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მტკიცების ფარგლები - სისხლის საპროცესო სამართლის ინსტიტუტი 

 

ბექა ქებულაძე 
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, დოქტორანტი 

Beqaqebuladze11@gmail.com 
 

რეზიუმე. ზოგადად დანაშაული არის ის სოციალური მოვლენა, რომელიც არსებობდა, არსებობს 

და ყოველთვის იარსებებს. დანაშაულისადმი საზოგადოების დამოკიდებულება მკვეთრად 

უარყოფითია. მისი ჩადენის შემდეგ საზოგადოების ინტერესი დანაშაულის გახსნა და 

დამნაშავისთვის სამართლიანი სასჯელის დაკისრებაა. ზოგიერთ შემთხვევაში ფაქტები იმდენად 

ცხადია, რომ შესაძლებელია ისინი აშკარად მიუთითებდნენ ერთ კონკრეტულ პირზე, მაგრამ ეს 

საკმარისი არ არის დამნაშავის გამოვლენისა და დასჯისათვის. ამის ერთადერთი საშუალება 

სამართლიანი მართლმსაჯულებაა. მართლმსაჯულებისათვის კი ჭეშმარიტების დადგენაა 

აუცილებელი. ამიტომ დანაშაულთან დაკავშირებული ფაქტების დადასტურება და პირის 

დამნაშავეობის დადგენა სამართლებრივი გზით უნდა მოხდეს. დანაშაულობის გამოძიება, 

დამნაშავის გამოვლენა და სამართლიანი დასჯა ურთულესი პროცესია, რომელთაც მკაცრად 

არეგულირებს სისხლის საპროცესო სამართალი, სადაც განსაკუთრებული ადგილი მტკიცებით 

სამართალს უჭირავს.  

საკვანძო სიტყვები: მტკიცებულება, მტკიცების ფარგლები, დამნაშავეობა, პროკურორი, 

ბრალდებული 
 

 

შესავალი. მტკიცების საგანი სისხლის სამართლის პროცესში სპეციფიკურია. 

მტკიცებითი პროცესი შემეცნების საგანია, არა ბუნების ზოგადი კანონზომიერებები, 

არამედ წარსულში მომხდარი კონკრეტული ფაქტები (1). მტკიცებულება ერთადერთი 

საშუალებაა, რომლითაც წარსულში მომხდარი დანაშაულებრივი ფაქტის აღდგენა და 

საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენაა შესაძლებელი. მტკიცებულება - ეს არის 

ინფორმაცია, რომელიც ადასტურებს ან უარყოფს რაიმე ფაქტს ან მოვლენას. ამიტომ 

სისხლის სამართლის საქმის ბედი მტკიცებულებათა ერთობლიობაზეა დამოკიდებული.  

ზოგადად, მტკიცება რაიმეს დასაბუთებას ნიშნავს და მიღებული დასკვნები უტყუარი 

არგუმენტებით უნდა იყოს გამყარებული. ამიტომ საქართველოს სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსის 259-ე მუხლში პირდაპირაა მითითებული, რომ სასამართლოს 

განაჩენი მხოლოდ მაშინაა კანონიერი, დასაბუთებული და სამართლიანი, თუ ის ემყარება 

სასამართლო განხილვის დროს გამოკვლეულ, ეჭვის გამომრიცხავ მტკიცებულებათა 

ერთობლიობას და ყველა დასკვნა და გადაწყვეტილება დასაბუთებულია. 

 

კვლევის მიზანი. კვლევის მიზანია, რომ სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეებს 

შეუქმნან სამართლებრივი გარანტიები, რათა მათ სრულყოფილად შეასრულონ თავიანთი 

ვალდებულებები და გამოიყენონ თავიანთი უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში.  
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კვლევის ამოცანები 

1. რა არის მტკიცებულებათა კვლევის ძირითადი კონცეფციები, ლოგიკა, მეთოდები, 

პრობლემების გამოვლენის ინსტრუმენტები, აქტუალურობა? 

2. მტკიცებულების დასაშვებობისას, სწორედ მკაცრად განსაზღვრულმა წესებმა როგორ 

უნდა უზრუნველყოს ინფორმაციისათვის მტკიცებულების ძალის მინიჭება? 

3. მტკიცებულების დასაშვებობა სისხლის სამართლის საქმისათვის მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციისთვის იურიდიული ძალის მინიჭებასაც გულისხმობს თუ არა? 

4. თუ ინფორმაცია საპროცესო წესით არ იქნა დამაგრებული, თუ მან მტკიცებულების 

სტატუსი არ შეიძინა, ასეთ ინფორმაციას როგორი ძალა აქვს? 

5. დაუშვებლად ცნობილი მტკიცებულება შესაბამისი საპროცესო გადაწყვეტილების 

საფუძველზე გამოირიცხება სისხლის სამართლის საქმიდან, როგორც იურიდიული 

ძალის არმქონე? 

კვლევის საგანი და ობიექტი: მტკიცებულებათა მოკვლევისა და საპროცესო დამაგრების 

პრობლემათა კვლევა და მისი ბრალდებულზე მოქმედების არეალი. 

ინფორმაცია სისხლის სამართლის საქმისათვის მნიშვნელოვანი გარემოების შესახებ 

ჩვენგან დამოუკიდებლად არსებობს. თუ ეს ინფორმაცია რაიმე ობიექტური ფორმით არ 

აისახება (მაგალითად, მოწმის ჩვენება, საგამოძიებო მოქმედების ოქმი, ექსპერტის დასკვნა 

და ა.შ.), ბუნებრივია, პრაქტიკულ საქმიანობაში მისი გამოყენება შეუძლებელი იქნება. 

ფორმა, რომელშიც უნდა გამოიხატოს ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის საიმედოობის 

გარანტიას უნდა ქმნიდეს და სამართლებრივი უნდა იყოს. ინფორმაცია მტკიცებულებით 

მნიშვნელობას სწორედ სამართლებრივი რეგულირების სფეროში მოქცევის შემდეგ იძენს, 

ე.ი. ის საპროცესო დოკუმენტში ასახვის შემდეგ ხდება იურიდიული ძალის მქონე 

მტკიცებულება.  

კვლევის აქტუალობა. აღნიშნული სტატიის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ 

მტკიცებულება ერთ-ერთი ძირითადი რგოლია სისხლის სამართალწარმოებაში, 

რისთვისაც კანონმდებელმა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 

72-ე მუხლში კონკრეტულად მიუთითა, თუ რომელი მტკიცებულებებია დაუშვებელი, 

კერძოდ:  

1. მტკიცებულება დაუშვებელია, თუ იგი მოპოვებულია ამ კოდექსით დადგენილი 

წესის დაცვით, მაგრამ უარყოფილი არ არის გონივრული ეჭვი მისი შესაძლო 

გამოცვლის, მისი ნიშან-თვისებების არსებითი შეცვლის ან მასზე დარჩენილი 

კვალის არსებითი გაქრობის შესახებ. 

2. ბრალდების მხარის მტკიცებულების დასაშვებობისა და დაცვის მხარის 

მტკიცებულების დაუშვებლობის მტკიცების ტვირთი ეკისრება ბრალმდებელს. 

3. მხარე ვალდებულია სასამართლოს მიაწოდოს ინფორმაცია საკუთარი მტკიცებუ-

ლების წარმომავლობის შესახებ. 
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4. მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის საკითხს წყვეტს სასამართლო. 

სასამართლოს გადaწყვეტილება დასაბუთებული უნდა იყოს. 

5. დაუშვებელი მტკიცებულება არ შეიძლება საფუძვლად დაედოს სასამართლოს 

გადაწყვეტილებას. 

ყველა ეს იმპერატიული მოთხოვნა სამართლიანი მართლმსაჯულების განხორციელე-

ბის წინაპირობაა და რომ ყოველგვარი სამართლებრივი შეზღუდვა მხოლოდ უკიდუ-

რესი აუცილებლობით უნდა იყოს განპირობებული. სისხლის სამართლის პროცესში 

კი, უპირველეს ყოვლისა, შეჯიბრებითობა და მხარეთა თანასწორობა უნდა იყოს 

უზრუნველყოფილი. მხოლოდ ამ პირობებშია შესაძლებელი საქმეზე ობიექტური 

ჭეშმარიტების დადგენა. 

 

თავი 1. საპროცესო ფორმის დაცვის აუცილებლობა მტკიცების პროცესში 

საპროცესო ფორმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესების 

ერთობლიობაა და ინფორმაციის სამართლებრივ ხასიათს განსაზღვრავს. საპროცესო 

ფორმა, საქმისათვის შინაარსობრივად მნიშვნელოვან ინფორმაციას, სამართლებრივ 

სტატუსს ანიჭებს. საპროცესო ფორმის დაცვით მოპოვებული ინფორმაცია მოსამარ-

თლეს საშუალებას აძლევს საკუთარი გადაწყვეტილება არა მხოლოდ სამართლებრივი, 

არამედ მორალური კუთხითაც გაამყაროს.  

თუ ინფორმაცია საპროცესო წესით არ იქნა დამაგრებული, თუ მან მტკიცებულების 

სტატუსი არ შეიძინა, ასეთ ინფორმაციას როგორი ძალა აქვს? ის დაუშვებელ მტკიცე-

ბულებად იქნება ცნობილი. დაუშვებლად ცნობილი მტკიცებულება კი შესაბამისი 

საპროცესო გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოირიცხება სისხლის სამართლის 

საქმიდან, როგორც იურიდიული ძალის არმქონე (3). 

მტკიცებულების დასაშვებობის კრიტერიუმად მტკიცებულების შინაარსობრივი მხარის 

აღიარება მაგალითად ინგლისში, მტკიცებითი სამართლის სპეციფიკური თვისებაა. 

გარდა ამისა, ინგლისი პრეცედენტული სამართლის ქვეყანაა, იქ არ არსებობს წინას-

წარი გამოძიების სტადია, მტკიცებულებათა განხილვა მხოლოდ სასამართლოში 

ხდება. ჯერ კიდევ 1955 წელს ლორდთა პალატამ, მტკიცებულებათა მოპოვებისას 

საპროცესო წესის დაცვასთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიცია დაიკავა, 

რომლის თანახმად, სასამართლო უფლებამოსილია უარყოს მტკიცებულება, თუ 

მიიჩნევს, რომ ის დაცვის მხარის მიმართ უსამართლო მეთოდების გამოყენებით იქნა 

მოპოვებული. ამასთანავე, მტკიცებულებათა მოპოვებისას კანონის მოთხოვნის დარღ-

ვევა, უპირველეს ყოვლისა, ინგლისის სისხლის საპროცესო სამართლის ფუნდამენტუ-

რი ცნების - „სამართლიანობის“ დარღვევას ნიშნავს (6). 

 

1.1. საზღვარგარეთის პრაქტიკა  

კონტინენტური ევროპის სამართლის ქვეყნებში ამ საკითხს განსხვავებულად უდგები-

ან. მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთის კანონმდებლობა მტკიცებულების წყაროს 
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ამომწურავ ჩამონათვალს არ იძლევა და მტკიცებულებად ნებისმიერი ინფორმაცია 

დაიშვება. ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ინფორმაციის მოპოვება ნებისმიერი 

საშუალებით შეიძლება. პირიქით, აქ მტკიცებულებითი ინფორმაციის მოპოვება 

მკაცრად რეგლამენტირებულია (6). მტკიცებულების თავისუფლების პრინციპის 

მიუხედავად, მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხს საფრანგეთის სისხლის 

სამართლის პროცესი საკმაოდ მკაცრად უდგება. საფრანგეთის მართლმსაჯულება 

შეგვახსენებს, რომ თუ დანაშაულის დევნა ყველა საშუალებითაა მისაღები, სისხლის 

სამართლის მოსამართლის წინაშე წარდგენილი მტკიცებულებები უნდა აკმაყოფილებ-

დეს პროცედურულ წესებს და არ უნდა ლახავდეს დაცვის უფლებებს (18). 

მტკიცებულებათა დასაშვებობაში განსაკუთრებული საკითხი არის „მოწამლული ხის 

ნაყოფის“ თეორია. აშშ-ში მოწამლული ხის ნაყოფის თეორიას, უკანონო მტკიცებულების 

საფუძველზე მოპოვებულ ინფორმაციას ადარებენ. „FRUIT OF THE POISONOUS TREE” სიტყვა-

სიტყვითი თარგმანით იქნა ქართულ ლექსიკონში გადმოტანილი (16). „მოწამლული ხის 

ნაყოფი“ არის სამართლებრივი თეორია, რომელიც სისხლის სამართლის საქმიდან 

მტკიცებულების გამორიცხვის საფუძველია. მტკიცებულების გამორიცხვის წესის 

თანახმად, უკანონო ჩხრეკით, დაპატიმრებით, იძულებითი დაკითხვით მოპოვებული 

ინფორმაცია სისხლის სამართლის საქმეზე არ უნდა იქნეს დაშვებული. რაც შეეხება 

„მოწამლული ხის ნაყოფის“ თეორიას, ის უფრო შორს მიდის და ადგენს, რომ სისხლის 

სამართლის საქმის მასალებიდან ასევე უნდა გამოირიცხოს უკანონო გზით აღმოჩენილი 

ინფორმაციის საფუძველზე მოგვიანებით მოპოვებული მტკიცებულება (20). 

განხილული მაგალითები ცხადყოფს, რომ მთლიანად თავისუფალი მტკიცების პროცესი 

არც ამ ქვეყნებშია. აქცენტი ინფორმაციის უტყუარობასა და ადამიანის უფლებებზე 

კეთდება. მაგალითად, ინგლისსა და აშშ-ში კატეგორიულად მიუღებელია მოწმის ჩვენება, 

რომელიც პირველწყაროდან არ მომდინარეობს, რასაც საკმაოდ ძლიერი არგუმენტით 

ასაბუთებენ: ამ დროს თუ სასამართლოს წინაშე არ წარდგება პირველწყარო, დაცვას არ აქვს 

ინფორმაციის მართებულობის გადამოწმების შესაძლებლობა და ირღვევა ბრალდებულის 

უფლება - პირისპირ შეხვდეს მოწმეს, რომელიც მის წინააღმდეგ აძლევს ჩვენებას (7). 

ამდენად, მკაცრი სამართლებრივი რეგულირების გარეშე მტკიცებულებათა მოპოვება 

გაუმართლებელი შეცდომაა, რადგან ასეთ შემთხვევაში არ არსებობს მტკიცების პროცესის 

კონტროლის მექანიზმი. ე.ი. მკიცებულებათა საპროცესო ფორმის დაცვის მოთხოვნა 

არათუ ხელის შემშლელი ფაქტორია, არამედ საქმის გარემოებების უტყუარი დადგენის, 

მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთების, დანაშაულის გახსნის, დამნაშავის გამოვლე-

ნისა და სამართლიანი დასჯის, სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა უფლებების 

დაცვის მნიშვნელოვანი გარანტიაა (8). ჯერ კიდევ ძველ რომში აღიარებდნენ, რომ „თუ 

ფორმა არ არის დაცული, კეთდება დასკვნა, რომ საბუთი (აქტი) ბათილია“ (Forma non 

obsevata, inferto adnullatio actus).  

სისხლის სამართალწარმოება რთული და მრავალმხრივი პროცესია, სადაც ორი - დაცვისა 

და ბრალდების მკვეთრად გამოხატული ინტერესი უპირისპირდება ერთმანეთს. საკუთა-

რი პოზიციის დაცვა კი ძლიერი არგუმენტაციით არის შესაძლებელი. მტკიცების პროცესი 
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სწორედ მკაცრი სამართლებრივი რეგულირების ფარგლებში უნდა ხორციელდებოდეს. 

დანაშაულის გამოძიების, დამნაშავის გამოვლენისა და დასჯის ეფექტიანად განხორცი-

ელებისთვის სახელმწიფო უნდა ქმნიდეს საიმედო სამართლებრივ რეჟიმს (9). პროცესის 

მწარმოებელი ორგანო კი ამ სამართლებრივი რეჟიმის ფარგლებში უნდა მოქმედებდეს.  

ცნობილია, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება სახელმწიფოს სახელით გამოაქვს. სწორედ 

აქ იკვეთება სახელმწიფოს ვალდებულება, შექმნას სათანადო ბაზა სამართლიანი მართლმ-

საჯულების განხორციელებისთვის, რაც თავის მხრივ, ადამიანის უფლებათა და თავისუფ-

ლებათა დაცვის რეალურ გარანტიებს იძლევა. უკანონო და დაუსაბუთებელი სასამართლო 

აქტი ადამიანის უფლებების სასამართლო დაცვაზე უარის თქმას ნიშნავს (10). 

 

1.2.  მტკიცების პროცესის შინაარსი 

ცხადია, მტკიცების პროცესის აუცილებელი ელემენტი შემეცნებაა. მაგრამ არ შეიძლება 

მტკიცების პროცესი მხოლოდ ინფორმაციის მოპოვებით შემოიფარგლოს. შემეცნება და 

მტკიცება (სისხლის საპროცესო სამართლებრივი გაგებით) შინაარსობრივად განსხვავე-

ბული ცნებებია (11). მტკიცება უფრო ფართო ცნებაა და მოიცავს შემეცნებით საქმიანო-

ბასაც, რომელსაც მტკიცების პროცესში უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია. ბუნებრივია, 

მტკიცებულების დასაშვებობაზე ვერც კი ვისაუბრებთ, თუ არ გვაქვს სისხლის სამართლის 

საქმისათვის შინაარსობრივად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, აუცილებელია 

ინფორმაციის მოპოვება, შემეცნება. თუმცა რაოდენ დიდიც არ უნდა იყოს მტკიცების 

პროცესის შემეცნებითი მხარე, ეს არ ნიშნავს, რომ დავაკნინოთ მტკიცების პროცესის 

ფორმალური მხარე, რომელიც ადასტურებს ობიექტური ინფორმაციის არსებობას და 

ხელს უწყობს საპროცესო გადაწყვეტილებათა დასაბუთებას. ამიტომ არ შეიძლება მტკიცე-

ბის პროცესი მხოლოდ ინფორმაციის მოპოვებით შემოიფარგლოს. მთავარია ეს ინფორმა-

ცია ადრესატისთვის ხელმისაწვდომი, ობიექტური და დამაჯერებელი იყოს, რაც მხოლოდ 

სათანადო ფორმითაა შესაძლებელი. ინფორმაციის უტყუარობის მაღალ ხარისხს ამ 

ინფორმაციის კანონიერება განაპირობებს. თვით უტყუარობის ცნება კი არა მარტო 

ინფორმაციის ჭეშმარიტებას, არამედ ჭეშმარიტების დასაბუთებასაც მოიცავს. ფაქტების 

უტყუარი დადგენა სისხლის სამართლის საქმის სწორად გადაწყვეტის უპირველესი და 

აუცილებელი პირობაა (12). სისხლის სამართალწარმოების ამოცანათა გადასაწყვეტად 

სისხლის სამართლის საქმის გარემოებათა შესახებ უტყუარი ინფორმაციის მოპოვებაა 

აუცილებელი. ინფორმაციას უტყუარობის ხასიათს მტკიცების პროცესი ანიჭებს (8). 

შემეცნებისა და მტკიცების მეცნიერული ანალიზის შედეგად, მტკიცების პროცესში შეიძ-

ლება სამი მიმართულება გამოვყოთ: (1) შემეცნება, (2) დადასტურება და (3) დასაბუთება. 

შემეცნების ეტაპზე საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოპოვება ხდება. ამის 

შემდეგ აუცილებელია ინფორმაციის საპროცესო დამაგრება, შესაბამისი საპროცესო 

დოკუმენტში ასახვა და ყველა შესაძლო ადრესატის დარწმუნება მათთვის მიწოდებული 

ინფორმაციის ჭეშმარიტებაში (1). თანამედროვე ფილოსოფიურ მეცნიერებას ეჭვი არ 

შეაქვს, რომ ნებისმიერ მოვლენაში ფორმისა და შინაარსის ურთერთდამოკიდებულება 

მათ ერთიანობაში გამოიხატება. ფორმა არის შინაარსის გამოხატვის საშუალება, ხოლო 
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მტკიცებულება ლოგიკური და პრაქტიკული მეთოდების გამოყენებით მსჯელობის 

ჭეშმარიტების დასაბუთების საშუალებაა. 

ამრიგად, უეჭველია, რომ ფორმა და შინაარსი ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული 

ცნებებია. არ შეიძლება ინფორმაცია (ისევე, როგორც ენერგია) რაიმე სახის მატერიალური 

ფორმის გარეშე არსებობდეს (1). მტკიცებულება არის სისხლის სამართლის საქმისათვის 

მნიშვნელოვანი გარემოების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ადასტურებს ან უარყოფს 

დანაშაულებრივ ფაქტს ან მასთან დაკავშირებულ გარემოებას (19).  

მტკიცებულების შეფასებას ორი, შინაგანი (ლოგიკური) და გარეგანი (სამართლებრივი) 

მხარე აქვს. მოსამართლეს საქმის განხილვისას უამრავ ურთიერთგამომრიცხავ ინფორ-

მაციასთან უწევს შეხება. მას სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში სამართლიანობისა და 

კანონიერების პრინციპი ეხმარება. საპროცესო ფორმა სრულებითაც არ გულისხმობს 

შეზღუდვების დაწესებას. საპროცესო ფორმის დაცვა მტკიცებულებათა კანონიერებას 

ნიშნავს. კანონიერად კი ისეთი პროცედურა მიიჩნევა, რომლის დროსაც საყოველთაოდ 

აღიარებული სამართლებრივი პრინციპები არ იზღუდება. კერძოდ, არ ირღვევა მხარეთა 

თანასწორობა და მოსამართლის დამოუკიდებლობა (13). 

როგორც ვიცით, სისხლის სამართლის პროცესი ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული 

სტადიებისაგან შედგება. გამოვყოთ ორი სტადია: სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება 

და საქმის სასამართლოში განხილვა. საქართველოში შერეული ტიპის სისხლის სამართლის 

პროცესი არსებობს. სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების სტადიაზე ინკვიზიციური 

ელემენტები შეინიშნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამას აბსოლუტურად სამძებრო ხასიათი 

უნდა ჰქონდეს. პირიქით, კანონმდებლობა ინკვიზიციური ელემენტების უფრო და უფრო 

შემცირების გზით უნდა წავიდეს. დავის საგანი არ უნდა იყოს ის ფაქტი, რომ საპროცესო 

ფორმის დაცვა აუცილებელია როგორც სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების, ისე 

სასამართლო განხილვის სტადიაზე. საინტერესოა, რომ აღნიშნული საკითხისადმი სხვადა-

სხვა მიდგომები არსებობს. მაგალითად, გერმანიის სისხლის სამართლის პროცესი მტკიცე-

ბის ორ, „მკაცრ“ და „თავისუფალ“ სახეს განასხვავებს. აქ მტკიცების პროცესი მკაცრად 

რეგლამენტირებული მხოლოდ სასამართლო განხილვის სტადიაზეა. მტკიცება შეჯიბრები-

თობის, უშუალობის და ყველა სხვა საპროცესო პრინციპის დაცვით მიმდინარეობს. სისხლ-

ისსამართლებრივი დევნის დაწყების სტადიაზე კი საპროცესო ფორმის დაცვა სავალდებუ-

ლო არ არის (6). ასეთ მიდგომას ვერ გავიზიარებთ, ვინაიდან სისხლისსამართლებრივი 

დევნის დაწყება, სისხლის სამართლის პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპია. სწორედ აქ ხდება 

სისხლის სამართლის საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოპოვება, შეკრება და 

საპროცესო დამაგრება. პროცესის ამ სტადიის მიზანი, საქმის სასამართლოში განხილვის-

თვის მზადება და სწრაფი მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის ხელის შეწყობაა. 

აქვეა გასათვალისწინებელი ადამიანის უფლებების დაცვის პრობლემაც. სისხლისსამარ-

თლებრივი დევნის განხორციელებისას პირი საქართველოს სისხლის სამართლის საპრო-

ცესო კოდექსის მე-5 მუხლის თანახმად „პირი უდანაშაულოდ ითვლება, ვიდრე მისი 

დამნაშავეობა არ დამტკიცდება სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი 

განაჩენით“.  
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თავი 2. მტკიცების პროცესის სუბიექტები 

2.1. მხარეთა მიერ მტკიცებულებათა შეკრება და წარდგენა  

სისხლის სამართლის პროცესში ძალიან აქტუალურია მტკიცების პროცესის სუბიექ-

ტის საკითხი. როგორც ვიცით, სისხლის სამართლის პროცესი ეფუძნება მხარეთა 

თანასწორობის პრინციპს, რომელიც დაცვისა და ბრალდების თანასწორუფლებიანობას 

გულისხმობს. იგი რამდენიმე ელემენტს მოიცავს: ა) მტკიცებულებათა მოპოვება,  

ბ) მტკიცებულებათა დამაგრება, გ) მტკიცებულებათა შემოწმება, დ) მტკიცებულებათა 

შეფასება. 

საზოგადოებრივი განვითარების დემოკრატიულმა პროცესებმა, დაცვის მხარის უფლე-

ბების გაზრდა მოითხოვა, ვინაიდან დაცვის მხარე საზოგადოებრივი ურთიერთობის 

მონაწილეა, მტკიცების პროცესი კი სისხლის სამართლის პროცესის ბირთვია. დღეს 

მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტად 

მიიჩნევა ნებისმიერი პირი, რომელიც რაიმე სახით მონაწილეობს მტკიცებით საქმია-

ნობაში, აქვს გარკვეული უფლებები და განსაზღვრული ვალდებულებებიც აკისრია, 

თუმცა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არის მუხლი, რომელიც დაცვის 

ფუნქციას მეტ-ნაკლებად ზღუდავს და უპირატესობას აძლევს ბრალდების მხარეს. 

მაგალითად ამავე კოდექსის 111-ე მუხლი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების უფლე-

ბას აძლევს მხარეებს, თუმცა მეორე ნაწილით „დაცვის მხარის უფლება“, შუამდგომ-

ლობით მიმართოს სასამართლოს საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების თაობაზე, არ 

ვრცელდება ამ კოდექსის 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ გარემოე-

ბებზე, რომლითაც დაცვის მხარეს არ აქვს უფლება სასამართლოს ნებართვის გარეშე 

ჩაატაროს ისეთი საგამოძიებო მოქმედება, რომლის ჩატარებისათვის ამ კოდექსის 

თანახმად საჭიროა ასეთი ნებართვა. ხოლო ასეთი მოქმედებების ჩატარების უფლებას 

გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში კანონმდებელი აძლევს პროკურორს, 

რომელმაც ამ მოქმედებების ჩატარების შემდეგ, მოსამართლეს 24 საათის განმავლო-

ბაში უნდა აცნობოს და გადასცეს მას სისხლის სამართლის საქმის მასალები.  

დაცვის მხარის ასეთმა შეზღუდვამ, შესაძლოა გამოიწვიოს ისეთი დოკუმენტის მოპოვების 

დაყოვნება, (იგულისხმება ადვოკატის მიერ პროკურორის წინაშე შესაბამისი შუამდგომ-

ლობის დაყენებისა და შემდგომში ამ შუამდგომლობის გაზიარება-არგაზიარებაში გასულ 

დროს) ან გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი - ბრალდებულის გამამართლებელი ზოგიერ-

თი დოკუმენტის ან ნივთის განადგურება. სასურველია ამ კუთხით კანონმდებელმა 

გაათანაბროს მხარეთა უფლება-მოვალეობები. 

მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 72-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახ-

მად, „ბრალდების მხარის მტკიცებულების დასაშვებობისა და დაცვის მხარის მტკიცებუ-

ლების დაუშვებლობის მტკიცების ტვირთი ეკისრება ბრალმდებელს“. თუ მხარეებს 

თანაბარი უფლებები აქვთ, რატომ უნდა მივანდოთ დაცვის მხარის მიერ წარდგენილი 

მტკიცებულებების სისხლის სამართლის საქმისთვის დართვის საკითხის გადაწყვეტა 

ბრალდების მხარეს. არაა გამორიცხული, რომ ბრალდების მხარე დაცვისათვის საჭირო 
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მტკიცებულებების განხილვისას ობიექტური და მიუკერძოებელი ვერ იქნეს. თუმცა 

ახალმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსმა ამ მხრივ განსხვავებული პოზიცია 

დაიკავა და ცალსახად მიუთითა, რომ მტკიცებულების დასაშვებობის საკითხს წყვეტს 

სასამართლო. სასამართლოს კი საქმის გადამწყვეტის ფუნქცია აკისრია, ის არ არის მხარე. 

ასეთ შემთხვევაში დაცვის მხარის მტკიცებულების ბედი მთლიანად მოწინააღმდეგის 

ხელში არ არის, მაგრამ ჩნდება ეჭვი იმისა, რომ ბრალდების მხარე პრივილეგირებულ 

მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს. 

 

თავი 3. მტკიცებულება საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესში 

3.1. მტკიცებულებათა მოპოვება 

მხარეები სისხლის სამართლის პროცესში აგროვებენ მტკიცებულებებს, რომლებიც დაკავ-

შირებულია დანაშაულთან. დანაშაული წარსულში მომხდარი ფაქტია და შეუძლებელია 

განმეორებით მისი ჩადენა. მათი შემეცნება ხდება ისე, რომ უნდა შეჯერდეს აწმყოსა და 

წარსულის მოვლენები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ობიექტურ სამყაროში. წარსულ 

მოვლენებზე ცნობები შეიძლება მოგვაწოდოს თვითმხილველმა, გადმოცემულ იქნეს 

დოკუმენტში, აისახოს ადამიანის მიერ დატოვებულ კვალში და ა.შ. სისხლის სამართლის 

პროცესში წარსულში მომხდარი მოვლენის აღდგენა წარმოებს კანონით დადგენილი 

წესების მკაცრი დაცვით, რაც იძლევა უტყუარი დასკვნის მიღების გარანტიას. 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 72-ე მუხლის მეორე ნაწილით: 

„მტკიცებულება ასევე დაუშვებელია, თუ იგი მოპოვებულია ამ კოდექსით დადგენილი 

წესის დაცვით, მაგრამ უარყოფილი არ არის გონივრული ეჭვი მისი შესაძლო გამოცვლის, 

მისი ნიშან-თვისებების არსებითი შეცვლის ან მასზე დარჩენილი კვალის არსებითი 

გაქრობის შესახებ“. აქ მკაფიოდაა მითითებული, რომ დაცვის მხარეს ისეთ შემთხვევაშიც 

კი, როდესაც ბრალდების მხარემ კანონიერი გზით მოიპოვა ბრალის დამამტკიცებელი 

მასალა (ნივთი ან დოკუმენტი), შეუძლია გონივრული ეჭვი შეიტანოს ამ მტკიცებულების 

ნიშან-თვისებებში და თუ კი ბრალდების მხარე ვერ შეძლებს დაცვის მხარის ამ გონივრუ-

ლი ეჭვის უარყოფას, ასეთი მტკიცებულებაც დაუშვებლად იქნება მიჩნეული. 

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, სსსკ-ის 73-ე მუხლის პრეიუდიციის პირველი ნაწილით 

„გამოკვლევის გარეშე მტკიცებულებად“ მიიღება:  

ა) საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტი.  

ბ) განაჩენი ნასამართლობაზე. 

გ) სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენით დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები, 

თუ პროცესის არც ერთი მონაწილე მათ საეჭვოდ არ ხდის. 

დ) ნებისმიერი სხვა გარემოება თუ ფაქტი, რომელზედაც მხარეები შეთანხმდებიან, 

თუმცა ასეთი მოთხოვნა დოგმას არ წარმოადგენს არც ერთი მხარისათვის. 

ამავე მუხლის მეორე ნაწილით „მხარის ინიციატივით სასამართლომ შეიძლება უარყოს 

პრეიუდიციულად დადგენილი ფაქტი, თუ ეს ფაქტი ეწინააღმდეგება სასამართლოში 
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მტკიცებულებათა გამოკვლევის შედეგებს“. მტკიცებულების ერთ-ერთი ფორმაა სასამარ-

თლოში მიცემული ბრალდებულის ჩვენება, რომლითაც იგი ასახავს მომხდარის დროს, 

ადგილს, მიზეზს, მიზანსა თუ სხვას, რამაც განაპირობა დანაშაულის ჩადენა, თუმცა 

კონონმდებელი არ ავალდებულებს ბრალდებულს ჩვენების მიცემას. ეს მისი უფლებაა და 

არა მოვალეობა. ზოგჯერ ბრალდებული ცდილობს გადააბრალოს სხვა პირს დანაშაულის 

ჩადენა და ეს მისი მხრიდან თავის დაცვის ერთ-ერთი საშუალებაა, რის გამოც არ შეიძ-

ლება მას სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისროს. მტკიცებულებაა ასევე 

მოწმის ჩვენება, რომელიც მიიღება სასამართლოში და შეიტანება შესაბამის ოქმში. 

არსებობს ასევე მოწმის ირიბი ჩვენებაც, რომელსაც კანონმდებელი დასაშვებ მტკიცებუ-

ლებად ვერ ჩათვლის მანამ, სანამ ირიბი ჩვენების მიმცემი პირი ვერ მიუთითებს 

ინფორმაციის წყაროს, რომლის იდენტიფიცირება და რეალურად არსებობის შემოწმებაა 

შესაძლებელი და სასამართლოში საქმის არსებით განხილვის დროს ირიბი ჩვენება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიშვება მტკიცებულებად, თუ იგი დადასტურებული იქნება 

სხვა ისეთი ჩვენებებით, რომლებიც პირდაპირ და უტყუარად ადასტურებენ მომხდარ 

ფაქტს (სსსკ-ის 75-ე მუხლი). მტკიცებულებაა ასევე ნივთი ან საგანი, რომელსაც შეუძლია 

ხელი შეუწყოს მხარეს საკუთარი ინტერესების დასაცავად და საქმის არსებითი განხილ-

ვისას კანონმდებელი იმ მტკიცებულებებს თვლის დასაშვებად, რომლის ავთენტიკურობაც 

დადასტურებულია (სსსკ-ის 77-ე მუხლი). 

მტკიცებულებითი ძალა გააჩნია ასევე დოკუმენტსაც, რომელიც დამზადებულია საპროცე-

სო მოქმედების მსვლელობისას ან მოპოვებული მხარის მიერ და გამოიყენება სისხლის 

სამართლის პროცესში, როგორც მტკიცებულების წყარო. დოკუმენტი იმ შემთხვევაში 

ჩაითვლება მტკიცებულებად, როდესაც მასზე დაფიქსირებულია მონაცემები, რომლებსაც 

მნიშვნელობა აქვთ საქმისათვის. მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, დოკუმენტს მტკიცებუ-

ლებითი ძალა აქვს, თუ ერთდროულად იგი აკმაყოფილებს ორ მოთხოვნას: 1) ცნობილია 

მისი წარმომავლობა. 2) ავთენტიკურია. დოკუმენტი ან ნივთიერი მტკიცებულება დასაშ-

ვებობის ძალას იძენს თუ: 1) მხარეს შეუძლია მოწმედ დაკითხოს პირი, რომელმაც მოი-

პოვა იგი. 2) მხარეს შეუძლია მოწმედ დაკითხოს პირი, რომელმაც შექმნა იგი. 3) მხარეს 

შეუძლია მოწმედ დაკითხოს პირი, რომელთანაც ინახებოდა იგი სასამართლოში წარდ-

გენამდე. 4) მხარეს შეუძლია მოწმედ დაკითხოს პირი, რომელმაც მოიპოვა იგი და 

რომელთანაც ინახებოდა სასამართლოში წარდგენამდე. 5) მხარეს შეუძლია მოწმედ 

დაკითხოს პირი, რომელმაც შექმნა იგი და რომელთანაც ინახებოდა სასამართლოში 

წარდგენამდე. 

 

3.2. მტკიცებულებათა კლასიფიკაცია 

კანონმდებელი მტკიცებულებებს ჰყოფს კლასიფიკაციის მიხედვით, თუ რომელი წყარო-

დანაა იგი მიღებული. განასხვავებენ მტკიცებულებათა კლასიფიკაციას შემდეგნაირად:  

ა) პირველადი და წარმოებული მტკიცებულება; ბ) პირდაპირი და არაპირდაპირი (ირიბი); 

გ) გამამტყუნებელი და გამამართლებელი; დ) პიროვნული და ნივთიერი. მოკლედ 

განვიხილავთ თითოეულ მათგანს. 
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მტკიცებულებათა დაყოფა პირველად და წარმოებულად დამოკიდებულია იმაზე, თუ 

რომელი წყაროდანაა იგი მოპოვებული. პირველადია, მაგალითად იმ მოწმის ჩვენება, 

რომელიც უშუალოდ თვითმხილველია ფაქტისა და პირდაპირ აღიქვა მომხდარი. 

წარმოებულად კი ითვლება ისეთი მოწმის ჩვენება, რომელიც უშუალოდ არ არის 

თვითმხილველი მომხდარისა, მაგრამ მის შესახებ ცნობილი გახდა სხვა პირისაგან, 

რომელიც უშუალო მხილველი იყო მომხდარისა. ასეთი ჩვენების დროს სავალდებულოა, 

დადგინდეს პირველადი წყარო და დაიკითხოს იგი. თუ დასაკითხი პირი ვერ ასახელებს 

პირველ წყაროს, ასეთი ჩვენება კარგავს მტკიცებულებით ძალას და იგი უარყოფილი 

უნდა იქნეს. პირდაპირია მტკიცებულება, თუ იგი პირდაპირ კავშირშია მოვლენასთან და 

უშუალოდ ამტკიცებს ან უარყოფს მოვლენას, ხოლო არაპირდაპირია (ირიბია) მტკიცებუ-

ლება, რომელიც უშუალო კავშირში არ არის ფაქტთან, მაგრამ სხვა მტკიცებულებათა 

ერთობლიობაში იძლევა იმის საშუალებას, რომ დადგინდეს ან უარყოფილი იქნეს ფაქტი. 

ირიბი მტკიცებულების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ ისეთ შემთხვევაში, თუ იგი 

დადასტურებულია სხვა პირდაპირი მტკიცებულებებით.  

გამამტყუნებელ და გამამართლებელ მტკიცებულებად მიიჩნევა ისეთი ინფორმაცია, 

რომელსაც საფუძვლად უდევს ინფორმაციის შინაარსი. მტკიცებულება, რომელიც 

ადასტურებს პირის მონაწილეობას დანაშაულის ჩადენაში ან ამძიმებს სხვაგვარად მის 

პასუხისმგებლობას - გამამტყუნებელ მტკიცებულებად იწოდება, ხოლო მტკიცებულება, 

რომელიც ამსუბუქებს ან უარყოფს პირის მონაწილეობას დანაშაულებრივ ქმედებაში - 

გამამართლებელ მტკიცებულებას უწოდებენ. პიროვნულ და ნივთიერ მტკიცებულებად 

დაყოფას საფუძვლად უდევს მტკიცებულებების გარემოებათა აღქმა და მისი გადმოცემა. 

პიროვნული მტკიცებულებაა - საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების ოქმი, ხოლო 

ნივთიერია მტკიცებულება, რომელიც გამოსახულია მატერიალური ობიექტის სახით, 

მაგალითად ნივთები, საგნები, ფული და სხვ. 

ახლა განვიხილოთ მტკიცებულებათა შეფასების კრიტერიუმები. სსსკ-ის 82-ე მუხლის 

შესაბამისად, „მტკიცებულება უნდა შეფასდეს სისხლის სამართლის საქმესთან მისი 

რელევანტურობის, დასაშვებობის და უტყუარობის თვალსაზრისით“. ამავე დროს 

მტკიცებულებას არ აქვს წინასწარ დადგენილი ძალა, რადგან ერთი მხარის მოპოვებული 

ესა თუ ის მტკიცებულება, შესაძლოა გააბათილოს მეორე მხარის მიერ კანონიერი გზით 

მოპოვებულმა საპირისპირო მტკიცებულებამ, მაგრამ იმისათვის, რომ ბრალდებულის 

მიმართ დადგინდეს გამამტყუნებელი განაჩენი, საჭიროა გონივრულ ეჭვს მიღმა არსებულ 

შეთანხმებათა ერთობლიობა. „გონივრულ ეჭვს მიღმა“ კი ნიშნავს მტკიცებულებათა 

ერთობლიობას, რომელიც ობიექტურ პირს დაარწმუნებდა პირის ბრალეულობაში. 

კანონმდებელი ასევე ითვალისწინებს თანასწორობის უფლებების დაცვას, მათ მიერ 

მოპოვებული მტკიცებულებების ურთიერთგაცვლის გზით. სსსკ-ის 83-ე მუხლი დაცვის 

მხარეს ანიჭებს უფლებას, ბრალდების მხარეს მოთხოვოს იმ ინფორმაციის გაცნობა, 

რომლის მტკიცებულებად წარდგენასაც აპირებს სასამართლოში, რაც ბრალდების მხარემ 

სავალდებულო წესით უნდა დააკმაყოფილოს, თუმცა აქ არსებობს ერთი გამონაკლისი: 

როდესაც ბრალდების მხარის შუამდგომლობით სასამართლომ შეიძლება შეზღუდოს 

ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების ან ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 
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მოპოვებული ინფორმაციის ნაწილი და ისიც მხოლოდ წინასასამართლო სხდომამდე, 

თუმცა ასეთის გამართვამდე არაუგვიანეს 5 დღისა, მხარეებმა ერთმანეთს უნდა მიაწოდონ 

მათ ხელთ არსებული სრული ინფორმაცია, რომლის მტკიცებულებად წარდგენას სასამარ-

თლოში აპირებენ. 

მხოლოდ ასეთი სავალდებულო საპროცესო ქმედებები უნდა მოახდინონ ურთიერთშორის 

მხარეებმა, რომ მათ მიერ მოპოვებული უტყუარი მტკიცებულებების საფუძველზე მიიღოს 

სასამართლომ გამამტყუნებელი ან გამამართლებელი განაჩენი. ამასთან სსსკ-ის 269-ე 

მუხლის მე-2 ნაწილით „არ შეიძლება გამამტყუნებელ განაჩენს საფუძვლად დაედოს 

ვარაუდი“. 

 

დასკვნა 

წინამდებარე სტატიაში - „მტკიცების ფარგლები - სისხლის საპროცესო სამართლის ინსტი-

ტუტი“, ერთ-ერთი ძირითადი რგოლია სისხლის სამართალწარმოებაში. საპროცესო 

სამართალი სამართლის დარგია, რომელიც აერთიანებს იმ სამართლებრივ ნორმებს, 

რომლითაც წესრიგდება გამოძიების ორგანოების და სამართლის საქმიანობა, სისხლის 

სამართლის გამოძიება-განხილვის დროს. 

კვლევის მიზანიც ხომ იმაში მდგომარეობს რომ უფრო კონკრეტულად გავარკვიოთ, რას 

გულისხმობს მტკიცებულების დასაშვებობა და განვმარტოთ მტკიცებულების ეს თვისება, 

საჭიროდ მიგვაჩნია განვმარტოთ ტერმინი „დასაშვებობა“, რაც „რაიმეს შესაძლებლობას“ 

ნიშნავს. ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში „შესაძლებელი“ განმარტებულია, 

როგორც „დასაშვები“ (17). ხშირია მტკიცებულების დასაშვებობის ასეთი განმარტებაც: 

„სისხლის სამართლის პროცესში მტკიცებულების დასაშვებობა - ეს არის სისხლის 

სამართლის საქმეზე ინფორმაციის მტკიცებულებად გამოყენების შესაძლებლობა“ (2).  

კანონმდებლის მიერ მტკიცებულების წყაროს განსაზღვრა საშუალებას იძლევა სისხლის 

სამართლის საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დაფიქსირდეს მოწმის ჩვენებაში, 

ექსპერტის დასკვნაში თუ სხვა საგამოძიებო მოქმედებებში. ყველა ზემოაღნიშნული 

მტკიცებულების წყარო ოფიციალური დოკუმენტია, რომლის შენახვა, გადამოწმება და 

დაინტერესებული მხარისთვის წარდგენა ნებისმიერ დროს შეიძლება (4).  

მოწმეთა და დაზარალებულთა დაცვის ღონისძიებები ძირითადად მათი ვინაობის ანონი-

მურობასთანაა დაკავშირებული. ეს ეფექტიანი ღონისძიებაა, მაგრამ მნიშვნელოვან სამარ-

თლებრივ პრობლემებსაც ქმნის - ვერ ხერხდება დაცვის მხარისთვის საქმის მასალების 

სრულად გაცნობა და მოწმის დაკითხვაში მისი მონაწილეობა. აღსანიშნავია, რომ 1970 

წელს აშშ-ის კონგრესმა მიიღო კანონი „ორგანიზებული დანაშაულის კონტროლის 

შესახებ“, რომლითაც გენერალურ პროკურორს ორგანიზებული დანაშაულის საქმეებზე 

მოწმეთა დაცვისათვის სახსრების გამოყოფის უფლება მიეცა (5). ბუნებრივია ამით არ 

უნდა შეილახოს დაცვის მხარის ინტერესები.  
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დანაშაულის წარმატებით გამოძიება სწორედ გამომძიებლის კვალიფიციურობაზე, 

საგამოძიებო მოქმედებების სწორად დაგეგმვაზე და ოპტიმალური გადაწყვეტილებების 

მიღებაზეა დამოკიდებული. 

სისხლის სამართლის პროცესი დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიღებით იწყება, რის 

შემდეგაც პროცესის მონაწილეებს წარმოეშობათ საპროცესო კანონით მინიჭებული უფლე-

ბები და ვალდებულებები, ამ დროს პროცესში მონაწილე პირები ერთმანეთთან ამყარებენ 

გარკვეულ ურთიერთობებს და ეს ურთიერთობები წყდება პროცესის დამთავრებისას, 

რომლის ორი ფორმაც არსებობს: 1) გამოძიების ან/და სისხლისსამართლებრივი დევნის 

შეწყვეტა, 2) განაჩენის დადგენა. სისხლის სამართლის საქმე მოძრაობისას გადის განსაზ-

ღვრულ ეტაპებს, რომელსაც პროცესის სტადიები ეწოდება და ისინი მკაცრად დაცული 

თანმიმდევრობით ცვლიან ერთმანეთს. სისხლის სამართლის პროცესში არსებობს სამი 

ძირითადი ფუნქცია: ბრალდების, დაცვისა და საქმის განხილვა-გადაწყვეტის, რაც ზემოთ 

უკვე განხილულ იქნა. თუმცა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში სრულყოფილად 

არ არის დაცული მხარეთა თანასწორობა, კერძოდ: ბრალდებისა და დაცვის მხარეს შორის 

განსხვავებას გვაძლევს სსსკ-ის 111-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მოთხოვნა, რომლითაც 

დაცვის მხარის უფლება, შუამდგომლობით მიმართოს სასამართლოს საგამოძიებო 

მოქმედებათა ჩატარების შესახებ, ისეთ შემთხვევაში, როდესაც დაყოვნებამ შეიძლება 

გამოიწვიოს გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი მონაცემების განადგურება, ან 

როცა დაყოვნება შეუძლებელს გახდის აღნიშნული მონაცემების მოპოვებას, შეუძლია 

ჩაატაროს პროკურორმა და მომდევნო 24 საათში აცნობებს იგი ასეთის შესახებ მოსამართ-

ლეს. თუკი იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდება დაცვის მხარე, მან აუცილებლად შუამდ-

გომლობით უნდა მიმართოს პროკურორს და დაუსაბუთოს მას ასეთი საგამოძიებო 

მოქმედების ჩატარების აუცილებლობა (მაგ.: ჩხრეკა, ამოღება და სხვ.), რასაც თავისთავად 

მოყვება გარკვეული დროის გასვლა, რა დროშიაც შესაძლოა განადგურდეს დაცვის 

მხარისათვის ძალზედ საჭირო მტკიცებულება. 

ამ მხრივ საჭიროდ მივიჩნევთ დაცვის მხარეს მოეხსნას ასეთი შეზღუდვა და მიეცეს 

ისეთივე უფლება, როგორც ბრალდების მხარეს (პროკურორს), ვინაიდან დაცვის მხარის 

მიერ ასეთ დროს მოპოვებული მტკიცებულება უნდა გადაამოწმოს ბრალდების მხარემ - 

პროკურორმა და ასევე სასამართლომ. თუკი მტკიცებულება პროცესუალური ნორმის 

დარღვევით იქნა მოპოვებული და დარღვეული იქნა ადამიანის უფლებები, იგი დაუშვებ-

ლად იქნება მიჩნეული. ამავე დროს მიგვაჩნია, რომ დაცვის მხარის მიერ დაყენებული 

შუამდგომლობა გადაუდებელი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ, პროკურორ-

მა შეიძლება შეგნებულად შეზღუდოს, რაც ხელს შეუშლის საქმეზე ჭეშმარიტების 

დადგენას. ასეთ ეჭვს კიდევ უფრო ამტკიცებს სსსკ-ის 72-ე მუხლის მე-3 ნაწილის 

მოთხოვნა, რომ: „ბრალდების მხარის მტკიცებულების დასაშვებობისა და დაცვის მხარის 

მტკიცებულების დაუშვებლობის მტკიცების ტვირთი ეკისრება ბრალმდებელს“. მიგვაჩ-

ნია, რომ ბრალდების მხარე (პროკურორი) პრივილეგირებულ მდგომარეობაში რჩება, მით 

უმეტეს, თუკი მტკიცების დაუშვებლად ცნობის საკითხს საბოლოოდ სსსკ-ის 72-ე მუხლის 

მე-5 ნაწილით წყვეტს სასამართლო და იგი დასაბუთებული უნდა იყოს. 
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მართალია სისხლის სამართალწარმოება ადამიანის უფლებების გარკვეულწილად 

შეზღუდვას იმთავითვე გულისხმობს, მაგრამ ეს მკაცრი სამართლებრივი რეგულირების 

ფარგლებში უნდა ხდებოდეს. ეს კიდევ ერთი არგუმენტია საპროცესო ფორმის დაცვის 

აუცილებლობის სასარგებლოდ. ამ სფეროში მოუწესრიგებელი ურთიერთობები ადამია-

ნის უფლებების თვითნებურ ხელყოფას გამოიწვევს, რისი შესაძლებლობაც კანონის 

მოთხოვნების დაცვისას მინიმალურია. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ადგენს 

მტკიცების ისეთ პროცესს, რომლის დროსაც სახელმწიფოს აქვს უფლება, შეეხოს პირის 

პირად ცხოვრებას. ამასთან ისე, რომ ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა მხოლოდ 

აუცილებლობის შემთხვევაში, მინიმალურ დონეზე მოხდეს. ეს ის სფეროა, სადაც დანაშა-

ულის გახსნისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ინტერესებს შორის ბალანსის დაცვა 

ძალზე რთული და იმავდროულად აუცილებელია. ამ რთული ამოცანის გადაწყვეტა 

მხოლოდ საპროცესო ფორმის დაცვის შემთხვევაშია შესაძლებელი. 

გადაწყვეტილებაში საქმეზე „ელ-მასრი იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონიის 

წინააღმდეგ“, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განავითარა შემდეგი 

მსჯელობა, რაც ყურადსაღებია: „სასამართლო ნებისმიერ შემთხვევაში სიფრთხილით 

მოეკიდება მინისტრების ან სხვა მაღალი რანგის წარმომადგენელთა მიერ გაკეთებულ 

განცხადებებს, ვინაიდან ეს განცხადებები, როგორც წესი, იმ სახელმწიფოს მხარდამჭერია, 

რომელსაც ისინი წარმოადგენენ ან წარმოადგენდნენ წარსულში. მაგრამ, სასამართლოს, 

ასევე, მიაჩნია, რომ მაღალი თანამდებობის პირთა განცხადებები, მათ შორის ყოფილი 

მინისტრების და სხვა პირების, რომლებმაც ითამაშეს ცენტრალური როლი სადავო 

საკითხში, სარგებლობენ განსაკუთრებული მტკიცებულებითი ღირებულებით, როდესაც 

ისინი აღიარებენ ფაქტებს ან ქცევას, რომელიც სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებს 

არასახარბიელო პოზიციაში აყენებს. ეს, შეიძლება, აღიარების გარკვეულ ფორმას 

წარმოადგენდეს (15).  
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Abstract. In general, crime is a social phenomenon that existed, exists and will always exist. Society's attitude 

towards crime is strongly negative. After it has been committed, the public interest is to solve the crime and 

impose a fair punishment on the offender. In some cases, the facts are so clear that it is possible that they 

clearly pointed to one particular person, but this is not enough to identify and punish the culprit. The only way 

to do this is fair justice. For justice, it is necessary to establish the truth. Therefore, the facts related to the 

crime and the determination of the person's guilt should be done in a legal way. Investigation of crime, 

detection of the culprit and fair punishment are the most difficult processes, which are strictly regulated by the 

criminal procedural law, where the law of evidence has a special place. 
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