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აბსტრაქტი

„მტკიცებულება“- ეს არის კანონით დადგენილი წესით სასამართლოში
წარდგენილი ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის შემცველი საგანი, დოკუმენტი,
ნივთიერება

ან

სხვა

ობიექტი,

რომლის

საფუძველზედაც

მხარეები

სასამართლოში ადასტურებენ ან უარყოფენ ფაქტებს, სამართლებრივად აფასებენ
მათ, ასრულებენ მოვალეობებს, იცავენ თავიანთ უფლებებსა და კანონიერ
ინტერესებს.

მტკიცებულებას

განვითარების

ნებისმიერ

ოდითგანვე,

ისტორიულ

სისხლის

ეტაპზე,

სამართალწარმოების

უდიდესი

მნიშვნელობა

ენიჭებოდა, ვინაიდან მასზე იყო და არის დამოკიდებული მთლიანად სისხლის
სამართლის საქმის ბედი. შესაბამისად, მტკიცებასა და მტკიცებულებებთან
დაკავშირებული პრობლემები ყოველთვის წარმოადგენდა თეორეტიკოსი თუ
პრაქტიკოსი იურისტების ინტერესის საგანს. წინამდებარე ნაშრომი სწორედ
მტკიცებულებათს და მტკიცებულებათა დასაშვებობას ეძღვნება. იგი მოიცავს
მტკიცებულებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ნორმების მიმოხილვასა
და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზს, რომლის საშუალებითაც განხორციელდა
ნაშრომის მიზნებისთვის საჭირო მონაცემთა ჩამოყალიბება.
მტკიცებულებებმა განვითარების ხანგრძლივი გზა განვლო. სხვადასხვა
ეპოქაში სხვადასხვა იყო მათი სისტემა, სახეები, მოპოვების ხერხები და
საშუალებები.

დღესდღეისობით,

მოპოვების

საშუალებები

როცა
ბევრად

მტკიცებულებათა

სისტემა,

დემოკრატიულია,

მათი

სისხლის

სამართალწარმოებაში მათ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. მთავარია,
მათი მოპოვებისას დაცულ იქნას საპროცესო ნორმები და არავითარ შემთხვევაში
არ მოხდეს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა. დანაშაულის
გამოძიება,

დამნაშავის

გამოვლენა

და სამართლიანი

დასჯა

ურთულესი

პროცესია. ეს სფერო მეტად დიდ ყურადღებას და სიფრთხილეს მოითხოვს. ამ
პროცესს მკაცრად არეგულირებს სისხლის საპროცესო სამართალი, სადაც
განსაკუთრებული ადგილი მტკიცებით სამართალს უკავია.
გარდა სასამართლო პრაქტიკისა და ნორმატიული ბაზისა, წინამდებარე
სამაგისტრო ნაშრომი განხილულია როგორც ეროვნული, ასევე უცხოური
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სამეცნიერო ლიტერატურა, რისი საშუალებითაც წარმოჩენილ იქნა საკვლევი
თემის ძირითადი მახასიათებლები და მისი კლასიფიკაცია, განხილულია
მტკიცებულებათა სახეები, მათი მნიშვნელობა, კლასიფიკაცია, რის შედეგადაც
შეჯამდა

არსებული

მონაცემები

და

გარკვეულწილად

მიხდა

საბოლოო

წერტილის დასმა საკვლელი თემის მიზანში, საბოლოოდ კი უნდა აღინიშნოს
რომ

მტკიცებულება

წარმოადგენს,
შესწავლილ

სისხლის

ნაშრომში
და

სამართლის

უშუალოდ

წარმოჩენილ

იქნა,

პროცესის

საკვლელი

ძირითად

საკითხის

მტკიცებულებათა

ნაწილს

განხილვამდე

ძირითადი

ნიშან-

თვისებები.
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Abstract

“The evidence” – is the information established by law and presented in court,
the thing that consists of the information, document, material or other object, on which
basis, in court the parties confirm or refuse the facts, legally examine it, fulfill the
obligations, protect their rights and legal interests. The evidence had a big importance
since an ancient times, through of any historical stage of criminal proceedings`
development, as on it depended and depends the whole fate of the case of criminal code.
Accordingly, the problems related to the confirmation and evidences always was an
interest of theoretical or practice lawyers. The present work exactly is dedicated to
the competence of assertion and the evidence. It covers the discussion of law
regulations related to the evidence and the analysis of the court practice, by which
means was implemented forming the necessary data for work`s purposes.
The evidences have passed a long way. Their system, forms, approaches
and means of procurement differed from age to age. For now, when the evidence
system, means of their procurement is far more democratic, they have a huge
importance though the blood code proceeding. It`s important to keep the process norms
during their procurement and by any means one mustn`t breach the human`s
fundamental rights. The investigation of the crime, the offender revealing and fair
punishment is the most complicated process. This field requies a lot of attention and
caution. The process is trictly regulates the Criminal plea law, where the evidence law is
occupies a special place.
Besides the court practice and normative base, though the present Master`s
work is discussed national and foreign scientific literature as well, by which support
there was arisen the key properties

of researchable topic and its classification.

It`s worth to mention the fact, that with system research, in the work is discussed the
forms of evidences, their importance, classification and of course their competence, by
the cause of which was summarized the existing data and somehow was put a final full
stop through the aim of the research topic.
Finally, there should be mentioned, that the evidence is the main part
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of the criminal code law process. In the work, before the discussion of the
researchable direct issue, was learned and revealed the main signs and properties of the
evidence.
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