტემის 

იურისტებსა და მოსამართლეებს შორის „ინფორმაციული ხვრელია.“65  

მხარეებს შორის ინფორმაციის სრული გამჟღავნების მოდელი, რომელიც ინკვიზიციური 

სისტემების ორგანული ნაწილია, სიმართლის დადგენის კონტექსტში ერთ-ერთი 

                                                           
58 Keith A. Findley, დასახელებული ნაშრომი, p. 28. 
59 Richard S. Frase, The Search for the Whole Truth About American and European Criminal Justice, Buffalo Criminal 

Law Review , Vol. 3, No. 2, 2000, p. 807, ხელმისაწვდომია: 
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62 Richard S. Frase, დასახელებული ნაშრომი, p. 808. 
63 Keith A. Findley, დასახელებული ნაშრომი, p. 3. 
64 Richard S. Frase, დასახელებული ნაშრომი, p. 831-832. 
65 იქვე. 
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გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე გარემოებად მიიჩნევა. ამგვარი პრაქტიკები წარმატებით 

ფუნქციონირებს შვეიცარიაში, ნიდერლანდებში, გერმანიაში66 და სხვა.67 

საექსპერტიზო მტკიცებულება 

მეცნიერული ექსპერტიზა სისხლის სამართლის პროცესის გადამწყვეტი ელემენტია, თუმცა 

მისი სანდოობა და დამაჯერებელობა ხშირად დგება ეჭქვეშ. ამის გამომწვევი ერთ-ერთი 

ფაქტორი ისაა, რომ ლაბორატორიები ძირითადად მდებარეობს საპოლიციო 

დაწესებულებებში. ეს კი ქმნის რისკს, კონკრეტულ შემთხვევებში პოლიციამ და 

პროკურატურამ იმგვარად „მოიხელთონ“ ლაბორატორიები, რომ საექსპერტიზო დასკვნა არა 

სიმართლის დადგენის, არამედ მსჯავრდების მიღწევის ინტერესებისთვის გამოიყენენონ.68  

ამ საკითხში გამჭოლად შემოდის ზემოთ განხილული ორი გარემოება: ერთი, რომ, 

ჩვეულებრივ, ექსპერტიზის ჩატარებაზე ექსკლუზივი უპირველესად სახელმწიფო 

ბრალდების მხარეს აქვს69 და, მეორე, რომ დაცვის მხარე ხშირად იძულებულია ექსპერტები 

სახელმწიფო ლაბორატორიების მიღმა ეძებოს, რაც: (1) ჯდება საკმაოდ ძვირი; და (2) კერძო 

ექსპერტიზის დროს დიდი რისკია, მიკერძოებულად მოხდეს მხარისთვის სასურველი 

ინფორმაციის „დადასტურება“.70 ამდენად, მთელ ამ პროცესში სიმართლის დადგენის 

ინტერესი უკანა პლანზეა გადაწეული. 

მხარეთა მიერ მოწმეების გამოკითხვა 

ითვლება, რომ სიმართლის დადგენის მიზანთან შეჯიბრებითი პროცესის 

წინააღმდეგობრივი ბუნება მხარეთა მიერ საგამოძიებო ეტაპზე მოწმეების გამოკითხვასთან 

დაკავშირებულ პროცედურებშიც ვლინდება. აშშ-ის ფედერალურ სასამართლოებში და 

შტატების უმრავლესობაში მოწმეებს საგამოძიებო ეტაპზე არ აქვთ სამართლებრივი 

ვალდებულება, რომ დაცვის მხარის ადვოკატებს ესაუბრონ. თავის მხრივ, ადვოკატს არ აქვს 

უფლება, დაესწროს პოლიციის ან პროკურორის მიერ მოწმის გამოკითხვას (ზემოაღნიშნული 

შემთხვევები არ ეხება წინასასამართლო მოსმენას).71 მოწმეები, ჩვეულებრივ, თავს იკავებენ 

საპირისპირო მხარისთვის საგამოძიებო ეტაპზე ჩვენების მიცემისგან, იურისტებთან კერძო 
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ავტორის მტკიცებით სხვადასხვა პრობლემებს ქმნის, როგორიცაა სენსიტიური მნიშვნელობის მქონე 
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საუბრებით საგულდაგულოდ შერჩეული ჩვენებები კი პროცესზე განსაკუთრებით 

ართულებს საქმეში ობიექტურად მომხდარი გარემოებების განჭვრეტის შესაძლებლობას.72 

ინკვიზიციური პროცესის ფარგლებში არსებობს მაგალითები და პრეცედენტები, სადაც 

დაცვის მხარე უშუალოდაა ჩართული პოლიციისა და პროკურატურის საგამოძიებო 

მოქმედებებში. ასეთ დროს მოწმეები ერთობლივად იკითხებიან, რათა თავიდან იქნეს 

აცილებული რომელიმე მხარის მიერ მოწმეებზე ზეგავლენა ან მათით მანიპულაცია. ერთ-

ერთი ავტორი შვეიცარიის სამართლებრივ სისტემაზე მსჯელობისას აღნიშნავს, რომ 

„საგამოძიებო ეტაპზე პრაქტიკულად ყველა მოწმის, ექსპერტის თუ ნებისმიერი პირის 

ჩვენებას პოლიცია და პროკურატურა დაცვის მხარის თანდასწრებით ისმენს.“73 აქ არ 

არსებობს „პროკურატურის მოწმეები“ და „დაცვის მხარის მოწმეები“, არამედ უბრალოდ 

ინდივიდები, რომლებიც სასამართლოს ეხმარებიან სიმართლის დადგენაში. ყველა 

საგამოძიებო ჩანაწერი, მოწმეთა ჩვენებები, ლაბორატორიული დასკვნები - საქმეში 

არსებული ნებისმიერი მტკიცებულება - თანაბრადაა ხელმისაწვდომი ორივე მხარისთვის.74 

ზედა ინსტანციების მიერ საქმის განხილვა 

ასევე სახელდება არგუმენტი, რომ სიმართლის დადგენა მეორეხარისხოვანი ელემენტი 

ხდება ზედა ინსტანციების მიერ საქმის განხილვისას. ეს მიდგომა უნივერსალური არაა, 

თუმცა სისტემის ლოგიკა რიგ შემთხვევებში დასაზღვრულია პირველი ინსტანციის 

სასამართლოს მიერ დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებებისთვის ექსკლუზივის მინიჭებით, 

ზედა ინსტანციები კი უმთავრესად პროცედურული ნორმების დაცულობის საკითხზე 

ფოკუსირდებიან.75  

ერთ-ერთი ავტორი ამერიკული სასამართლოების შესახებ მიუთითებს, რომ სააპელაციო 

სასამართლოები ბევრ შემთხვევაში ფაქტობრივად არ აფასებენ მტკიცებულებების 

სარწმუნოობას (strength of the evidence) ან ნაფიც მსაჯულთა მოქმედების სისწორეს. ამას 

გარდა, კრიტიკულად არის შეფასებული მცირე პროცედრული დარღვევების მოტივით 

სასამრთლოს გადაწყვეტილებების გაუქმების ტენდენცია, სადაც სასამართლო სისტემის 

სისუსტე იმაში ვლინდება, რომ სრულიად უმნიშვნელო შეცდომამაც კი შესაძლოა სრულიად 

შეცვალოს საბოლოო შედეგი (თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სხვა სისტემებიც ცნობენ 

ზოგიერთი კატეგორიის პროცედრულ დარღვევებს, რომლებიც გადაწყვეტილების 

„ავტომატურ“ გაუქმებას იწვევენ).76 ასეთი მიდგომების მიზეზი ის არის, რომ ამერიკულ 
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შეჯიბრებით სისტემაში, როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის სამართლის საქმეებში, 

სააპელაციო სასამართლოები მხოლოდ კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ სადავო 

საკითხებს განიხილავენ, ხოლო ფაქტობრივი გარემოებების გასაჩივრება ან მათი ხელახალი 

გამოძიება არ ხდება.77 

ზედა ინსტანციები ჩვეულებრივ პირდაპირ არ ეხებიან ფაქტებთან დაკავშირებული 

ცენტრალური მნიშვნელობის საკითხებს, როგორებიცაა, დამნაშავეობა, უდანაშაულობა ან 

სიმართლე. უდანაშაულობის საკითხი უმრავლეს შემთხვევაში არ განეკუთვნება სააპელაციო 

სასამართლოს მიერ დაშვებადი საჩივარის კატეგორიას. მიუხედავად იმისა, რომ 

უდანაშაულობის დაცვა არის პროცესის პირველადი მიზანი, სააპელაციო სასამართლოები ამ 

საკითხს ირიბად ეხებიან, აფასებენ რა იმას, თუ რამდენად იყო სასამართლო პროცესი, და არა 

შედეგი, შეცდომებისგან თავისუფალი.78 

აშშ-ში, განსხვავებით კონტინენტური სისტემის ბევრი ქვეყნისგან, სისხლისსამართლებრივი 

მსჯავრდების საკითხზე შეტანილი საჩივრების დროს, სააპელაციო სასამართლოები 

შემოიფარგლებიან იმ გარემოებებზე მსჯელობით, რომლებიც განვითარდა წინა ინსტანციის 

მიმდინარეობისას. ამის საპირისპიროდ, მაგალითად გერმანულ სისტემაში, სააპელაციო 

სასამართლოები ახორციელებენ მტკიცებულებების დამოუკდებელ გამოკვლევას, კერძოდ, 

„უსმენენ მოწმეებს, განიხილავენ ახალ მტკიცებულებებს და გამოაქვთ საკუთარი 

დამოუკიდებელი დასკვნები.“79 ამერიკულ სისტემაში სააპელაციო სასამართლოები არა 

არსებითი სამართლიანობის, არამედ პროცედურული სამართლიანობის მიღწევაზე 

ფოკუსირდებიან, რის გამოც სისტემა ხშირად უძლურია, რომ მცდარი 

გადაწყვეტილებებისგან დაიცვას თავი. როგორც ერთ-ერთი მკვლევარი აღნიშნავს, „ბევრ სხვა 

ქვეყანაში, არსებითი სააპელაციო განხილვა მიჩნეულია სამართლიანი სისხლის სამართლის 

მართლმსაჯულების აუცილებელ შემადგენელ კომპონენტად. თანამედროვე ამერიკული 

ხედვა პროცედურულ სამართლიანობაზე, ხშირად არ ან ვერ გვამჩნევინებს მარტივ 

ჭეშმარიტებას, რომ სრულყოფილი პროცედურული წესები სრულყოფილი შედეგის 

დადგომის უცილობელ გარანტიას არ იძლევა.“80  

დასკვნა 

სისხლის სამართლის პროცესის მიმდინარეობაში მრავალი განსხვავების მიუხედავად, 

მართლმსაჯულების არსი ყველა შემთხვევაში სამართლიან და ობიექტურ 
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გადაწყვეტილებებში ვლინდება. ცხადია, სიმართლის დადგენა არც ერთადერთი, და არც 

ნებისმიერი შესაძლო გზით დაცვადი ინტერესია, თუმცა, იმისათვის, რომ 

მართლმსაჯულებამ თავის რომელიმე მიზანს მიაღწიოს, „პროცესი უნდა ავლენდეს 

სიმართლის დადგენის მაქსიმალურ ძალისხმევას.“81 

სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია წარმოაჩენს იმ ბუნებრივ წინააღმდეგობას, რომელსაც 

შეჯიბრებითი პროცესი სიმართლის დადგენის გზაზე აწყდება. ეს ბუნებრივი წინააღმდეგობა 

უმთავრესად მყარდება შეჯიბრებითი სისტემისთვის დამახასიათებელი პროცედურული 

ნორმებით. სტატიის მიზანი არ ყოფილა ინკვიზიციური მოდელის უპირატესობის 

დამტკიცება, თუმცა, მისი მახასიათებლების განხილვა რიგ შემთხვევებში კარგად წარმოაჩენს 

იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც შეჯიბრებითი პროცესი იმყოფება და რის გამოც, დღის 

წესრიგში შეიძლება ამ უკანასკნელის რეფორმირების საკითხი იდგეს. 

როგორც სტატიიდან ჩანს, შეჯიბრებითი პროცესის ნაკლოვანებები მთელი სიმძაფრით 

თანამედროვე ნეოლიბერალური წესრიგის დროს გამოდის დღის შუქზე. სისტემა, რომელიც 

სოციალურ და ეკონომიკურ უთანასწორობებს აფუძნებს, პროცესის მონაწილეებსაც 

არათანაბარ პირობებში აყენებს, რადგან მენეჯერ-მოსამართლის არსებობისა და საქმეზე 

ობიექტური გარემოებების დადგენის შემაფერხებელი პროცესუალური ბარიერების ფონზე, 

შეჯიბრებაში გამარჯვების მოპოვების უკეთესი შანსი ფინანსური და ინსტიტუციური 

რესურსების მქონე მხარეს აქვს. სხვა საკითხია ის, რომ „შეჯიბრებით“ სიმართლის დადგენა, 

შუა საუკუნეების ევროპაში დამკვიდრებული ბრძოლით გასამართლების სტრატეგიას 

შეიძლება გვახსენებდეს, თუმცა სტატიის მიზანს, ამ შემთხვევაში, შეჯიბრებითი პროცესის 

მორალური დელეგიტიმაცია არ წარმოადგენდა. ის უფრო მცდელობაა, შეჯიბრებითი 

პროცესის ის პრობლემური სივრცეები წარმოაჩინოს, რომლის მოგვარებაზეც სახელმწიფოს 

გარდაუვალი ვალდებულება იკვეთება და ამდენად, მასზე მსჯელობების დაწყებაც 

აუცილებელია.  
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