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რეზიუმე. სტატია ეძღვნება მტკიცებულების დასაშვებობის საკითხს სისხლის სამართლის 

პროცესში. კერძოდ, კანონის არსებითი დარღვევის ცნებას და მის მნიშვნელობას სისხლის 

სამართლის პროცესში. განსაზღვრულია კრიტერიუმები თუ რა შემთხვევაში აქვს ადგილი კანონის 

არსებით დარღვევას. სტატიაში შედარებითი სამართლის მეთოდით გაანალიზებულია ამერიკის 

შეერთებული შტატების დოქტრინა და ფედერალური უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები 

მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხებზე. 

საძიებო სიტყვები: მტკიცებულება, დასაშვებობა, არსებითი დარღვევა, მოწამლული ხის ნაყოფის 

დოქტრინა, არსებითი დარღვევის კრიტერიუმები, გამონაკლისები მოწამლული ხის დოქტრინაში 

 

 

სტატიაში გამოთქმული და დასაბუთებულია მოსაზრება, რომ კანონის არსებით დარღვევას 

აქვს ადგილი, როდესაც საგამოძიებო მოქმედებას ატარებს არაუფლებამოსილი პირი, 

როდესაც საგამოძიებო მოქმედება ტარდება კანონით დადგენილი ვადის დარღვევით, 

როდესაც საგამოძიებო მოქმედება ტარდება კანონით განსაზღვრული საფუძვლების გარეშე, 

როდესაც საგამოძიებო მოქმედებაში არ მონაწილეობენ კანონით განსაზღვრული პირები. 

არსებით დარღვევადაა შეფასებული შემთხვევები, როდესაც დარღვევა ლახავს პირის 

უფლებებებს ან წარმოშობს მტკიცებულებების უტყუარობაზე დაუძლეველ ეჭვებს. საკითხი 

მნიშვნელოვანია, როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით. გამომდინარე 

იქიდან, რომ შეზღუდულები ვართ სტატიის ფორმატით, ის ეძღვნება მხოლოდ ქართული 

და ამერიკული სამართლის შედარებით ანალიზს თემის გარშემო. 

 

შესავალი 

სისხლის სამართლის პროცესში პირის კანონიერ ინტერესს აქვს პრიორიტეტი დანაშაულის 

გახსნისა და დამნაშავის დასჯის საჯარო ინტერესთან. დაუშვებელია პირის კონსტიტუ-

ციურ უფლებათა და თავისუფლებათა თვითნებური შეზღუდვა გამოძიების პროცესში. არც 

ანგლოსაქსური და არც გერმანულ-რომანული სამართლის სისტემაში არავინ დაობს, რომ 

უკანონო გზით მიღებული მტკიცებულება არ დაიშვება სისხლის სამართლის პროცესში. 

სირთულე ვლინდება მაშინ, როდესაც უნდა შეფასდეს დარღვევა ატარებს უმნიშვნელო თუ 

არსებით ხასიათს. ნებისმიერი დარღვევა არ შეიძლება იყოს მტკიცებულების დაუშვებლად 

ცნობის საფუძველი. კანონმდებელი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 72-ე 
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მუხლის პირველ ნაწილში ადგენს, რომ კანონის არსებითი დარღვევით მოპოვებული 

მტკიცებულება და მის საფუძველზე კანონიერად მოპოვებული სხვა მტკიცებულება, თუ ის 

აუარესებს ბრალდებულის სამართლებრივ მდგომარეობას დაუშვებელია და იურიდიული 

ძალა არ გააჩნია. ამით კანონმდებელი ხაზს უსვამს, რომ ნებისმიერი დარღვევა არ შეიძლება 

იყოს მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის საფუძველი. ამავე ნორმაში კანონმდებელი 

გვთავაზობს აშშ-ის სამართლის თეორიასა და პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ე.წ. 

„მოწამლული ხის ნაყოფის“ დოქტრინას. სირთულეს ვაწყდებით იმ კუთხით, რომ არც 

საპროცესო კანონმდებლობა და არც სამართლის თეორია არ გვთავაზობს თუ რა 

იგულისხმება კანონის არსებითი დარღვევის ცნებაში. დღის წესრიგში დგება საკითხი, რომ 

განისაზღვროს კანონის არსებითი დარღვევის კრიტერიუმები. საკითხი არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია პრაქტიკული თვალსაზრისითაც. ზოგჯერ ერთი და იმავე სასამართლოშიც 

კი მოსამართლეები იდენტურ საკითხებს განსხვავებულად აფასებენ, თუ ერთი 

მოსამართლე კონკრეტულ დარღვევას არსებითად განიხილავს, მეორე საერთოდ უარყოფს, 

რომ ადგილი აქვს დარღვევას. სტატიაში ზოგადმეცნიერული-ფილოსოფიური ანალიზის, 

სინთეზის, ინდუქციის, დედუქციის და სპეციალურ-სამართლებრივი-ისტორიულ-სამართ-

ლებრივი და შედარებით-სამართლებრივი მეთოდებით გამოკვლეულია საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს, საერთო სასამართლოების და აშშ-ის ფედერალური 

უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები. ასევე ქართული და უცხოურენოვანი სხვა 

წყაროები. კვლევის ამოცანას წარმოადგენს ქართული და უცხოური წყაროების ანალიზის 

შედეგად კანონის არსებითი დარღვევის ცნების გარშემო მსგავსი/განსხვავებული 

შეხედულებების გამოკვეთა და ყველა იმ კრიტერიუმების განსაზღვრა, რომელთა 

უგულებელყოფა საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების ჩატარებისას შეფასდება არსებით 

დარღვევად. სამსჯელოდ/დასადასტურებლად გამოგვაქვს შემდეგი შინაარსის ჰიპოტეზები: 

ა. საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების ჩატარება კანონით გათვალისწინებული საფუძ-

ვლის გარეშე წარმოადგენს კანონის არსებით დარღვევას; 

ბ. საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების ჩატარება ვადის დარღვევით, გარდა საპატიო 

მიზეზით გაცდენილი ვადის დარღვევისა წარმოადგენს კანონის არსებით დარღვევას; 

გ. საპროცესო/საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება არაუფლებამოსილი პირის მიერ 

წარმოადგენს კანონის არსებით დარღვევას; 

დ. საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების ჩატარება იმ პირების გარეშე ვისი მონაწილეობაც 

კანონით სავალდებულოა წარმოადგენს კანონის არსებით დარღვევას; 

ე. საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების ჩატარებისას პირის კონსტიტუციურ უფლებათა 

უკანონო დარღვევა წარმოადგენს კანონის არსებით დარღვევას; 

ვ. საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების შედეგების ფიქსაციისას დარღვევები არსებითი 

ხასიათისაა თუ წარმოშობს მტკიცებულების უტყუარობაზე დაუძლეველ ეჭვს; 

ზ. გამონაკლისი ე.წ. მოწამლული ხის დოქტრინაში სამართლებრივად დასაბუთებულია 

მხოლოდ „დამოუკიდებელი წყაროს“ გამონაკლისით. შესაბამისად ვსვამთ საკითხს, 

რომ დაუსაბუთებელია ე.წ. „მტკიცებულების გარდაუვალად აღმოჩენის“, „გამოსწო-

რებული ნაკლის“ და „დამოუკიდებელი წყაროს“ გამონაკლისები.  
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სტატიის მიზანია განისაზღვროს არსებითი დარღვევისა და მისი შედეგების არსი 

სისხლის სამართლის პროცესის მტკიცებით სამართალში.  

 

ძირითადი ნაწილი 

სამართლებრივი სახელმწიფოს პრიმატს წარმოადგენს უზრუნველყოს სისხლის 

სამართლის პროცესში უფლებათა ურთიერთბალანსი. კანონმდებელი ადგენს დღის 

წესრიგს, რომელშიც პირის კანონიერ ინტერესს აქვს პრიორიტეტი დანაშაულის გახსნისა 

და დამნაშავის დასჯის საჯარო ინტერესთან (16, 12.4). ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 

დასაწყისში გერმანელი იურისტი ლიპმანი აღნიშნავდა, რომ „სისხლის სამართლის 

პროცესის ფუნქციების შესრულება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ის 

ერთდროულად იცავს, როგორც სახელმწიფოს დანაშაულებრივი ხელყოფისაგან ისე 

მოქალაქეს სახელმწიფო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისაგან“ (9,43). „ჭეშმარიტების 

დადგენა არ არის სისხლის სამართლის პროცესის აბსოლუტური მიზანი, იგი განიცდის 

კანონისმიერ ბოჭვას“ (1.248).  

საქართველოს კონსტიტუცია ადგენს წესს, რომ „კანონის დარღვევით მოპოვებულ 

მტკიცებულებას იურიდიული ძალა არა აქვს“ (14, 31.10). უზრუნველყოფს რა კანონმდებე-

ლი კონსტიტუციური უფლებების რეალიზაციას სისხლის სამართლის პროცესში, ადგენს, 

რომ არსებითი დარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებას და მის საფუძველზე კანონიერად 

მოპოვებულ სხვა მტკიცებულებას, თუ ის აუარესებს ბრალდებულის სამართლებრივ 

მდგომარეობას დაუშვებელია და იურიდიულია ძალა არ გააჩნია (16, 72.1). მიუხედავად 

იმისა, რომ კონსტიტუციური ნორმა უთითებს კანონის დარღვევაზე და სსსკ-ი კანონის 

არსებით დარღვევაზე, საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებიდან საქმეზე 

„საქართველოს მოქალაქე მაია რობაქიძე საქართველოს პარლამენტის წინაამდეგ“ იკითხება 

აზრი, რომ კანონის დარღვევის კონსტიტუციურ ცნებაში სასამართლო გულისხმობს 

კანონის არსებით დარღვევას (18, II.20). შესაბამისად დღის წესრიგში დგას საკითხი 

განიმარტოს არსებითი დარღვევის ცნება და მისი შედეგები მტკიცებულებების მოპოვებისას 

სისხლის სამართლის პროცესში. მოქმედი საპროცესო კოდექსი არ განმარტავს რა იგულის-

ხმება მტკიცებულების მოპოვებისას არსებითი ხასიათის დარღვევაში.  

მტკიცებულების მოპოვების დროს კანონის არსებითი დარღვევის განმარტებას არ 

ითვალისწინებდა 1998 წლის სსსკ-იც. კანონმდებელი მხოლოდ ჩამოთვლიდა დარღვე-

ვებს, რომელთა საფუძველზეც მტკიცებულება ითვლებოდა დაუშვებლად (15, 111.1). 

განსხვავებით წინამორბედისაგან მოქმედი სსსკი არ ითვალისწინებს მტკიცებულებების 

დაუშვებლად ცნობის საფუძვლების ამომწურავ ჩამონათვალს. მოპოვების წესებთან 

დაკავშირებით კანონი ადგენს მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის ზოგად ნორმას (5, 

244). კანონმდებელი საპროცესო კოდექსის რამდენიმე ნორმაში განსაზღვრავს მტკიცებუ-

ლების დაშვების საფუძველს (16, 76. 77.78. 239. 248). საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლო განმარტავს, რომ „სსსკ არ ითვალისწინებს დასაშვები მტკიცებულების 

ცნებას და მტკიცებულების დაუშვებლობა ე.წ. ნეგატიური ენუმერაციის პრინციპით არის 
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გადაწყვეტილი, მტკიცებულება დასაშვებად მიიჩნევა თუ მისი დაუშვებლად ცნობის 

საფუძველი არ არსებობს“ (18, II.13.).  

საკონსტიტუციო სასამართლო არ მსჯელობს რას გულისხმობს კანონის არსებითი 

დარღვევა, მეორე მხრივ, როდესაც განმარტავს, რომ „კანონმდებელი არ განსაზღვრავს 

დასაშვები მტკიცებულების ცნებას“ ყურადღებას არ აქცევს მტკიცებულების განმარტებას 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. მტკიცებულება არის სასამართლოში კანონით 

დადგენილი წესით წარდგენილი ინფორმაცია (16, 3), რაც თავისთავად ნიშნავს მტკიცებუ-

ლების დასაშვებობის განმარტებას. მართალია ამ განმარტებაში არ არის ნახსენები სიტყვა 

დასაშვებობა, მაგრამ მთავარი, ხომ ნორმის შინაარსია. მტკიცებულების განმარტება, 

როგორც ფორმა კანონმდებლის ნების ვერბალური გამოხატულებისა, თავისთავში 

მოიცავს მტკიცებულების დასაშვებობას. განა შეიძლება ინფორმაციამ დასაშვებობის 

გარეშე მტკიცებულების სტატუსი შეიძინოს? თუ ინფორმაციამ იურიდიულად მტკიცებუ-

ლების სტატუსი შეიძინა ე.ი. ის დასაშვებიც ყოფილა. მხარეთა მიერ წარდგენილი 

ინფორმაცია სასამართლოში მტკიცებულების სტატუსს სწორად, რომ დასაშვებად ცნობის 

შემდგომ შეიძენს. მტკიცებულებათა მოპოვებისას კანონის დარღვევის და დასაშვებობის 

საკითხებს სამართლიანი სასამართლოს უფლების ფარგლებში აფასებს ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო. სასამართლო ცალკე არ მსჯელობს მტკიცებულე-

ბების დასაშვებობაზე, საკითხს სასამართლო აფასებს სხვა საკითხებთან ერთად, იყო თუ 

არა სამართალწარმოება მთლიანობაში სამართლიანი (8.26, 106). 

არსებითი დარღვევის არსი მტკიცებულებათა მოპოვების კონტექსტში იურიდიულ 

ლიტერატურაშიც არაერთგვაროვნად არის გაგებული. მე-20 საუკუნის ქართველი იურისტი, 

ბეჟან ხარაზიშვილი, კანონის დანაწესის ნებისმიერ დარღვევას მიიჩნევდა მტკიცებულების 

დაუშვებლად ცნობის საფუძვლად (7, 102-103). გ. თუმანიშვილი კი აფიქსირებს მოსაზრებას, 

რომ „არსებითი დარღვევის საკითხის გადაწყვეტისას მოსამართლემ სხვა გარემოებებთან 

ერთად (ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმე, მოპოვებული მტკიცებულების მნიშვნელობა 

საქმისათვის მნიშვნელოვანი გარემოების დასადგენად, პირის მიერ დანაშაულის ჩადენის 

მაღალი ალბათობა, მტკიცებულების მოპოვების ხერხები, განხორციელებული საგამოძიებო 

ღონისძიების მიზანშეწონილობა და ა.შ.), უნდა გაითვალისწინოს რამდენად მნიშვნელოვან 

სამართლებრივ სიკეთეს იცავს დარღვეული ნორმა, ემსახურება თუ არა იგი პროცესის 

მონაწილის კონსტიტუციით მინიჭებული ფუნდამენტური უფლებების ან მნიშვნელოვანი 

პროცესუალური უფლებების დაცვას“ (5, 249).  

მოცემულ მსჯელობაში არის მნიშვნელოვანი კონტურები დარღვევის არსებითი ხასიათის 

დადგენისათვის, თუმცა ვერ ამოწურავს საკითხს სრულად. გარდა ამისა შეიცავს ელემენ-

ტებს, რომლებსაც არავითარი კავშირი არა აქვს დარღვევის არსებითად შეფასებასთან. 

მოპოვებული მტკიცებულების მნიშვნელობა არ არის სამსჯელო მისი მოპოვებისას 

დარღვევის ხასიათის შესაფასებლად. თუ მტკიცებულებას საქმისათვის მნიშვნელობა არა 

აქვს, მაშინ ის რელევანტური არ ყოფილა. მისი მტკიცებულებითი წონა არ არის კავშირში 

იმასთან მისი მოპოვების დროს არსებითად დაირღვა თუ არა კანონი. სხვა ავტორებიც 

გვთავაზობენ არსებითი დარღვევის ზოგად განმარტებას, რომ „არსებითი ხასიათისაა 
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დარღვევები, რომლებიც ხელს უშლის სწრაფი და სამართლიანი მართლმსაჯულების 

განხორციელებას, არღვევს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებს და საფრთ-

ხეს უქმნის დემოკრატიულ პრინციპებს“, რომ „საპროცესო ფორმის დაცვაზე უარის თქმა 

კანონიერების პრინციპზე უარის თქმას ნიშნავს“ (9, 40.48). კანონის დარღვევა თავისთავად 

არ ნიშნავს არსებით დარღვევას. მოლოდინი, რომ არსებით დარღვევად შეფასდება 

ყველაფერი, რაც სიტყვასიტყვით არ ემთხვევა სამართლის ნორმას მცდარია. სამართლის 

ნორმა იქმნება განსაზღვრული მიზნით და ფორმალიზმი იქნებოდა არსებითად განგვე-

საზღვრა ყველა შეუსაბამობა ნორმასთან, თუ არ დარღვეულა ნორმის მიზნები. დარღვევა 

არსებითი ხასიათის იქნება, როდესაც დარღვეულია საპროცესო ქმედების კანონიერების 

კრიტერიუმები: საპროცესო ქმედების საფუძველი, ვადები, კანონის მოთხოვნა სუბიექტზე, 

რომელსაც აქვს საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების ჩატარების უფლება და მოთხოვნა 

მასში კანონით განსაზღვრული პირების სავალდებულო მონაწილეობაზე. არსებით დარღ-

ვევას აქვს ადგილი, როდესაც დარღვეულია საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების 

ფორმა (ზოგადი ან სპეციალური წესი), თუ ფორმის დარღვევა აჩენს მტკიცებულების უტყუ-

არობაზე დაუძლეველ ეჭვს ან/და უკანონოდ ირღვევა პროცესის მონაწილის ან მესამე პირის 

უფლებები (2, 47-87). მოცემული კრიტერიუმები კანონმდებელს არა აქვს რომელიმე 

ნორმაში ცალკე ჩამოთვლილი. ისინი „გაბნეულია“ სსსკ-ის სხვადასხვა მუხლში. 

საგამოძიებო მოქმედების კანონიერად შეფასებისათვის ვამოწმებთ არსებობდა თუ არა მისი 

ჩატარების კანონით გათვალისწინებული საფუძველი. შესაბამისი საფუძვლის არარსებობი-

სას ყველა მოქმედება ითვლება არსებით დარღვევად. თუ არ არსებობს საპროცესო მოქმედე-

ბის ჩატარების საფუძველი, არ არსებობს მისი კანონიერებაც. არა აქვს მნიშვნელობა რა 

ღირებულების მქონეა უსაფუძვლოდ განხორციელებული საპროცესო მოქმედება. როგორი 

მიზნებიც არ უნდა მიიღწეოდეს კონკრეტული ქმედებით, რა მტკიცებულებაც არ უნდა 

იქნეს აღმოჩენილი საგამოძიებო მოქმედებით, ის ყოველთვის უკანონოა თუ არ არსებობს 

კანონით განსაზღვრული დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტის მტკიცებულებითი 

საფუძველი. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სსსკ-ის 119-ე 

მუხლის პირველი, მე-4 და 121-ე მუხლის პირველი ნაწილების ის ნორმატიული შინაარსი, 

რომელიც ჩხრეკის შედეგს განიხილავდა ჩხრეკისათვის აუცილებელი დასაბუთებული 

ვარაუდის შექმნის ერთ-ერთ საფუძვლად (19, III. პუნქტი პირველი). 

დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ჩატარებული საპროცესო ქმედება ბათილია. 

გარკვეული განსხვავებაა ამ კუთხით საქართველოს და გერმანიის რესპუბლიკის სისხლის 

სამართლის საპროცესო კანონმდებლობას შორის. გერმანიის რესპუბლიკის სსსკ-ის 246-ე 

მუხლი ადგენს წესს, რომლის მიხედვითაც მტკიცებულების წარდგენა შეიძლება 

სასამართლოში დაგვიანებითაც ისე, რომ ეს არ გამოიწვევს მის დაუშვებლად ცნობას. 

ქართულ სინამდვილეში ვადების დაუცველობა ყოველთვის იწვევს განხორციელებული 

ქმედების უკანონობას, გარდა მოსამართლის მიერ საპატიო მიზეზით გაცდენილი ვადის 

აღდგენისა. მაგ., მოსამართლის მიერ განჩინებაში განსაზღვრული ვადის შემდგომ 

საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება წარმოადგენს კანონის არსებით დარღვევას. ვადებთან 

დაკავშირებით კოდექსში გვხდება შეფასებითი ცნებებიც. გონივრული ვადა, პირველი 
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შესაძლებლობისთანავე, დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს, მანამდე ობიექტური შეუძლებლობა. 

ერთი საპროცესო ქმედებისათვის გონივრული ვადა, შესაძლოა არაგონივრული იყოს სხვა 

საპროცესო ქმედებისათვის. შეფასებითი ცნებები ყოველთვის იწვევს ინტერპრეტაციის 

აუცილებლობას. კანონიერების შემოწმებისას არ უნდა ვეცადოთ ასეთ ცნებებთან 

მიმართებაში ვიხელმძღვანელოთ რაიმე ზოგადი ფორმულით.  

ქმედების კანონიერება განისაზღვრება ასევე მისი განმახორციელებელი სუბიექტის 

უფლებამოსილებით. ამ კრიტერიუმის გარშემო მოწმდება რამდენად იყო ქმედების 

განმახორციელებელი პირი უფლებამოსილი მოცემული ქმედებისათვის. არაუფლებამოსილი 

პირის მიერ ქმედების განხორციელება ყოველთვის განიხილება არსებით დარღვევად, თუ 

თავად კანონმდებელი არ ადგენს საგამონაკლისო წესს. მაგ., სსსკ-ის 120-ე მუხლის მე-8 და 

121-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვნის ჩხრეკა 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში არასპეციალიზებული პირის მიერ არ ჩაით-

ვლება კანონის დარღვევად (17, 16.1). საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით: 

„სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არ კრძალავს სისხლის სამართლის საქმის 

გარემოებათა დასადგენად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოპოვებას და წარდგენას მხარის 

პროცესუალური სტატუსის არმქონე საკუთარი ინიციატივით მოქმედი სხვა პირის მიერ“ 

(18, II.25-29). ამაში ვერ მოვიაზრებთ შემთხვევებს, როდესაც მტკიცებულების მოსაპოვებ-

ლად საჭიროა კონსტიტუციური უფლებების შემზღუდველი საგამოძიებო მოქმედებების 

ჩატარება მოსამართლის განჩინებით თუ მის გარეშეც გადაუდებელი აუცილებლობისას. 

საერთოდ ეს განმარტება არ ნიშნავს, რომ საკუთარი ინიციატივით მოქმედ პირს შეუძლია 

ჩაატაროს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული რომელიმე საპროცესო 

მოქმედება. ცხადია კერძო პირს გამოძიების მიმდინარეობის დროსაც აქვს ის უფლებები, 

რაც ზოგადად გააჩნია პირს გამოძიების გარეშეც. შესაბამისად საქმისათვის მნიშვნელო-

ვანი მტკიცებულება (იარაღი, მასრა და ა.შ.) თუ იპოვა პირმა და მიიტანა გამოძიების 

ორგანოში, ეს არ გამოიწვევს მათ დაუშვებლად ცნობას, თუმცა არ ნიშნავს, რომ კერძო 

პირი რაიმე უფლებებით არის აღჭურვილი საპროცესო მოქმედებების ჩასატარებლად.  

კანონის არსებით დარღვევას ექნება ადგილი თუ საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების 

ჩატარებაში არ მონაწილეობდნენ კანონით სავალდებულოდ მიჩნეული პირები. როდესაც 

გამოსაკითხი პირი არ ფლობს სათანადოდ სამართალწარმოების ენას, თარჯიმნის გარეშე 

ჩატარებული გამოკითხვა არის უკანონო. არა აქვს მნიშვნელობა რამდენად სრულყოფილად 

ფლობს გამომძიებელი გამოსაკითხ პირთან კომუნიკაციის ენას. ცალკეული სუბიექტების 

მონაწილეობა საპროცესო ქმედების განხორციელებაში შეიძლება იყოს სავალდებულო ან 

ნებაყოფლობითი. მაგალითად: სავალდებულოა ექსპერტის მონაწილეობა ექსჰუმაციასა და 

გვამის გარეგნულ დათვალიერებაში, თუმცა ნებაყოფლობითია საგამოძიებო ექსპერიმენტ-

ში. შესაბამისად მხოლოდ პირველ შემთხვევაში ექნება ადგილი არსებით დარღვევას. 

დარღვევა, რომ არსებითად შეფასდეს ობიექტურად შესაძლებელი უნდა იყოს კონკრეტუ-

ლი სუბიექტის ჩართვა საპროცესო ქმედებაში. თუ პირს აკავებენ განჩინების საფუძველზე 

და წინასწარ ცნობილია მისი ენობრივი ბარიერის შესახებ, მაშინ თარჯიმნის წინასწარ 

არმოწვევა იქნება არსებითი დარღვევა და გამოიწვევს, როგორც დაკავების უკანონობას, 
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ისე დაკავებული პირისაგან პირადი ჩხრეკის შედეგად ამოღებული ინფორმაციის 

დაუშვებლობას (4,5, 510.527). საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებისას კანონით განსაზ-

ღვრული პირის მოწვევის ვალდებულების დარღვევას არსებით დარღვევად განიხილავს 

ლალი ფაფიაშვილიც თუ შესაძლებელი (შეუძლებლად განიხილავს შემთხვევას, როდესაც 

ჩხრეკისას ვერ დაუკავშირდნენ იურიდიული პირის წარმომადგენელს ან ვერ დაუცადეს 

გადაუდებელი აუცილებლობის გამო) იყო მისი მოწვევა (6, 468-469). 

აქამდე განხილული კრიტერიუმები ვერ ამოწურავს ყველა რეგულაციას. საპროცესო 

კანონმდებლობაში რჩება ნორმები, რომლებიც განსაზღვრავენ საგამოძიებო მოქმედებების 

განხორციელების ფორმას. მტკიცებულებების შეკრების ორი განსხვავებული მიდგომა 

არსებობს. ერთის მიხედვით მტკიცებულების მოპოვების პროცესი თავისუფალი უნდა 

იყოს და აქცენტი გადატანილია მტკიცებულებების შინაარსზე, მეორე მიდგომა კი მხარს 

უჭერს მტკიცებულებების მოპოვებისას საპროცესო ფორმის მკაცრ რეგლამენტაციას (9, 23-

25). ქართული საპროცესო კანონმდებლობა უფრო შერეულ მოდელს წარმოადგენს მკაცრი 

რეგლამენტაციის მეტი ელემენტებით, ვიდრე ცალსახად განსაზღვრულ რომელიმე 

მიდგომას. განსაზღვრულია საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარებისა და ფიქსაციის წესები. 

თუმცა საპროცესო ქმედებების ფორმის განმსაზღვრელი ნორმების დარღვევა თავისთავად 

არსებით დარღვევად არ უნდა შევაფასოთ. ი. ნადარეიშვილი ავითარებს მოსაზრებას, რომ 

„მტკიცებულება თავისი არსით გულისხმობს და მოიცავს მისი მოპოვებისა და საქმეზე 

დამაგრების, მხოლოდ კანონით დადგენილი და გაწერილი წესების განუხრელად დაცვით 

ჩატარებული პროცესუალური მოქმედებების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას. კანონით 

დადგენილი წესების დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება ვერ გახდება გამამტყუნე-

ბელი განაჩენის დადგენის საფუძველი“.  

აქედან გამომდინარე „ნებისმიერი სხვა გზით ან კანონის მოთხოვნათა იგნორირებით 

მოპოვებული მტკიცებულება სასამართლო გამოკვლევაზე არ დაიშვება“ (3, 57). ამის 

საპირისპიროდ ავტორი სხვა ადგილას აფიქსირებს პოზიციას, რომ მოსამართლემ უნდა 

შეაფასოს რამდენად არსებითი იყო დარღვევა (3, 58). აღნიშნული ავტორის მოსაზრებები 

წინააღმდეგობრივია. მტკიცებულებათა მოპოვებისას ფორმის მკაცრად დაცვის პოზიცია 

გამოსჭვივის ე. გერმანოზაშვილის პოზიციაშიც, როდესაც ის აფიქსირებს მოსაზრებას, 

რომ „მტკიცებულებათა ცნებიდან გამომდინარე ის მიღებული უნდა იქნეს მხოლოდ 

„კანონით დადგენილი წესით“, ე.ი. მკაცრად განსაზღვრული წესების დაცვით, როგორც 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს. საპროცესო სამართლის ამ 

ნორმას თეორიაში მტკიცებულებათა დასაშვებობას უწოდებენ, რადგან სისხლის 

სამართლის პროცესში მხოლოდ კანონით დადგენილი წესით მიღებული ინფორმაცია 

მიიჩნევა მტკიცებულებად“ (13, 1188).  

მტკიცებულებათა მოპოვების პროცესში ცალკეული დარღვევები შესაძლებელია ატარებ-

დეს უმნიშვნელო ხასიათს. მაგალითად კანონმდებლის დათქმა, რომ ექსჰუმაციის დროს 

დათვალიერების ან ამოცნობის ჩატარებისას ცალკე ოქმი არ დგება და ამ საგამოძიებო 

მოქმედების შინაარსი აღინიშნება ექსჰუმაციის ოქმში, თუ დაირღვა ეს ნორმა და ერთის 

ნაცვლად შედგა ორი ოქმი განა ეს არსებითი დარღვევაა და დაუშვებლად უნდა ვცნოთ 
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მიღებული ინფორმაცია? რა თქმა უნდა არა. ამით საეჭვო არ გამხდარა შედეგების უტყუა-

რობა. თუ ყველა დანაწესიდან გადახვევა არსებითი დარღვევაა, მაშინ არაარსებითი 

დარღვევა რაღაა? ფორმის დაუცველობა არსებითი დარღვევა მხოლოდ მაშინ იქნება, თუ 

ის იწვევს სხვისი უფლებების დარღვევას ან/და დარღვევის გამო აჩენს დაუძლეველ ეჭვს 

მოპოვებული ინფორმაციის უტყუარობაზე. მაგ., დაუშვებელია საგამოძიებო მოქმედების 

ღამით ჩატარება, თუ არ არსებობს გადაუდებელი აუცილებლობა (16, 111). თუ გამოკით-

ხვა 10 (ათი) საათის შემდეგ ჩატარდა გამოსაკითხი პირის ინფორმირებული თანხმობით, 

მიუხედავად კანონთან შეუსაბამობისა, ადგილი არ აქვს არსებით დარღვევას. ამით არც 

გამოსაკითხი პირის უფლებები ირღვევა და არც გამოკითხვის შედეგები ხდება საეჭვო. 

სისხლის სამართლის ერთ-ერთ საქმეზე, ბინიდან ამოღებული ხელყუმბარის დამაგრე-

ბისას ჩხრეკის ოქმში არ მიუთითებიათ ამოღებული ხელყუმბარის მონაცემები, ოქმი კი 

შედგენილი იქნა მოგვიანებით პოლიციის განყოფილებაში, მაგრამ ხელყუმბარა დაილუქა 

დაუყოვნებლივ, ამოღებისთანავე და ლუქზე ხელს აწერდა ბრალდებულიც (20). აღნიშ-

ნულ საქმეზე სასამართლოს განჩინებასთან დაკავშირებით სამართლიანად შენიშნავს 

ლალი ფაფიაშვილი, რომ დარღვევა ზოგჯერ შეიძლება არ ჩაითვალოს არსებით დარღვე-

ვად (6, 476-477). იმის გამო, რომ ამოღებული ნივთი დაილუქა სხვა დარღვევებმა ვერ 

წარმოშვა დაუძლეველი ეჭვი უტყუარობაზე. საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების ოქმი 

და საგამოძიებო მოქმედების ფარგლებში დამზადებული მასალა უნდა აქარწყლებდეს 

მოპოვებული მტკიცებულებების უტყუარობაზე იმ კითხვებს, რომლებიც გამოწვეულია 

ცალკეული დარღვევით. სხვაგვარად დარღვევა შეფასდება არსებითად.  

აშშ-ის ფედერალური უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტლებაში საქმეზე: მირანდა 

არიზონას შტატის წინააღმდეგ არსებით დარღვევად მიჩნეულია მტკიცებულების 

მოპოვებისას დაცვის უფლების დარღვევა, როდესაც დაკავებულ პირს არ განემარტება 

მისი უფლებები (ე.წ. „მირანდას წესები“) და ისე ხდება მისგან მტკიცებულებითი 

მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის მიღება (21). ანალოგიურად აწესრიგებს საკითხს 

საქართველოს სსსკ-იც. დაკავებულისათვის უფლებების განმარტებამდე მის მიერ 

გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება არის დაუშვებელი მტკიცებულება (16, 174.1).  

კანონის არსებითი დარღვევის შედეგად მტკიცებულების მოპოვება იწვევს მის დაუშვებ-

ლად ცნობას მიუხედავად იმის ვინ მოიპოვა ის. დოქტრინაშიც და პრაქტიკულ საქმიანო-

ბაშიც მხედველობაში უნდა მივიღოთ მხარეთა ინტერესი. ბრალდების მხარის მიერ არსე-

ბითი დარღვევით გამამართლებელი მტკიცებულების მოპოვება დაცვის მხარისათვის არ 

უნდა იწვევდეს მის დაუშვებლად ცნობას. მოცემულ წესთან დაკავშირებით მიზანშეწონი-

ლია საკანონმდებლო მოწესრიგება, რომ მტკიცებულება არსებითი დარღვევით მოპოვების 

შემთხვევაშიც იყოს დასაშვები თუ კანონი დაარღვია ბრალდების მხარემ, მტკიცებულება კი 

არის დაცვის მხარისათვის სასარგებლო. იმ პირობით, რომ შეუძლებელი უნდა იყოს დაცვის 

მხარისათვის საგამოძიებო მოქმედების განმეორებით ჩატარება, თუ სამართლებრივად 

დაცვის მხარეს დამოუკიდებლად ან სასამართლოში შუამდგომლობით გააჩნდა მისი მოპო-

ვების ფიზიკური და სამართლებრივი შესაძლებლობა. არსებითი დარღვევის შედეგია ამ 

გზით მოპოვებული მტკიცებულების საფუძველზე კანონიერად მოპოვებული სხვა 
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მტკიცებულების დაუშვებლობაც, როდესაც ის აუარესებს ბრალდებულის სამართლებრივ 

მდგომარეობას. (სსსკ 72-ე მუხლის პირველ ნაწილში უნდა მიეთითოს მსჯავრდებულიც და 

გამართლებულიც. მტკიცებულება შეიძლება მოპოვებული იქნეს მხარეების მიერ ზემდგომ 

ინსტანციებშიც საქმის წარმოების დროსა და ნორმის მოქმედი რედაქცია გააუარესებს 

გამართლებულის/მსჯავრდებულის სამართლებრივ მდგომარეობას).  

ასეთი მოწესრიგება იურიდიულ ლიტერატურაში ცნობილია „მოწამლული ხის ნაყოფის“ 

თეორიის სახელწოდებით (9, 69-70). ის უკავშირდება აშშ-ის ფედერალური უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლის ფელიქს ფრანკფურტერის სახელს (1,25, 300-301). აღნიშნულ 

თეორიასთან დაკავშირებით არსებობს გამონაკლისები, როდესაც შეიძლება ნაწარმოები 

მტკიცებულების დასაშვებად ცნობა, იმის მიუხედავად, რომ აუარესებს ბრალდებულის 

სამართლებრივ მდგომარეობას (1, 302-314). ერთ-ერთი მათგანია ე.წ. დამოუკიდებელი 

წყაროს გამონაკლისი (10,11,12, 313.888.558). ამ დროს პირველად და ნაწარმოებ 

მტკიცებულებას შორის არის ალტერნატიული მიზეზობრიობა, რამდენადაც ნაწარმოები 

მტკიცებულების მოპოვებას განაპირობებს სხვა კანონიერი მტკიცებულებაც, მეორისაგან 

დამოუკიდებლად. მაგ., ქურდობის ფაქტზე უკანონოდ მიღებული ჩვენებისა და სხვა 

წყაროს მეშვეობით კანონიერად მოპოვებული ვიდეო ჩანაწერების საფუძველზე განხორ-

ციელდა ჩხრეკა. ჩვენება არის უკანონო, მაგრამ ჩხრეკის შედეგები მაინც დასაშვებია. 

მხოლოდ ვიდეო მტკიცებულების საფუძველზეც შეიძლებოდა ჩხრეკის ჩატარება.  

აშშ-ის იურიდიულ დოქტრინასა და პრაქტიკაში გამოიყენება ასევე მტკიცებულების გარდა-

უვალად აღმოჩენის (1,22, 305-307), გამოსწორებული ნაკლის (1,24, 308-309) და კეთილსინ-

დისიერების გამონაკლისები (1,23, 309-311). მათი გამოყენება 72-ე მუხლის პირველი ნაწი-

ლის მოქმედი რედაქციის პირობებში შეუძლებელია. გამომძიებელი უკანონოდ მიღებული 

ჩვენების საფუძველზე გადაუდებელი აუცილებლობით ატარებს ჩხრეკას, მოპოვებული 

მტკიცებულება დაუშვებელია. იურიდიულ შედეგებს ვერ გამოასწორებს ის ფაქტი, რომ 

შემდეგ გარდაუვალად ჩატარდებოდა ჩხრეკა კანონიერ საფუძველზე. თუნდაც დადასტურ-

დეს, რომ სხვა გამომძიებელს კანონიერად ქონდა მიღებული ოპერატიული ინფორმაცია და 

თვითონ ჩაატარებდა კანონიერად ჩხრეკას, უკვე ჩატარებული უკანონო მოქმედების შედე-

გები ვერ იქცევა კანონიერად. თუ ორივე გამომძიებელს ეცოდინებოდა ერთმანეთის ხელთ 

არსებული ინფორმაცია, მაშინ ამოღებული მტკიცებულების დასაშვებობა შეფასდება დამო-

უკიდებელი წყაროს გამონაკლისით. კრიტერიუმი, რითაც უნდა ვიხელმძღვანელოთ მტკი-

ცებულების დასაშვებობის შეფასებისას არის დრო, როდესაც მოხდა მტკიცებულების მოპო-

ვება. თუ საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედება დაწყების მომენტში ემყარებოდა არსებითი 

დარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებას, მაშინ არავითარი მნიშვნელობა არ გააჩნია იმას 

მოგვიანებით ისედაც მოხდა თუ მოხდებოდა მისი კანონიერად მოპოვება. ქართულ 

რეალობაში უპერსპექტივოდ გამოიყურება ე.წ. გამოსწორებული ნაკლის გამონაკლისიც.  

გ. თუმანიშვილი აშშ-ის სასამართლო პრაქტიკიდან განიხილავს შემთხვევებს, როდესაც 

გამოსწორებული ნაკლის ფარგლებში დაშვებულ იქნა მტკიცებულებები. ერთ-ერთ 

საქმეში უკანონო საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გამოვლინდა რამდენიმე მოწმე, 

რომლებმაც სასამართლოში ნებაყოფლობით მისცეს ჩვენებები. სასამართლომ მათი 
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ჩვენებები დასაშვებად ცნო გამოსწორებული ნაკლის გამონაკლისის ფარგლებში, იმ 

მოტივით, რომ ჩვენებები მიცემული იქნა ნებაყოფლობით (1, 309). არსებითია არა ჩვენე-

ბის ნებაყოფლობითი ფაქტი, არამედ ის გარემოება, რომ მოწმეები გამოვლენილნი იყვნენ 

უკანონოდ მიღებული მტკიცებულებების საფუძველზე.  

უპერსპექტივოა ქართულ სინამდვილეში ამერიკულ დოქტრინასა და პრაქტიკაში მიღებუ-

ლი „კეთილსინდისიერების“ გამონაკლისიც, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა აშშ-ი 1984 

წელს ე.წ. „ლეონის“ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილებით (23). იგულისხმება მოსამართ-

ლის უკანონო განჩინებისას პოლიციელთა კეთილსინდისიერად მოქმედება ან პოლიციელ-

თა მხრიდან საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებისას პიროვნებაში შეცდომა. თუ მოსამართ-

ლემ გასცა თანხმობა საგამოძიებო მოქმედებაზე, რაც არ გასაჩივრებულა ზემდგომ ინსტან-

ციაში მხარის მიერ ან გასაჩივრდა და არ დაკმაყოფილდა საჩივარი, მაშინ მოპოვებული 

მტკიცებულების კანონიერებაზე მსჯელობის საკითხი ისედაც ვერ დადგება დღის წესრიგში 

(16, 112.8). რაც შეეხება შემთხვევას, როდესაც სასამართლოს გაცემული აქვს ნებართვა ჩხრე-

კაზე კონკრეტულ ბინაში ან კონკრეტულ პირზე და პოლიციელი შეცდომით შედის სხვა 

ბინაში ან შეცდომით გაჩხრეკს სხვა პიროვნებას, მოპოვებული მტკიცებულების დაშვება 

მწვანე შუქის ფონს შეუქმნის სამართალდამცავებს და ქმნის საფრთხეს, რომ ბოროტად 

ისარგებლონ ამგვარი გამონაკლისით. შეცდომა ობიექტში რელევანტურია სისხლის სამარ-

თალში, მაგრამ არა სისხლის სამართლის პროცესში. ჩხრეკას გადაუდებელი აუცილებლო-

ბით თუ მის გარეშე განჩინებით, სჭირდება დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი. 

შეცდომა მისამართში თუ პიროვნებაში ობიექტურად ვერ ქმნის დასაბუთებულ ვარაუდს 

იმისა, რომ არსებობს ჩხრეკის საფუძველი სხვა მისამართზე ან სხვა პიროვნების მიმართ.  

„მოწამლული ხის ნაყოფის“ შემთხვევასთან არ გვაქვს საქმე, როდესაც ინფორმაციის წყარო 

(მოწმე) არის ერთი და იგივე პირი. მოწმის მიერ გამოძიების სტადიაზე და სასამართლოში 

მიცემული ჩვენებები არ განიხილება პირველად და ნაწარმოებ მტკიცებულებებად. თუ 

არსებითი განხილვის ეტაპზე მოწმის დაკითხვისას გამოვლინდა, რომ გამოძიების 

სტადიაზე მისი გამოკითხვა მოხდა არსებითი დარღვევით, სასამართლოში მიცემული 

მისი ჩვენება განიხილება იურიდიული ძალის არმქონედ, როგორც კანონის დარღვევით 

მოპოვებული მტკიცებულება და არა როგორც უკანონო გზით მიღებული მტკიცებულების 

საფუძველზე მოპოვებული მტკიცებულება.  

 

კვლევის შედეგები 

კვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ ქართულ და უცხოურ სამართალში არ არის ერთიანი 

პოზიცია მტკიცებულებათა მოპოვებისას კანონის არსებითი დარღვევის ცნების გარშემო. 

ნაწილი ავტორებისა მტკიცებულებების მოპოვებისას მხარს უჭერენ საპროცესო ფორმის 

მკაცრად დაცვას, სხვები კი ემხრობიან მტკიცების თავისუფალ ფორმას. კვლევის საკითხზე 

მსჯელობისას ცალკეული ავტორები ზოგადად განმარტავენ არსებითი დარღვევის ცნებას. 

მტკიცებულების მოპოვებისას დარღვევის არსებითად შეფასების კრიტერიუმებში ზოგჯერ 

შეაქვთ მოპოვებული მტკიცებულების მნიშვნელობის საკითხი კონკრეტული საქმისათვის, 



გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი  

 

41 

რასაც არა აქვს კავშირი მტკიცებულების მოპოვების წესთან. კვლევამ აჩვენა, რომ ქართული 

სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა ემთხვევა აშშ-ის დოქტრინასა და 

პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ე.წ. „მოწამლული ხის ნაყოფის“ დოქტრინას. გამოვლინდა 

განსხვავებებიც ქართულ და ამერიკულ მართლმსაჯულებაში მოწამლული ხის ნაყოფის 

დოქტრინის გამონაკლის შემთხვევებთან. კვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო ცალკე არ მსჯელობს მტკიცებულების დასაშვებობის 

საკითხზე და მას სხვა საკითხებთან ერთად განიხილავს სამართლიანი სასამართლოს 

უფლების ფარგლებში. 

 

დასკვნა 

• ქართული და უცხოური წყაროების (გადაწყვეტილებები, დოქტრინა, ნორმატიული 

მასალა) საერთო ანალიზის შედეგად შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ მტკიცებუ-

ლების მოპოვებისას კანონის არსებით დარღვევას აქვს ადგილი, როდესაც საგამოძიებო/ 

საპროცესო მოქმედებას ატარებს არაუფლებამოსილი პირი, როდესაც საგამოძიებო/ 

საპროცესო მოქმედება ტარდება კანონიერი საფუძვლების არარსებობისას, ვადების 

დარღვევით ან იმ პირთა მონაწილების გარეშე, ვისი ჩართვაც საგამოძიებო/საპროცესო 

მოქმედებაში კანონით სავალდებულო იყო. კანონის არსებითი დარღვევაა, როდესაც 

საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების შედეგად თვითნებურად ირღვევა პროცესის 

მონაწილის ან/და მესამე პირის უფლებები. კანონის არსებით დარღვევას აქვს ადგილი, 

როდესაც საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების ჩატარებისას დაშვებული დარღვევები 

წარმოშობს დაუძლეველ ეჭვს მტკიცებულების უტყუარობაზე.  

• თუ კანონი არსებითად დაარღვია ბრალდების მხარემ და მტკიცებულება ხელსაყრელია 

დაცვის მხარისათვის, მაშინ მიზანშეწონილია მისი დაშვება სისხლის სამართლის 

საქმეზე, როგორც დაცვის მხარის მტკიცებულება, თუ დაცვის მხარეს არ შეუძლია 

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მოქმედებით ამ მტკიცებულების მოპოვება. 

• დაუშვებელია არსებითი დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულების საფუძველზე კანო-

ნიერად მოპოვებული სხვა მტკიცებულებაც, თუ ის აუარესებს ბრალდებულის სამართ-

ლებრივ მდგომარეობას. მტკიცებულებების მოპოვება შესაძლოა მოხდეს საქმის ზემდ-

გომ ინსტანციებში წარმოების დროსაც, ამიტომ მიზანშეწონილია სსსკ-ის 72-ე მუხლის 

პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: არსებითი დარღვევით მოპოვე-

ბული მტკიცებულება და მის საფუძველზე კანონიერად მოპოვებული სხვა მტკიცებუ-

ლება, თუ ის აუარესებს ბრალდებულის, მსჯავრდებულის ან გამართლებულის სამართ-

ლებრივ მდგომარეობას, დაუშვებელი მტკიცებულებაა და იურიდიული ძალა არ გააჩნია. 

• გამონაკლისი მოწამლული ხის ნაყოფის დოქტრინასთან მიმართებაში სსსკ-ის 72-ე მუხ-

ლის პირველი ნაწილის პირობებში შესაძლებელია მხოლოდ ე.წ. მტკიცებულების მოპო-

ვების ალტერნატიული წყაროს საგამონაკლისო შემთხვევაში. რაც შეეხება მტკიცებულებ-

ის გარდაუვალად აღმოჩენის, გამოსწორებული ნაკლის და კეთილსინდისიერების გამო-

ნაკლისებს მათი გამოყენება წინააღმდეგობაში მოდის სსსკ-ის 72-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის რეგულაციასთან და ლოგიკურადაც წინააღმდეგობრივი შინაარსის მატარებელ-

ნი არიან.  
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Abstract. The article concerns to the issue of admissibility of evidence in criminal proceedings. In particular, the 

concept of substantial violation of the law and its importance in the criminal justice process. The criteria are 

defined in which case there is a substantial violation of the law. The article analyzes the doctrine of the United 

States of America and the decisions of the Federal Supreme Court on the issues of admissibility of evidence 

using the method of comparative law. The article expresses and substantiates the opinion that a substantial 

violation of the law occurs when the investigative action is carried out by an unauthorized person, when the 

investigative action is conducted in violation of the deadline set by the law, when the investigative action is 

conducted without the grounds defined by the law, when the persons specified by the law do not participate in 

the investigative action. Cases where the law breaking violates a person's rights or creates insurmountable 

doubts about the veracity of evidence are considered substantial violations. The issue is important from both a 

theoretical and a practical point of view. Due to the fact that we are limited by the format of the article, it deals 

only with the comparative analysis of Georgian and American law about the mentioned issue. 

Key words: evidence, admissibility of evidence, sSubstantial violation, the doctrine of the fruit of the poisonous 

tree, criteria for substantial violation, exceptions to the doctrine of the fruit of the poisonous tree 
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