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წინათქმა 
 

სამოსამართლო საქმიანობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 
ეტაპს სასჯელის დანიშვნა წარმოადგენს. მატერიალური 
სისხლის სამართლის თვალსაზრისიდან, ქმედების 
დანაშაულად  სწორ კვალიფიკაციასთან ერთად, არანაკლებ 
მნიშვნელოვანია კანონიერი, დასაბუთებული და სამართლიანი 
სასჯელის დანიშვნა. სასჯელის დანიშვნის საკითხი ძალზედ 
აქტუალურია სისხლის სამართალში, როგორც თეორიული, ისე 
პრაქტიკული თვალსაზრისით. უნდა აღინიშნოს, რომ წლების 
განმავლობაში სისხლის სამართლის თეორეტიკოსთა 
უმრავლესობა იკვლევდა დანაშაულთან დაკავშირებულ 
პრობლემებს, თუმცა ამ ბოლო დროს შეინიშნება ქართველ 
მეცნიერ-იურისტთა დაინტერესება სასჯელით. მართალია 
ბოლო დროს რამდენიმე ნაშრომი მიეძღვნა სასჯელის 
პრობლემას, მაგრამ გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ 
სასჯელი და მასთან დაკავშირებული საკითხები ძირითადად 
განხილულია თეორიული თვალსაზრისით. წინამდებარე 
ნაშრომში კი სასჯელის დანიშვნის საკითხი განხილული იქნება 
მხოლოდ სასამართლო პრაქტიკაზე დაყრდნობით. ამასთან, 
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სასჯელის დანიშვნასთან 
დაკავშირებით ნაშრომში დაყენებული და განხილულია 
არაერთი პრობლემური საკითხი სასამართლო პრაქტიკიდან, 
რაც ვფიქრობ საინტერესო იქნება, როგორც თეორეტიკოსი, ისე 
პრაქტიკოსი იურისტებისთვისაც.   

წინამდებარე ნაშრომი ძირითადად განკუთვნილია 
მოსამართლეთათვის, ვინაიდან მასში განხილულია 
სასამართლო პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები. თუმცა 



4

  

აღსანიშნავია ისიც, რომ ნაშრომი მნიშვნელოვანი იქნება 
საუნივერსიტეტო სწავლების პროცესშიც, განსაკუთრებით 
მაგისტრატურის საფეხურზე, რომელიც ძირითადად 
პრაქტიკულ ასპექტებს მოიცავს. სასჯელის დანიშვნის 
პრობლემატური საკითხების განხილვამდე, შესავლის სახით, 
მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული სასჯელის ცნებისა და 
მიზნების განხილვა, რომელიც არანაკლებ აქტუალურია 
სისხლის სამართლის მეცნიერებაში.  

აუცილებლად აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩემს მიერ 
შერჩეულია მხოლოდ ის საქმეები, სადაც გამოვლენილია 
შესაბამისი ხარვეზები. სასამართლო პრაქტიკის შესწავლისა და 
განზოგადების შედეგად შესაძლებელია ითქვას, რომ ასეთი 
საქმეები ძალიან მწირია. სასამართლო პრაქტიკაში 
უმეტესწილად გვხვდება ისეთი განაჩენები, სადაც სასჯელის 
დანიშვნის საკითხი სწორად არის გადაწყვეტილი და ამასთან 
საკმაოდ დასაბუთებულიცაა. ისეთი განაჩენების განხილვა, 
სადაც გამოვლენილია ხარვეზები, ემსახურება არა 
სასამართლოს მიმართ კრიტიკას, არამედ დარღვევების 
მომავალში თავიდან აცილებას.  სწორედ იმ მოტივით იქნა 
შერჩეული ჩემს მიერ განხილული განაჩენები, რათა ის მცირე 
რაოდენობის შეცდომები, რაც გვხვდება სასამართლო 
პრაქტიკაში აღმოფხვრილ და გასწორებული იქნას მომავალში. 
სწორედ ამ მიზანს ემსახურება წინამდებარე ნაშრომი.  

ნაშრომს არ გააჩნია სასჯელის დანიშვნის 
სრულყოფილად გამოკვლევის პრეტენზია, მას მხოლოდ 
მცირეოდენი წვლილი შეაქვს სასამართლო პრაქტიკის 
განვითარებაში.  
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და ბოლოს, ნაშრომი დაზღვეული არ იქნება გარკვეული 
ხასიათის ხარვეზებისგან, ამიტომ სიამოვნებით მივიღებ 
კონსტრუქციული ხასიათის შენიშვნებს მკითხველისაგან, რაც 
ნაშრომის შემდგომ გამოცემაში იქნება გათვალისწინებული.  

 
 
 
 
 
 
 

იოსებ ვარძელაშვილი 
 

სამართლის დოქტორი, საქართველოს ეროვნული 
უნივერსიტეტი სეუს პროფესორი.  

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა 
სადისციპლინო კოლეგიის წევრი. 

 

თბილისი, 2020 წლის სექტემბერი. 
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რედაქტორისგან 
 

            სასჯელი, ისევე როგორც დანაშაული ერთ-ერთი 
აქტუალური საკითხია სისხლის სამართლის დოგმატიკასა და 
სასამართლო პრაქტიკაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სას-
ჯელის დანიშვნის საკითხი სასამართლო პრაქტიკაში. წინამდე-
ბარე ნაშრომი სწორედ სასჯელის დანიშვნის პრობლემას ეხება. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ ნაშრომი ეხება მხოლოდ 
სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებას.  
           ნაშრომში განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი საკით-
ხები, როგორიცაა: ჯარიმისა და შინაპატიმრობის დანიშვნისას 
გამოვლენილი ხარვეზები, სასჯელის დამამძიმებელი და 
შემამსუბუქებელი გარემოებების გათვალისწინებისას არსე-
ბული საკითხები, დანაშაულის რეციდივის, დანაშაულთა და 
განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელის დანიშვნისას 
კანონმდებლობის დარღვევები, სასჯელთა შეჯამების პრობლემა 
და ა.შ.  
           იოსებ ვარძელაშვილის მიერ შერჩეულია მხოლოდ ის 
საქმეები, სადაც გამოვლენილია ხარვეზები, რაც უფრო მეტ 
ყურადღებას იმსახურებს. 
            ასევე  აღსანიშნავია ისიც, რომ სასჯელის დანიშვნის 
პრაქტიკის განზოგადება არასდროს ყოფილა ჩვენი 
კრიმინალისტების ღრმა კვლევის საგანი. შესაბამისად, 
წინამდებარე ნაშრომი პირველი მცდელობაა სასჯელებთან 
დაკავშირებით არსებული სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის 
მიმართულებით. 
            ნაშრომში კონკრეტული საქმის განხილვისა და ანალიზის 
საფუძველზე ავტორი გვთავაზობს რეკომენდაციებს სასა-
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მართლო პრაქტიკის სრულყოფის თვალსაზრისით. ამდენად, 
იგი მნიშვნელოვანი შენაძენი იქნება მოსამართლეთათვის. 
თუმცა არანაკლებ დახმარებას გაუწევს იურიდიული 
ფაკულტეტის სტუდენტებს.  
 
 
 

მაია ივანიძე 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 
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3. არასრულწლოვნის მიმართ შინაპატიმრობის 
დანიშვნისას კანონმდებლობის არასწორად გამოყენება 
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სასჯელის ცნება 
 

          დანაშაულის ცნებისგან განსხვავებით, სასჯელის ცნება 
საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში 
მოცემული არ გვაქვს. სასჯელი განმარტებულია სისხლის 
სამართლის თეორიაში. იმისათვის, რომ ჩამოვაყალიბოთ 
სასჯელის დეფინიცია, პირველ რიგში უნდა განვსაზღვროთ 
სასჯელის დამახასიათებელი ნიშნები.  

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის პირველი 
მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად: ,,საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსი ადგენს სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის საფუძველს, განსაზღვრავს, თუ რომელი 
ქმედებაა დანაშაულებრივი და აწესებს შესაბამის სასჯელს, ან 
სხვა სახის სისხლისსამართლებრივ ღონისძიებას.“ როგორც 
ვხედავთ, პირს სასჯელი ენიშნება მხოლოდ სისხლის 
სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედების 
ჩადენისათვის. ამდენად, სასჯელი აუცილებლად 
გათვალისწინებული უნდა იყოს სისხლის სამართლის 
კოდექსში. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სისხლის 
სამართალში მოქმედებს კანონიერების პრინციპი: ,,არ არსებობს 
სასჯელი კანონის გარეშე“. 

პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ სასჯელი ეს არის 
სახელმწიფო იძულების განსაკუთრებული ღონისძიება.  
განსაკუთრებულია იმიტომ, რომ სახელმწიფო იძულების სხვა 
ღონისძიებებისაგან (ადმინისტრაციული სახდელი, 
დისციპლინური სახდელი და ა.შ) განსხვავებით სასჯელი 
ყველაზე მკაცრი იძულებითი ღონისძიებაა.  
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სასჯელის დანიშვნა ხდება სასამართლოს მიერ. არცერთ 
სხვა ორგანოსა თუ თანამდებობის პირს არა აქვს უფლება პირი 
ცნოს დამნაშავედ, გარდა მოსამართლისა. ამასთან, უნდა 
აღინიშნოს ისიც, რომ სასჯელს გააჩნია საჯარო-სამართლებრივი 
ხასიათი, რაც გულისხმობს იმას, რომ სასამართლოს მიერ 
დანიშნული სასჯელი საჯაროდ უნდა გამოცხადდეს (არა აქვს 
მნიშვნელობა სასამართლო პროცესი ღიად ჩატარდა თუ 
დახურულად).  

სასჯელის შემდეგ ნიშნად შეგვიძლია დავასახელოთ მისი 
პირადი (ინდივიდუალური) ხასიათი, რაც გულისხმობს იმას, 
რომ  სასჯელი გამოიყენება მხოლოდ დანაშაულის ჩამდენი 
პირის მიმართ. არ შეიძლება სასჯელი დაენიშნოს იმ პირს, ვისაც 
დანაშაული არ ჩაუდენია. ამ მხრივ სისხლის სამართლის 
კოდექსში გამონაკლისი იყო ნორმა, რომელიც ეხებოდა 
არასრულწლოვნის მიმართ ჯარიმის დანიშვნის წესს. კერძოდ, 
თუ მსჯავრდებული არასრულწლოვანი და გადახდისუუნარო 
იყო, სასამართლო მისთვის დანიშნული ჯარიმის გადახდას 
აკისრებდა მშობელს, მეურვეს ან მზრუნველს. თუმცა, უნდა 
აღინიშნოს, რომ აღნიშნული ნორმა გაუქმებულია და აღარ 
მოქმედებს.  

სასჯელი აუცილებლად იწვევს პირის უფლებებისა და 
თავისუფლებების ჩამორთმევას ან შეზღუდვას (მაგალითად,  
თავისუფლების აღკვეთა, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და ა.შ).  

იურიდიულ ლიტერატურაში სასჯელის ერთ-ერთ 
ნიშნად მითითებულია დამნაშავის მიერ ჩადენილი ქმედების 
უარყოფით სამართლებრივი შეფასება (გაკიცხვა). პროფ. ო. 
გამყრელიძის მოსაზრებით,  სასჯელი არის მოსამართლის მიერ 
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დამნაშავის გაკიცხვა, რომელიც მისი (დამნაშავის) უფლებების 
მიზანმიმართული შეზღუდვის საფუძველია. გაკიცხვა, 
საყვედური, ესე იგი დამნაშავის ქცევის უარყოფითი შეფასება 
სასჯელის აუცილებელი ნიშანია. დამნაშავის დასჯა მისი ქცევის 
გაკიცხვაა.   

სასჯელი სახელმწიფო იძულების სხვა 
ღონისძიებებისაგან განსხვავებით იწვევს ნასამართლობას. 
მსჯავრდებული ნასამართლევად ითვლება გამამტყუნებელი 
განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლის დღიდან ნასამართლობის 
გაქარწყლების ან მოხსნის მომენტამდე. ამდენად,  
ნასამართლობა სასჯელის ერთ-ერთი ნიშანია.   

ზემოთ ჩამოთვლილი სასჯელის ნიშნებიდან 
გამომდინარე, საბოლოოდ შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ სასჯელის 
დეფინიცია.  

სასჯელი არის სახელმწიფო იძულების განსაკუთრებული 
ღონისძიება, რომელიც გამოიყენება სასამართლოს მიერ 
დანაშაულის ჩამდენი პირის მიმართ და დაკავშირებულია 
დანაშაულის ჩამდენი პირის უფლებებისა და თავისუფლებების 
შეზღუდვასთან ან ჩამორთმევასთან, იწვევს მსჯავრდებულის 
ქმედების უარყოფით სამართლებრივ შეფასებას (გაკიცხვას) და 
ნასამართლობას.  

 
 

 
 

 
 
 



15

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი

  

სასჯელის მიზნები 
 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 39-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად: ,,სასჯელის მიზანია 
სამართლიანობის აღდგენა, ახალი დანაშაულის თავიდან 
აცილება და დამნაშავის რესოციალიზაცია“. განვიხილოთ 
თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე. 

სამართლიანობის აღდგენა გულისხმობს სასამართლოს 
მიერ სასჯელის დანიშვნას მსჯავრდებულის პიროვნებისა და 
მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის შესაბამისად. 
სამართლიანობის აღდგენა, როგორც სასჯელის მიზანი, 
განხორციელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც სასამართლოს 
მიერ დანიშნული სასჯელი შეესაბამება პირველ რიგში 
მსჯავრდებულის პიროვნებას და შემდეგ მის მიერ ჩადენილი 
დანაშაულის სიმძიმეს.  სასამართლოს მიერ დანიშნული 
სასჯელი არ უნდა იყოს არც ძალიან მკაცრი, არც ძალიან 
მსუბუქი, რათა სამართლიანობის პრინციპი არ იქნას დარღ-
ვეული. ზოგჯერ, სამართლიანობის აღდგენა გაიგივებულია 
დაზარალებულის ინტერესების დაკმაყოფილებასთან. თუმცა, 
მიმაჩნია, რომ თუკი მსჯავრდებულს მისი პიროვნებისა და 
ჩადენილი ქმედების სიმძიმის ადეკვატური სასჯელი 
დაენიშნება, დაზარალებულის ინტერესიც დაკმაყოფილდება. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამართლიანობის აღდგენა 
სასამართლოს მიერ მსჯავრდებულისთვის ადეკვატური 
სასჯელის დანიშვნის გზით მიიღწევა.   

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 39-ე 
მუხლის პირველის ნაწილის თანახმად, სასჯელის ერთ-ერთი 
მიზანია ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება. მასში 
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იგულისხმება ზოგადი, ანუ გენერალური და კერძო, ანუ 
სპეციალური პრევენცია. სასჯელის ზოგადი პრევენცია 
გულისხმობს სასჯელის ზემოქმედებას საზოგადოების მიმართ, 
ხოლო სასჯელის სპეციალური პრევენცია – სასჯელის 
ზემოქმედებას მსჯავრდებულის მიმართ. სასჯელის ზოგადი, 
ანუ გენერალური პრევენცია მოიცავს ორ სახეს: პოზიტიური 
გენერალური პრევენცია და ნეგატიური გენერალური 
პრევენცია. ხოლო სასჯელის სპეციალურ, ანუ კერძო 
პრევენციაშიც ასევე გამოიყოფა ორი კომპონენტი: პოზიტიური 
სპეციალური პრევენცია და ნეგატიური სპეციალური პრევენცია. 

სასჯელის პოზიტიური გენერალური პრევენცია 
გულისხმობს სასჯელის ზემოქმედებას (დადებითი კუთხით) 
საზოგადოების მიმართ. სასჯელი მოქმედებს საზოგადოების 
ყველა წევრის მიმართ, როგორც კანონის ძალაში შესვლის 
მომენტიდან, როდესაც კანონმდებელი ამა თუ იმ ქმედებას 
გამოაცხადებს დანაშაულად და მის ჩადენას აკრძალავს 
სასჯელით (კანონისადმი პატივისცემა), ასევე სასამართლოს 
მიერ კონკრეტული პირისათვის სასჯელის დანიშვნით და მისი 
აღსრულებით (სასჯელისადმი პატივისცემა).   

სასჯელის ნეგატიური გენერალური პრევენცია 
გულისხმობს სასჯელის ზემოქმედებას (დაშინების კუთხით) 
საზოგადოების მიმართ.  სასჯელის პოზიტიური გენერალური 
პრევენციისგან განსხვავებით, სასჯელი მოქმედებს არა 
საზოგადოების ყველა წევრის მიმართ, არამედ საზოგადოების 
მერყევ ელემენტებზე, რომლებიც მიდრეკილნი არიან 
დანაშაულის ჩადენისაკენ, როგორც კანონის ძალაში შესვლის 
მომენტიდან, როდესაც კანონმდებელი ამა თუ იმ ქმედებას 
გამოაცხადებს დანაშაულად და მის ჩადენას აკრძალავს 
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სასჯელის მუქარით (კანონით დაშინება), ასევე სასამართლოს 
მიერ კონკრეტული პირისათვის სასჯელის დანიშვნით და მისი 
აღსრულებით (სასჯელით დაშინება). 

ზოგადი პრევენციისაგან განსხვავებით, სპეციალური 
პრევენცია ხორციელდება მხოლოდ მსჯავრდებულის მიმართ, 
როგორც სასჯელის დანიშვნის, ისე სასჯელის აღსრულების 
შემთხვევაში. თუკი ზოგადი პრევენცია (მხედველობაში გვაქვს 
პოზიტიური გენერალური პრევენცია) მიმართულია 
საზოგადოების ყველა დელიქტუნარიანი წევრის მიმართ, რათა 
მათ არ ჩაიდინონ დანაშაული, კერძო, ანუ სპეციალური 
პრევენცია მიმართულია მხოლოდ მსჯავრდებულის მიმართ, 
რათა მისი მხრიდან გამოირიცხოს ახალი დანაშაულის ჩადენა. 

სასჯელის პოზიტიური სპეციალური პრევენცია ნიშნავს 
მსჯავრდებულის გამოსწორებას, ხოლო ნეგატიური სპეცია-
ლური პრევენცია გულისხმობს მსჯავრდებულის საზოგა-
დოებისგან იზოლაციას, მის დაშინებას. 

რაც შეეხება სასჯელის უმთავრეს მიზანს, 
მსჯავრდებულის რესოციალიზაციას, იგი გულისხმობს 
მსჯავრდებულის გამოსწორებას, მის გარდაქმნას, კანონმორჩილ 
(სისხლისსამართლებრივად) მოქალაქედ ქცევას, საზოგა-დოებაში 
ინტეგრაციას.   
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სასჯელის სახეები 
 

სასჯელის სახეებია: ა) ჯარიმა; ბ) თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა; გ) 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა; დ) გამასწორებელი 
სამუშაო; ე) სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა; ვ) 
შინაპატიმრობა; ზ) ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა; თ) უვადო 
თავისუფლების აღკვეთა;      ი) ქონების ჩამორთმევა; კ) 
იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვა.  

 
აღნიშნული სასჯელების კლასიფიკაცია შესაძლებელია 

სხვადასხვა ჯგუფებად. 
 
 1. სასჯელები იყოფა ძირითად და დამატებით 

სასჯელებად. გამასწორებელი სამუშაო, სამხედრო პირის 
სამსახურებრივი შეზღუდვა, ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა 
და უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაინიშნოს 
მხოლოდ ძირითად სასჯელად.  

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, შინაპა-
ტიმრობა, ჯარიმა და თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 
უფლების ჩამორთმევა შეიძლება დაინიშნოს როგორც ძირითად, 
ისე დამატებით სასჯელად. ქონების ჩამორთმევა და იარაღთან 
დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვა შეიძლება დაინიშნოს 
მხოლოდ დამატებით სასჯელად. ერთდროულად შესაძლე-
ბელია რამდენიმე დამატებითი სასჯელის დანიშვნა.  

      
  2.  სასჯელები იყოფა საპატიმრო და არასაპატიმრო 

სასჯელებად. 
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  საპატიმრო სასჯელებია:  ვადიანი თავისუფლების 
აღკვეთა და უვადო თავისუფლების აღკვეთა. 

არასაპატიმრო სასჯელებია: ჯარიმა; თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა; საზოგა-
დოებისათვის სასარგებლო შრომა; გამასწორებელი სამუშაო; 
სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა; შინაპატიმრობა; 
ქონების ჩამორთმევა და იარაღთან დაკავშირებული უფლებების 
შეზღუდვა.  

 
3. ხანგრძლივობის მიხედვით არსებობს ვადიანი და 

უვადო სასჯელები. ვადიანი სასჯელი გულისხმობს 
მინიმალური და მაქსიმალური ვადების არსებობას (ყველა 
სასჯელი ჯარიმის გარდა), ხოლო უვადო სასჯელი გულისხმობს  
კონკრეტული ვადის არარსებობას (უვადო თავისუფლების 
აღკვეთა). 

 
4. სუბიექტების მიხედვით გვხვდება საერთო სასჯელები 

და სპეციალური სასჯელები. საერთო სასჯელები გამოიყენება 
როგორც სამოქალაქო, ისე სამხედრო პირების მიმართ, ხოლო 
სპეციალური სასჯელები გამოიყენება მხოლოდ სამხედრო 
პირის მიმართ  (სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა). 
ამასთან, სპეციალურ სასჯელს წარმოადგენს ასევე 
თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთმევა, რომელიც 
ენიშნება მხოლოდ თანამდებობის პირს.  

 
5. სასჯელები იყოფა ასევე სიმძიმის მიხედვით: ყველაზე 

მძიმე სასჯელები და შედარებით მსუბუქი სასჯელები. ყველაზე 
მძიმე სასჯელებს ვადიანი და უვადო თავისუფლების აღკვეთა 
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წარმოადგენს, ხოლო სხვა დანარჩენი შედარებით მსუბუქ 
სასჯელებს მიეკუთვნება. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ 
შეუძლებელია დავადგინოთ რომელია უფრო მძიმე სასჯელი, 
მაგალითად, ჯარიმა თუ საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომა. შინაპატიმრობა უფრო მძიმე სასჯელია თუ 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა. აღნიშნული 
შეფასებითია და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა 
მივიღოთ მხედველობაში ფაქტობრივი გარემოებები. 
შესაძლებელია ზოგიერთი მსჯავრდებულისთვის უკეთესი იყოს 
შეასრულოს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, ვიდრე 
გადაიხადოს მაგ. ჯარიმა, ხოლო ზოგიერთისთვის კი მისაღები 
იყოს ჯარიმის გადახდა. ამ მხრივ საინტერესოა საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება. საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს 2018 წლის 06 ივლისის განაჩენში 
ვკითხულობთ: ,,საქართველოს სსკ-ის მე-40 მუხლით 
გათვალისწინებული სასჯელები დალაგებულია სასჯელთა 
სიმძიმის ზრდადობის მიხედვით, რომლის შესაბამისად, 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა წარმოადგენს უფრო 
მძიმე სახის სასჯელს, ვიდრე ჯარიმა.“ ვფიქრობ, აღნიშნული 
მოსაზრება არაა გასაზიარებელი ზემოაღნიშნული 
არგუმენტების გამო. ამასთან, აღსანიშნავია ისიც, რომ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-40 მუხლში, 
სასჯელთა ჩამონათვალში ჯერ არის მოცემული უვადო 
თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო შემდეგ ქონების ჩამორთმევა, 
რაც ასევე ადასტურებს იმას, რომ სასჯელები სსკ მე-40 მუხლში 
არ არის დალაგებული სასჯელთა სიმძიმის მიხედვით. 
შეუძლებელია უვადო თავისუფლების აღკვეთაზე მძიმე 
სასჯელი იყოს ქონების ჩამორთმევა.  
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ჯარიმის დანიშვნა 
(სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი) 

 
სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა ცხადყოფს, რომ 

მოსამართლეები ზოგჯერ შეცდომას უშვებენ სასჯელის სახით 
ჯარიმის დანიშვნისას.  

 
1. ძირითადი სასჯელის სახით ჯარიმის დანიშვნისას 

სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დარღვევა: 
 
1.1. გორის  რაიონული  სასამართლოს  2015 წლის  02 

ივნისის განაჩენით, დ. კ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-
3 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა ჯარიმა 1000 ლარის 
ოდენობით. მასვე ჩამოერთვა სატრანსპორტო საშუალების 
მართვის უფლება 06 თვის ვადით. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 42-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, ჯარიმის მინიმალური 
ოდენობაა 2000 ლარი.  თუ ამ კოდექსის განსაკუთრებული 
ნაწილის შესაბამისი მუხლის სანქცია სასჯელის სახით 
ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას სამ წლამდე ვადით, 
ჯარიმის მინიმალური ოდენობა არ უნდა იყოს 500 ლარზე 
ნაკლები. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე 
მუხლის მე-3 ნაწილი (განაჩენის გამოტანის დროს მოქმედი 
რედაქცია) ისჯება თავისუფლების აღკვეთით სამიდან ხუთ 
წლამდე ვადით. სსკ-ის 42-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, 
სასამართლო არ იყო უფლებამოსილი დ. კ-სთვის სასჯელის 
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სახედ და ზომად განესაზღვრა ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით, 
ვინაიდან ჯარიმის მინიმალური ოდენობაა 2000 ლარი. 
სასამართლო იმ შემთხვევაში იქნებოდა უფლებამოსილი 
დაენიშნა ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით, თუკი კონკრეტული 
მუხლის სანქციით გათვალისწინებული იქნებოდა სამ წლამდე 
თავისუფლების აღკვეთა. განსახილველ შემთხვევაში კი 
ზემოაღნიშნული დანაშაული ითვალისწინებდა ხუთ წლამდე 
თავისუფლების აღკვეთას. ამდენად, სასამართლოს მიერ 
დარღვეული იქნა საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 42-ე მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი წესი.  

ანალოგიური შეცდომა გვხვდება რუსთავის საქალაქო 
სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2018 
წლის 29 მარტის განაჩენში,  რომლის თანახმადაც დ. ჩ. ცნობილ 
იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 182-ე მუხლის მეორე 
ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის 
ჩადენისათვის და ძირითადი სასჯელის სახედ და ზომად 
განესაზღვრა ჯარიმა  1500 (ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, 
თანხის სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანით. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტი სასჯელის სახედ და 
ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ოთხიდან 
შვიდ წლამდე ვადით. განსახილველ შემთხვევაში ჯარიმის 
მინიმალური ოდენობაა 2000 ლარი (სსკ 42-ე მუხლის მე-2 
ნაწილი), სასამართლომ კი დ. ჩ-ს დაუნიშნა ჯარიმა 1500 ლარის 
ოდენობით. ამდენად, სასამართლოს მიერ სასჯელის სახით 
ჯარიმის დანიშვნისას ადგილი ჰქონდა კანონმდებლობის 
მოთხოვნათა დარღვევას.  
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1.2. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 18 
აპრილის განაჩენით,  ბ. ქ.  ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 2731-ე მუხლის 
მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის 
ჩადენისათვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 
ჯარიმა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით სახელმწიფო 
ბიუჯეტის სასარგებლოდ. 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 451 მუხლის თანახმად, ნარკოტიკული საშუალების 
(მარიხუანა) მცირე ოდენობით უკანონო შეძენა, შენახვა, 
გადაზიდვა ან გადაგზავნისთვის გათვალისწინებულია ჯარიმა 
500 ლარის ოდენობით. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 2731-ე 
მუხლის შენიშვნის თანახმად, ამ მუხლის მე-2 ნაწილით 
გათვალისწინებული ჯარიმა არ უნდა იყოს შესაბამისი 
ქმედებისათვის საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისი მუხლით 
განსაზღვრული ჯარიმის ოთხმაგ ოდენობაზე ნაკლები.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სსკ-ის 2731-ე მუხლის 
მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის 
შემთხვევაში ჯარიმის მინიმალური ოდენობაა 2000 ლარი. 
სასამართლომ კი ბ. ქ-ს სასჯელის სახით განუსაზღვრა ჯარიმა 
500 ლარის ოდენობით, რაც კანონმდებლობის დარღვევაა.  

 
2. დამატებითი სასჯელის სახით ჯარიმის დანიშვნისას 

სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დარღვევა: 
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2.1. ცაგერის რაიონული სასამართლოს 2016 წლის 6 
მაისის  განაჩენით, გ. კ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს 
სისხლის სამართლის 236-ე მუხლის მე-2 ნაწილით (ძვ. 
რედაქცია) გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების 
აღკვეთა 6 თვის ვადით, რაც ჩაეთვალა პირობითად და 
დაუდგინდა გამოსაცდელი ვადა 1 წელი. მასვე დამატებითი 
სასჯელის სახით დაენიშნა  ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით.  

ჯარიმის მინიმალური ოდენობა 2000 ლარი ეხება არა 
მხოლოდ ისეთ შემთხვევას, როდესაც ჯარიმა ინიშნება 
ძირითადი სასჯელის სახით, არამედ ისეთ შემთხვევასაც, როცა 
ჯარიმა დამატებით სასჯელად ინიშნება. შესაბამისად, 
დამატებითი სასჯელის - ჯარიმის მინიმალური ოდენობაა - 
2000 ლარი. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 42-ე 
მუხლის დებულებათა საწინააღმდეგოდ, იმ პირობებში, 
როდესაც გ. კ-ს ბრალად ედებოდა საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის მე-2 ნაწილით (ძვ. 
რედაქცია) გათვალისწინებული დანაშაული, რომელიც 
ითვალისწინებდა თავისუფლების აღკვეთას ოთხ წლამდე 
ვადით, ნაცვლად 2000 ლარის ოდენობის ჯარიმისა, 
მოსამართლემ მსჯავრდებულს დაუნიშნა ჯარიმა 1000 ლარის 
ოდენობით. ამდენად, სასამართლოს მხრიდან ადგილი ჰქონდა 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 42-ე მუხლის მე-2 
ნაწილით დადგენილი წესის დარღვევას. 

 
2.2. ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს 2015  წლის 11 

აგვისტოს განაჩენით, ვ. ჩ ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
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საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1261-ე მუხლის 
მე-2 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული 
დანაშაულის ჩადენაში და სასჯელის სახედ და ზომად 
განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლის ვადით, რაც 
ჩაეთვალა პირობითად და დაუდგინდა  გამოსაცდელი ვადა 1  
წელი. მასვე დამატებითი სასჯელის სახედ და ზომად 
განესაზღვრა ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით. 

მოსამართლემ ვ. ჩ-სათვის სასჯელის დანიშვნისას, 
უგულვებელყო დამატებითი სასჯელის დანიშვნის წესი, რაც 
გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის კოდექსის 42-ე 
მუხლის  მე-5 ნაწილით, კერძოდ, ჯარიმა დამატებით სასჯელად 
შეიძლება დაინიშნოს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი ამ 
კოდექსის შესაბამისი მუხლით დამატებით სასჯელად 
გათვალისწინებული არ არის, გარდა ამ კოდექსის 1261 მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაულისა. 

სისხლის სამართლის კანონის ამ მოთხოვნის 
საწინააღმდეგოდ, იმ პირობებში, როდესაც ვ. ჩ-ს ჩადენილი 
ჰქონდა საქართველოს სისხლის კოდექსის 1261 მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაული, რომელიც სასჯელის სახით 
არ ითვალისწინებდა ჯარიმას, მოსამართლემ მსჯავრდებულს 
დამატებითი სასჯელის სახედ და ზომად განუსაზღვრა ჯარიმა - 
1000 ლარის ოდენობით, რაც კანონმდებლობის დარღვევაა. 

ანალოგიური ხასიათის შეცდომა გვხვდება გორის 
რაიონული სასამართლოს 2015 წლის 10 დეკემბრის განაჩენშიც, 
რომლის საფუძველზეც მ. კ.  ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1261-ე მუხლის 
პირველი ნაწილით  გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში 
და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების 



26

  

აღკვეთა 10 თვის ვადით, რაც ჩაეთვალა პირობითად და 
დაუდგინდა  გამოსაცდელი ვადა 2  წელი. მასვე დამატებითი 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა ჯარიმა 1000 ლარის 
ოდენობით. მოცემულ შემთხვევაშიც, სასამართლომ მ. კ-ს 
დამატებითი სასჯელის სახით არასწორად დაუნიშნა ჯარიმა, 
ვინაიდან მის მიერ ჩადენილი დანაშაული არ ითვალისწინებდა 
ჯარიმას, ხოლო სსკ 42-ე მუხლის მე-5 ნაწილი კრძალავს ასეთ 
შემთხვევაში დამატებითი სასჯელის სახით ჯარიმის 
გამოყენებას.  

სამწუხაროდ დამატებითი სასჯელის სახით ჯარიმის 
დანიშვნისას შეცდომები გვხვდება უახლოეს სასამართლო 
პრაქტიკაშიც. ასე მაგალითად, საჩხერის რაიონული 
სასამართლოს 2018 წლის 13 მარტის განაჩენით,  ა. დ 
გასამართლებული იქნა საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 1261-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ბ“ ქვეპუნქტით და 
ძირითადი სასჯელის სახედ განესაზღვრა თავისუფლების 
აღკვეთა, რაც ჩაეთვალა პირობითად, ხოლო დამატებითი 
სასჯელის სახედ დაენიშნა ჯარიმა 1000 (ათასი) ლარის 
ოდენობით. მოსამართლემ  ა. დ-ს დამატებითი სასჯელის სახით 
ჯარიმა დაუნიშნა კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით, 
ვინაიდან სსკ 1261-ე მუხლთან მიმართებით დამატებით 
სასჯელად ჯარიმის დანიშვნა დაუშვებელია. ამდენად, 
სასამართლოს მიერ ამ შემთხვევაშიც დარღვეული იქნა სსკ 42-ე 
მუხლის მე-5 ნაწილით დადგენილი წესი.  
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შინაპატიმრობის დანიშვნა 
(სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი) 

 
სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა ცხადყოფს, რომ 

მოსამართლეები ზოგჯერ შეცდომას უშვებენ სასჯელის სახით 
შინაპატიმრობის დანიშვნისას.  

 
1. ძირითადი სასჯელის სახით შინაპატიმრობის 

დანიშვნისას საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის ვალდებულებისა 
და დროის განსაზღვრული პერიოდის მიუთითებლობა. 

 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა პალატის 2018 წლის 15 იანვრის განაჩენით, 
სიღნაღის რაიონული სასამართლოს 2017 წლის 4 მაისის 
განაჩენში ი. ქ-ს მიმართ, სასჯელის ნაწილში შევიდა ცვლილება: 

ი. ქ. ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 19,177-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ბ“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა შინაპატიმრობა 2 
(ორი) წლის ვადით. ი. კ. პატიმრობიდან გათავისუფლდა 
სასამართლოს სხდომის დარბაზიდან. ი. ქ-ს სასჯელის მოხდის 
ვადაში ჩაეთვალა პატიმრობაში ყოფნის დრო – 2016 წლის 24 
იანვრიდან 2016 წლის 28 იანვრის ჩათვლით და 2017 წლის 4 
მაისიდან 2018 წლის 15 იანვრამდე. ცნობად იქნა მიღებული, 
რომ განაჩენის გამოტანის მომენტისთვის მსჯავრდებულ ი. ქ-ს 
მოხდილი ჰქონდა შინაპატიმრობის 522 დღე (1 წელი, 5 თვე და 7 
დღე). 
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საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 471 
მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, შინაპატიმრობა 
ნიშნავს მსჯავრდებულისათვის დღე-ღამის განსაზღვრულ 
პერიოდში თავის საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის 
ვალდებულების დაკისრებას. 

როგორც ზემოაღნიშნული განაჩენიდან ჩანს, თბილისის 
სააპელაციო სასამართლომ ი. ქ-ს სასჯელის სახედ და ზომად 
განუსაზღვრა შინაპატიმრობა 2 წლის ვადით, თუმცა 
მოსამართლეს არ მიუთითებია საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის 
ვალდებულება და ასევე რა პერიოდის განმავლობაში უნდა 
იმყოფებოდეს მსჯავრდებული სახლში. საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 471 მუხლის პირველი ნაწილიდან 
გამომდინარე, მოსამართლე ვალდებული იყო განაჩენში 
მიეთითებინა მსჯავრდებულის საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის 
ვალდებულება და ამასთან დროის განსაზღვრული პერიოდი. 
ამდენად, სასამართლოს მიერ დარღვეული იქნა საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 471 მუხლის პირველი ნაწილით 
დადგენილი წესი.  

 
2. ძირითადი სასჯელის სახით შინაპატიმრობის 

დანიშვნისას საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის არაგონივრული 
პერიოდის მითითება. 

 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 20 

ოქტომბრის განაჩენით, ლ. ჯ. ცნობილი იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის 
პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში 
და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა შინაპატიმრობა 8 
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(რვა) თვის ვადით. ლ. ჯ-ს დაეკისრა საცხოვრებელ ადგილზე 
ყოფნის ვალდებულება 03:00 საათიდან 08:00 საათამდე 
პერიოდში.  

ზემოაღნიშნული განაჩენიდან ირკვევა, რომ 
მოსამართლემ ლ. ჯ-ს საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის 
ვალდებულება დაუწესა ღამის 3 საათიდან დილის 8 საათამდე. 
მართალია, შინაპატიმრობის დანიშვნისას საქართველოს 
სისხლის სამართლის კანონმდებლობა და არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსი არ მიუთითებს კონკრეტულ 
დროს (ზოგადად მიუთითებს დღე-ღამის განსაზღვრულ 
პერიოდზე), რა პერიოდშიც მსჯავრდებული უნდა 
იმყოფებოდეს სახლში, მაგრამ ღამის 3 საათიდან საცხოვრებელ 
ადგილას ყოფნის ვალდებულების დაწესება არაგონივრული 
პერიოდია შემდეგ გარემოებათა გამო: 1) შინაპატიმრობის 
მიზანია მსჯავრდებული იმყოფებოდეს სახლში დროის 
განსაზღვრულ პერიოდში და ჰქონდეს ურთიერთობა ოჯახის 
წევრებთან, ხოლო მისი ღამის 3 საათიდან დანიშვნის 
შემთხვევაში ეს მიზანი მიუღწეველი დარჩება; 2) საყოველთაოდ 
ცნობილია, რომ ღამის საათებში დანაშაულის ჩადენის რისკი 
მატულობს, რის გამოც შინაპატიმრობის დანიშვნისას ღამის 3 
საათიდან საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის ვალდებულის 
დაკისრება მიზანშეუწონელია; 3) ღამის 3 საათამდე მსჯავრ-
დებულს შეუძლია თავისუფლად იმყოფებოდეს ქუჩაში და 
ჰქონდეს ურთიერთობა კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე 
პირებთან, რამაც შესაძლოა ხელი შეუწყოს დანაშაულის 
განმეორებით ჩადენას (მითუმეტეს ლ. ჯ დანაშაულის ჩადენის 
დროს იყო არასრულწლოვანი).    
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ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შინაპა-
ტიმრობის დანიშვნისას ღამის 3 საათიდან საცხოვრებელ 
ადგილას ყოფნის ვალდებულების დაკისრება მიზანშეუ-
წონელია. ამასთან, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მსჯავრდებულმა 
ლ. ჯ-მ არ შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობა, კერძოდ, 
ოთხჯერ დაარღვია საცხოვრებელ ადგილზე ყოფნის განრიგი, 
რის გამოც მისთვის დანიშნული შინაპატიმრობა შეიცვალა 
თავისუფლების აღკვეთით.   
 

3. არასრულწლოვნის მიმართ შინაპატიმრობის 
დანიშვნისას კანონმდებლობის არასწორად გამოყენება. 

 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის 

საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 28 დეკემბრის განაჩენით, ბ. ლ. 
ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 178-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალის-
წინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის სახედ და 
ზომად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 76-ე 
მუხლის თანახმად, განესაზღვრა შინაპატიმრობა 6 (ექვსი) თვის 
ვადით.  ამასთან, სასამართლომ განაჩენის აღწერილობით-
სამოტივაციო ნაწილში მიუთითა შემდეგი: ,,სასამართლოს 
მიაჩნია, რომ ბ. ლ-ს სასჯელის სახედ უნდა განესაზღვროს 
შინაპატიმრობა, ვინაიდან, სახეზეა არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსის 76-ე მუხლითა და 69-ე მუხლით 
გათვალისწინებული ყველა წინაპირობა. კერძოდ, ბ. ლ-ს 
მიმართ წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი გამოტანილი არ 
ყოფილა“. 
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საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ბ. ლ-ს მსჯავრი დაედო   
სსკ-ის 178-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 
დანაშაულისათვის, რომელიც მიეკუთვნება ნაკლებად მძიმე 
კატეგორიის დანაშაულს. არასრულწლოვანთა მართლმსა-
ჯულების კოდექსის 69-ე მუხლის შესაბამისად, 
არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა შეიძლება დაენიშნოს 
ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში. 
სასამართლო უფლებამოსილი იყო არასრულწლოვან ბ. ლ-
სთვის დაენიშნა შინაპატიმრობა, ვინაიდან ჩადენილი იყო 
ნაკლებად მძიმე დანაშაული და არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსის 76-ე მუხლის გამოყენება არ იყო 
საჭირო. არასრულწლოვნის მიერ ნაკლებად მძიმე დანაშაულის 
ჩადენის შემთხვევაში, სასამართლო უფლებამოსილია დანიშნოს 
შინაპატიმრობა. შინაპატიმრობის გამოყენების წინაპირობა არ 
არის ამკ-ის 76-ე მუხლში მითითებული გარემოებების 
არსებობა. მართალია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
კოდექსის  76-ე მუხლში მითითებულია, რომ სასამართლოს 
შეუძლია არასრულწლოვანს დაუნიშნოს კანონით 
გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელი, თუ არსებობს 
შესაბამისი პირობები, მაგრამ აღნიშნული არ ეხება 
შინაპატიმრობის დანიშვნას. შინაპატიმრობის დანიშვნა ხდება 
აღნიშნული მუხლისგან დამოუკიდებლად. შინაპატიმრობის 
დანიშვნა დამოკიდებულია დანაშაულის კატეგორიაზე. 
შესაბამისად, სასამართლოს შინაპატიმრობის დანიშვნისას არ 
უნდა გამოეყენებინა ამკ-ის 76-ე მუხლი, რომელიც კანონით 
გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის დანიშვნის 
წესს ეხება. ამასთან, გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ 
ზემოაღნიშნული ნორმის გამოყენების ერთ-ერთი წინაპირობა 
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(წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენის არარსებობასთან 
ერთად) შემამსუბუქებელ გარემოებათა ერთობლიობის 
არსებობაა, ხოლო სასამართლომ   ბ. ლ-ს მიმართ გამოტანილ 
განაჩენში მიუთითა, რომ ბ. ლ-ს პასუხისმგებლობის 
შემამსუბუქებელი გარემოებები არ გააჩნდა. შესაბამისად, ამ 
მხრივაც არ არსებობდა ამკ-ის 76-ე მუხლის გამოყენების 
სამართლებრივი საფუძველი.    
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სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები 
(სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი) 

 
სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა ცხადყოფს, რომ 

მოსამართლეები ზოგჯერ შეცდომას უშვებენ სასჯელის 
დანიშვნის დროს შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი 
გარემოებების მითითებასთან დაკავშირებით.  

 
1. სასჯელის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი 

გარემოებების ზოგადად მითითება.  
 
მოსამართლე ს. ტ-ს მიმართ გამოტანილ განაჩენში 

შემოიფარგლა მხოლოდ საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის ნორმის ციტირებით. სახელდობრ, ცაგერის 
რაიონული სასამართლოს 2014 წლის 30 სექტემბრის განაჩენში  
მიუთითა შემდეგი: ,,ჩადენილი დანაშაულის მოტივის და 
მიზნის, ქმედებაში გამოვლენილი მართლსაწინააღმდეგო ნების, 
მოვალეობათა დარღვევის ხასიათისა და ზომის, ქმედების 
განხორციელების სახისა და ხერხის გათვალისწინებით 
სასამართლო თვლის, რომ ს. ტ-ს სასჯელის სახედ და ზომად 
უნდა დაენიშნოს ჯარიმა“. როგორც ვხედავთ, მოსამართლემ 
განაჩენში მიუთითა საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილში მითითებული 
გარემოებები და არ განმარტა სათითაოდ რაში გამოიხატებოდა 
თითოეული მათგანი. მაგალითად, რა იყო დანაშაულის მოტივი 
და მიზანი? რას გულისხმობდა მოსამართლე ქმედებაში 
გამოვლენილ მართლსაწინააღმდეგო ნებაში? როგორი იყო 
ქმედების განხორციელების ხერხი და ა.შ. სასამართლო არ უნდა 
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შემოიფარგლოს მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე 
მუხლის მითითებით. მოსამართლემ განაჩენში უნდა 
დაასაბუთოს რაში გამოიხატება თითოეული შემამსუბუქებელი 
თუ დამამძიმებელი გარემოება.  

 
 
2. სასჯელის დამამძიმებელი გარემოების მიუთი-

თებლობა. 
 
2.1. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა 
და არსებითი განხილვის კოლეგიის 2018 წლის 4 ივნისის 
განაჩენით,  მ. ყ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 111, 151-ე მუხლის პირველი 
ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების 
აღკვეთა 6 (ექვსი) თვის ვადით. 

 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 531-ე 

მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად,  დანაშაულის ჩადენა ოჯახის 
ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ, უმწეო 
მდგომარეობაში მყოფის მიმართ, არასრულწლოვნის მიმართ ან 
მისი თანდასწრებით, განსაკუთრებული სისასტიკით, იარაღის 
გამოყენებით ან იარაღის გამოყენების მუქარით, 
სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, არის 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული ყველა შესაბამისი დანაშაულისათვის.  
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 საქმის მასალებით ირკვევა, რომ მ. ყ-მ ჩაიდინა ოჯახური 
დანაშაული (სსკ 111, 151-ე მუხლის პირველი ნაწილი), რაც 
გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის მეორე წევრის 
მიმართ მუქარის განხორციელებას. საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 531-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, 
დანაშაულის ჩადენა ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა 
წევრის მიმართ არის პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი 
გარემოება. მოსამართლე ზემოაღნიშნულ განაჩენში კი 
მიუთითებს, რომ მ. ზ-ს პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი 
გარემოება არ გააჩნია. მოსამართლე ვალდებული იყო მ. ყ-ს 
მიმართ გამოტანილ განაჩენში პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელ გარემოებად მიეთითებინა ის, რომ დანაშაული 
ჩადენილი იყო ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის მეორე 
წევრის მიმართ, რაც მას არ განუხორციელებია. ამასთან, 
აღსანიშნავია ისიც, რომ განაჩენის გამოტანის დროს მოქმედი 
სისხლის სამართლის კოდექსის 151-ე მუხლი (მუქარა) 
მაკვალიფიცირებელ გარემოებად არ ითვალისწინებდა მუქარის 
განხორციელებას ოჯახის წევრის მიმართ, რა დროსაც 
აღნიშნული დამამძიმებელი გარემოების მხედველობაში მიღება 
სასჯელის დანიშვნისას აღარ ხდება.  

ამდენად, სასამართლოს მიერ დარღვეული იქნა 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 531-ე მუხლის მე-
2 ნაწილით დადგენილი წესი.  

ანალოგიური შეცდომა გვხვდება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, 
წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის 
2018 წლის 3 ივლისის განაჩენში,  რომლის თანახმადაც მ. ე. 
ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის 
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კოდექსის 111-151-ე მუხლის პირველი ნაწილით და სასჯელის 
სახედ და ზომად განესაზღვრა ჯარიმა 2500 ლარის ოდენობით, 
რაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 62-ე მუხლის 
მე-5 ნაწილის საფუძველზე პატიმრობაში ყოფნის ვადის (2018 
წლის 1 მაისიდან 2018 წლის 4 მაისის ჩათვლით) 
გათვალისწინებით შეუმსუბუქდა და განესაზღვრა ჯარიმა 2000 
ლარის ოდენობით. 

მოსამართლე განაჩენში მიუთითებს, რომ მ. ე-ს 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება არ გააჩნია. 
თუმცა გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ მ. ე-მ ჩაიდინა 
ოჯახური დანაშაული, რაც წარმოადგენდა პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელ გარემოებას (სსკ 531-ე მუხლის მე-2 ნაწილი). 
ამდენად, მოსამართლის მიერ არ იქნა გათვალისწინებული 
კანონმდებლობის იმპერატიული მოთხოვნა. 

ანალოგიური შეცდომა გვხვდება ასევე თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საგამოძიებო, 
წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის 
2019 წლის 24 ივნისის განაჩენში, რომლის თანახმადაც ა. ჩ. 
ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 111-151-ე მუხლის პირველი ნაწილით და სასჯელის 
სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლის 
ვადით, რაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 63-
64-ე მუხლების შესაბამისად ჩაეთვალა პირობით და 
გამოსაცდელ ვადად დაუდგინდა 1 წელი.  

მოსამართლე განაჩენში აღნიშნავს, რომ ა. ჩ-ს 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება არ გააჩნია. 
ზემოაღნიშნული განაჩენის მიხედვით ა. ჩ-მ ჩაიდინა ოჯახური 
დანაშაული, კერძოდ, დანაშაული ჩადენილია ოჯახის ერთი 
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წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ, რაც სსკ 531-ე მუხლის 
მე-2 ნაწილის შესაბამისად, წარმოადგენდა პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელ გარემოებას. მოსამართლე ვალდებული იყო 
ოჯახური დანაშაულის ჩადენა მიეჩნია ა. ჩ-ს 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად. ამასთან, 
აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ დამამძიმებელი გარემოება 
გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო 
ნაწილის შესაბამისი მუხლით, მაშინ ეს დამამძიმებელი 
გარემოება სასჯელის დანიშვნის დროს მხედველობაში აღარ 
მიიღება (ერთიდაიგივე გარემოების ორჯერ მხედველობაში 
მიღების აკრძალვიდან გამომდინარე). მოცემულ შემთხვევაში კი 
ზემოაღნიშნული დამამძიმებელი გარემოება განაჩენის 
გამოტანის დროს მოქმედი კანონმდებლობით (ოჯახური 
დანაშაული) არ წარმოადგენდა დანაშაულის (სსკ 111,151-ე 
მუხლი) შემადგენლობის ნიშანს (ძვ. რედაქცია). შესაბამისად, 
ოჯახური დანაშაულის ჩადენა წარმოადგენდა 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებას.  

 
2.2. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა 
და არსებითი განხილვის კოლეგიის 2017 წლის 13 დეკემბრის 
განაჩენით,  რ. კ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის პირველი  
ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში. რ. კ-ს 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა ჯარიმა 3000 (სამი 
ათასი) ლარის ოდენობით სახელმწიფო ბიუჯეტის 
სასარგებლოდ. 
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მოსამართლე ზემოაღნიშნულ განაჩენში მიუთითებს, რომ   
რ. კ-ს პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი  
გარემოება არ გააჩნია. 

საქმის მასალებით ირკვევა, რომ რ. კ. იმყოფებოდა 
მიმალვაში და თავს არიდებდა სასამართლოში გამოცხადებას. 
მიუხედავად აღნიშნულისა, მოსამართლემ მიიჩნია, რომ რ. კ-ს 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება არ გააჩნდა. 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლის მე-3 
ნაწილი იმპერატიულად მიუთითებს, რომ სასამართლომ 
სასჯელის დანიშვნის დროს უნდა გაითვალისწინოს 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი და შემამსუბუქებელი 
გარემოებები. ერთ-ერთ ასეთ გარემოებად კანონმდებელი 
ასახელებს ყოფაქცევას ქმედების შემდეგ. მაგალითად, თუ პირი 
ბრალის აღიარებით გამოცხადდება, აღნიშნული 
შემამსუბუქებელ გარემოებად უნდა იქნას მიჩნეული. იმ 
შემთხვევაში, თუ პირი იმყოფება მიმალვაში, არ ცხადდება 
საგამოძიებო და სასამართლო ორგანოებში, აღნიშნული 
მიზანშეწონილია შეფასდეს პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ 
გარემოებად. ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში, სასამართლოს რ. კ-ს 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად უნდა მიეჩნია 
ის, რომ იგი იმყოფებოდა მიმალვაში და თავს არიდებდა 
სასამართლოში გამოცხადებას. 

 
2.3. რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2018 წლის 7 მაისის განაჩენით,  
დ. ს. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 3531-ე მუხლის მეორე ნაწილით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და ძირითადი 
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სასჯელის სახედ და ზომად  განესაზღვრა თავისუფლების 
აღკვეთა 9 (ცხრა) წლის ვადით.  

მოსამართლე განაჩენში მიუთითებს, რომ დ. ს-ს 
შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოება არ გააჩნია.  

 საქმის მასალებით ირკვევა, რომ დ. ს. განაჩენის 
გამოტანის მომენტისათვის იყო ნასამართლევი და 
ნასამართლობა მოხსნილი ან გაქარწყლებული არ ჰქონდა.  
სასამართლომ კი დ. ს-ს ნასამართლობა პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელ გარემოებად არ მიიჩნია. ნასამართლობა 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად არ მიიჩნევა იმ 
შემთხვევაში, თუ იგი დანაშაულის შემადგენლობის ნიშანია 
(ერთიდაიგივე გარემოება ორჯერ მხედველობაში არ მიიღება), 
ხოლო მოცემულ შემთხვევაში აღნიშნულს ადგილი არ ჰქონია. 
ამდენად, სასამართლოს დ. ს-ს ნასამართლობა 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად უნდა 
მიეთითებინა. 

  ანალოგიური ხასიათის შეცდომა გვხვდება თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 25 ოქტომბრის განაჩენშიც, 
რომლის თანახმადაც,     ნ. ბ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-
2 ნაწილის ,,ბ“ ქვეპუნქტით (თაღლითობა, რამაც მნიშვნელოვანი 
ზიანი გამოიწვია) გათვალისწინებული დანაშაულის 
ჩადენისათვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 
ჯარიმა 3 000 ლარის ოდენობით. მოსამართლე განაჩენში 
მიუთითებს, რომ ნ. ბ. არის ნასამართლევი, თუმცა 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად აღნიშნული 
მხედველობაში არ მიუღია.     
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3. სასჯელის დამამძიმებელი გარემოებების არასწორად 
მითითება.  

 
3.1 ცაგერის რაიონული სასამართლოს  2016 წლის  11  

მარტის  განაჩენით,  ვ. მ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის  273-ე მუხლით გათვალისწინებული 
დანაშაულის ჩადენაში და სასჯელის სახედ და ზომად 
განესაზღვრა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით. გაუქმდა 
ამბროლაურის  რაიონული სასამართლოს 2015  წლის  10 
თებერვლის განაჩენით დანიშნული   პირობითი მსჯავრი.  

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე 
მუხლის მე-5 ნაწილის საფუძველზე, ბოლო განაჩენით 
დანიშნულმა სასჯელმა შთანთქა წინა განაჩენით დანიშნული 
სასჯელი (6 თვე) და ვ. მ-ს  საბოლოო სასჯელის სახედ და 
ზომად განესაზღვრა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით. 

მოსამართლემ ვ. მ-სათვის სასჯელის დანიშვნისას, 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად მიიჩნია მისი 
ნასამართლობა.  

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე  
მუხლის   მე-4 ნაწილის თანახმად, თუ ამ კოდექსის კერძო 
ნაწილის მუხლი ან მუხლის ნაწილი დანაშაულის 
შემადგენლობის ნიშნად ითვალისწინებს შემამსუბუქებელ ან 
დამამძიმებელ გარემოებას, იგივე გარემოება სასჯელის 
დანიშვნის დროს მხედველობაში არ მიიღება.  

საქმის მასალების თანახმად, ვ. მ-ს ქმედება იმიტომ 
დაკვალიფიცირდა სსკ-ის 273-ე მუხლით, რომ იგი წინათ 
ნასამართლევი იყო ანალოგიური დანაშაულის ჩადენისათვის.  
სსკ-ის 273-ე მუხლის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ნასამართლობა 



41

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი

  

ამ მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის შემადგენლობის 
ნიშანია. კანონმდებლობის იმპერატიული მოთხოვნაა, რომ თუ 
დამამძიმებელი გარემოება გათვალისწინებულია კონკრეტული 
დანაშაულის შემადგენლობის ნიშნად, მაშინ ეს გარემოება 
სასჯელის დანიშვნის დროს მხედველობაში აღარ უნდა 
მივიღოთ, ვინაიდან გამოვა ერთიდაიგივე გარემოების ორჯერ 
გათვალისწინება და ამასთან, პირის არათანაზომიერი დასჯა, 
რაც დაუშვებელია.  შესაბამისად, ვ. მ-სათვის სასჯელის 
დანიშვნისას, აღნიშნული დამამძიმებელი გარემოება 
(ნასამართლობა) მოსამართლეს მხედველობაში არ უნდა მიეღო. 
ამდენად, სასამართლოს მიერ დარღვეული იქნა საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 
დადგენილი წესი.  

ანალოგიური ხასიათის შეცდომა გვხვდება თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 
საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი 
განხილვის კოლეგიის 2018 წლის 24 მაისის განაჩენში,  რომლის 
თანახმადაც ვ. მ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის 
სახედ და ზომად განესაზღვრა საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომა 160 საათის ოდენობით.  

მოსამართლემ განაჩენში მიუთითა, რომ ვ. მ-ს 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოებაა ის, რომ იგი 
ნასამართლევია.  

მართალია ნასამართლობა პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელი გარემოებაა, მაგრამ გასათვალისწინებელია ის 
გარემოება, რომ სწორედ ნასამართლობის გამო 
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დაკვალიფიცირდა ვ. მ-ს ქმედება სსკ 273-ე მუხლით (იგი 
წარსულში ნასამართლევი იყო ანალოგიური დანაშაულისათ-
ვის). განსახილველ შემთხვევაში ნასამართლობა წარმოადგენს 
დანაშაულის შემადგენლობის ნიშანს და იგივე გარემოება 
სასჯელის დანიშვნის დროს მხედველობაში აღარ უნდა იქნას 
მიღებული (სსკ 53-ე მუხლის მე-4 ნაწილი).  

ანალოგიური ხასიათის შეცდომა გვხვდება ასევე 
უახლოეს სასამართლო პრაქტიკაშიც. ასე მაგალითად, 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის 
საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი 
განხილვის კოლეგიის 2019 წლის 4 თებერვლის განაჩენით,  ა. ბ. 
ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 260-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ,,ა“ და ,,დ“ 
ქვეპუნქტებით (დიდი ოდენობით და არაერთგზის) და მე-5 
ნაწილის ,,ა“ და ,,დ“ ქვეპუნქტებით (დიდი ოდენობით და 
არაერთგზის) გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის 
და განაჩენთა ერთობლიობით საბოლოოდ ა. ბ-ს სასჯელის 
სახედ და ზომად განესაზღვრა 11 წლით თავისუფლების 
აღკვეთა. ამავე განაჩენით ირკვევა, რომ მოსამართლემ ა. ბ-ს 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად მიუთითა მისი 
ნასამართლობა. სასამართლოს ნასამართლობა დამამძიმებელ 
გარემოებად არ უნდა მიეჩნია, ვინაიდან სწორედ 
ნასამართლობის გამო დაკვალიფიცირდა ა. ბ-ს ქმედება 
არაერთგზისად. არაერთგზისობა კი დანაშაულის 
მაკვალიფიცირებელი ნიშანია, რაც ისედაც იწვევს სასჯელის 
გაზრდას. სასამართლომ ნასამართლობა მხედველობაში ორჯერ 
მიიღო, პირველად კვალიფიკაციის ნაწილში, ხოლო მეორედ 
სასჯელის დანიშვნისას, რაც დაუშვებელია.  
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3.2. ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს 2013 წლის  19 

აგვისტოს განაჩენით, ა. ჩ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-
6 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში  და 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების 
აღკვეთა 07 წლის ვადით. მასვე ჩამოერთვა ავტომანქანის 
მართვის უფლება 03 წლის ვადით. 

მოსამართლე  სასჯელის დასაბუთებისას აღნიშნავს, რომ 
ბრალდებულმა არ აუნაზღაურა დაზარალებულის 
უფლებამონაცვლეს ზიანი, მას მცდელობაც კი არ ჰქონია ზიანის 
ანაზღაურების, ხოლო აღნიშნული წარმოადგენს დამამძიმებელ 
გარემოებას. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე 
მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, დამნაშავის ყოფაქცევა 
ქმედების შემდეგ, განსაკუთრებით - მისი მისწრაფება, 
აანაზღაუროს ზიანი და შეურიგდეს დაზარალებულს, 
პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი გარემოებაა და ამ 
წამახალისებელი ნორმის შეუსაბამო ქმედება 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად ვერ მიიჩნევა. 

 
3.3. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს 2016 წლის 7 

ივნისის განაჩენში  მოსამართლე მიუთითებს, რომ კ. დ-ს 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებას წარმოადგენს 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების შემდეგ, 
დროის მცირე მონაკვეთში რამდენიმე ანალოგიური 
დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენა.  
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კ. დ-ს ბრალდების სისხლის სამართლის საქმის 
მასალებით ირკვევა, რომ ადმინისტრაციული სახდელის 
დადების (2016 წლის 22 თებერვალი) შემდეგ ბრალდებულმა 
ექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონოდ ორჯერ მოიხმარა 
ნარკოტიკული საშუალება (2016 წლის 4 მარტს და 3 მაისს). 
ბრალდებულ კ. დ-ს მიერ ნარკოტიკული საშუალების 
უკანონოდ ორჯერ მოხმარება არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად, ვინაიდან მის 
მიერ ჩადენილი ქმედებები შეფასდა ცალ-ცალკე (აღნიშნულმა 
ქმედებებმა ასახვა ჰპოვა განაჩენში). ბრალდებულმა პასუხი აგო 
დანაშაულთა ერთობლიობით, კერძოდ სსკ 273-ე მუხლი (2016 
წლის 4 მარტს გამოვლენილი ქმედება) და სსკ 273-ე მუხლი 
(2016 წლის 3 მაისს გამოვლენილი ქმედება). შესაბამისად, 
დანაშაულის ჩადენა არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას დამამძიმებელ 
გარემოებად.  

 
3.4. კ. ხ-ს მიმართ სისხლის სამართლის საქმის მასალებით 

(დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლით), ირკვევა რომ 
ოზურგეთის  რაიონული სასამართლოს 2015 წლის 1 
სექტემბრის განაჩენით,     კ. ხ. ცნობილი იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და სასჯელის 
სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 1 
(ერთი) წლის ვადით.  

ზემოაღნიშნულ განაჩენში მოსამართლეს მითითებული 
აქვს პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი 
გარემოებები. კერძოდ, სასამართლო პასუხისმგებლობის 
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დამამძიმებელ გარემოებად მიუთითებს შემდეგს:  ,,კ. ხ-მ 
პირობითი მსჯავრის გამოსაცდელ ვადაში კვლავ ჩაიდინა 
ანალოგიური შინაარსის ნარკოტიკული დანაშაული“. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად,  თუ ამ კოდექსის კერძო 
ნაწილის მუხლი ან მუხლის ნაწილი დანაშაულის 
შემადგენლობის ნიშნად  ითვალისწინებს შემამსუბუქებელ ან 
დამამძიმებელ გარემოებას, იგივე გარემოება სასჯელის 
დანიშვნის დროს მხედველობაში არ მიიღება. 

საქმის მასალების თანახმად, კ. ხ. ოზურგეთის რაიონული 
სასამართლოს 2015 წლის 25 ივნისის განაჩენით 
გასამართლებული იყო სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე 
მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის. 2015 
წლის 11 ივლისს, მან კვლავ მოიხმარა ნარკოტიკული 
საშუალება. იმისათვის, რომ სსკ-ის 273-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაულის შემადგენლობა არსებობდეს, 
აუცილებელია პირი ნარკოტიკული საშუალების ექიმის 
დანიშნულების გარეშე უკანონოდ მოხმარებისთვის 
ადმინისტრაციულსახდელშეფარდებული ან ნასამართლევი 
იყოს სსკ-ის 273-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის 
ჩადენისათვის. მოცემულ შემთხვევაში, კ. ხ-მ ექიმის 
დანიშნულების გარეშე უკანონოდ მოიხმარა ნარკოტიკული 
საშუალება, რა დროსაც ნასამართლევი იყო სსკ-ის 273-ე 
მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულისათვის. შესაბამისად, 
ნასამართლობამ დააფუძნა იგივე დანაშაულის შემადგენლობა 
(სსკ-ის 273-ე მუხლი). ნასამართლობა არის სსკ-ის 273-ე 
მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის შემადგენლობის 
ნიშანი. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე 
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მუხლის მე-4 ნაწილი იმპერატიულად მიუთითებს, რომ თუ 
დანაშაულის შემადგენლობის ნიშნად  გათვალისწინებულია 
შემამსუბუქებელი ან დამამძიმებელი გარემოება, იგივე 
გარემოება სასჯელის დანიშვნის დროს მხედველობაში არ 
მიიღება. განსახილველ შემთხვევაში, ნასამართლობა, როგორც 
დამამძიმებელი გარემოება სსკ-ის 273-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაულის  შემადგენლობის ნიშანია, 
რის გამოც აღნიშნული გარემოება სასჯელის დანიშვნის დროს 
მხედველობაში არ უნდა იქნას მიღებული.  

მოსამართლემ განაჩენში პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელ გარემოებად მიუთითა, რომ კ. ხ-მ პირობითი 
მსჯავრის გამოსაცდელ ვადაში კვლავ ჩაიდინა ანალოგიური 
შინაარსის ნარკოტიკული დანაშაული. ის, რომ კ. ხ. 
ნასამართლევი იყო     სსკ-ის 273-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის, აღნიშნულის 
დამამძიმებელ გარემოებად მითითება დაუშვებელი იყო, 
სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლის მე-4 ნაწილიდან 
გამომდინარე. 

 
3.5. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 31 აგვისტოს 
განაჩენით,  მ. ბ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 
1261-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის 
სახედ და  ზომად, საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 58-ე მუხლის შესაბამისად, განესაზღვრა - 
თავისუფლების აღკვეთა 2 წლის  ვადით, საიდანაც 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 
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ნაწილის საფუძველზე სასჯელის ნაწილი - თავისუფლების 
აღკვეთა 1 (ერთი) წლის ვადით მ. ბ-ს განესაზღვრა 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოხდით, ხოლო 
დარჩენილი ნაწილი - თავისუფლების აღკვეთა 1 (ერთი) წლის 
ვადით ჩაეთვალა პირობითად, საქართველოს სსკ-ის 64-ე 
მუხლის შესაბამისად, გამოსაცდელ ვადად კი დაუდგინდა 2 
(ორი) წელი. 

მოსამართლე მ. ბ-ს მიმართ გამოტანილ გამამტყუნებელ 
განაჩენში მიუთითებს, რომ მ. ბ-ს პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელი გარემოებაა ის, რომ მან ზემოაღნიშნული 
ქმედება ჩაიდინა ორი პირის მიმართ.  

საქმის მასალებით ირკვევა, რომ მ. ბ-ს მსჯავრი დაედო 
საქართველოს სსკ-ის 1261-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის 
(ოჯახში ძალადობა ჩადენილი ორი ან მეტი პირის მიმართ). 
ამდენად, დანაშაულის ჩადენა ორი ან მეტი პირის მიმართ 
ოჯახში ძალადობის მაკვალიფიცირებელი გარემოებაა. სისხლის 
სამართლის იმპერატიული მოთხოვნაა, რომ თუ დამამძიმებელი 
გარემოება გათვალისწინებულია კონკრეტული დანაშაულის 
შემადგენლობის ნიშნად, მაშინ ეს გარემოება სასჯელის 
დანიშვნის დროს მხედველობაში აღარ მიიღება (სსკ 53-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილი), ვინაიდან გამოვა ერთიდაიგივე 
გარემოების ორჯერ გათვალისწინება, ერთხელ 
კვალიფიკაციისას და მეორედ სასჯელის დანიშვნისას. 
ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში კი მოსამართლემ მ. ბ-ს ქმედება 
დააკვალიფიცირა როგორც ოჯახში ძალადობა ორი ან მეტი 
პირის მიმართ და ამავდროულად სასჯელის დამამძიმებელ 
გარემოებად მიუთითა დანაშაულის ჩადენა ორი პირის მიმართ. 
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ამდენად, ერთიდაიგივე გარემოება ორჯერ მიიღო 
მხედველობაში, რაც დაუშვებელი იყო საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლის მე-4 ნაწილიდან 
გამომდინარე.  

 
3.6. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 16 აგვისტოს 
განაჩენით,  ა. ბ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 1261-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ 
და ,,ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის 
ჩადენისათვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 
თავისუფლების აღკვეთა 2 წლის ვადით. 

მოსამართლე განაჩენში მიუთითებს, რომ ა. ბ-ს 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოებაა დანაშაულის 
ჩადენა წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ და 
არასრულწლოვნის თანდასწრებით მისივე ოჯახის წევრის 
მიმართ.  

 საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ა. ბ-ს ქმედება 
სასამართლომ დააკვალიფიცირა საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 1261-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ და ,,ბ“ 
ქვეპუნქტებით (ოჯახში ძალადობა ჩადენილი წინასწარი 
შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ, არასრულწლოვნის 
თანდასწრებით მისივე ოჯახის წევრის მიმართ). როგორც ჩანს 
დანაშაულის ჩადენა წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის 
მიმართ, არასრულწლოვნის თანდასწრებით მისივე ოჯახის 
წევრის მიმართ წარმოადგენს ოჯახში ძალადობის 
მაკვალიფიცირებელ ნიშანს. ამდენად, მოსამართლეს 
აღნიშნული გარემოება არ უნდა ჩაეთვალა დამამაძიმებელ 
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გარემოებად, ვინაიდან იგი დანაშაულის შემადგენლობის 
მაკვალიფიციებელი ნიშანია. ერთიდაიგივე გარემოების ორჯერ 
მხედველობაში მიღებით დაირღვა საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლის მე-4 ნაწილით დადგენილი 
წესი.  

 
3.7. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა 
და არსებითი განხილვის კოლეგიის 2018 წლის 21 ივნისის 
განაჩენით,  ბ. ვ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 185-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ბ“ 
ქვეპუნქტით (ქონებრივი დაზიანება მოტყუება ჩადენილი 
არაერთგზის).  

მოსამართლე განაჩენში მიუთითებს, რომ ,,ბ. ვ-ს 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოებაა წარსულში 
ნასამართლობა“. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ 
ნასამართლობის გამო დაკვალიფიცირდა მისი ქმედება 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 185-ე მუხლის  
მე-2 ნაწილის ,,ბ“ ქვეპუნქტით (ქონებრივი დაზიანება 
მოტყუებით, ჩადენილი არაერთგზის). შესაბამისად, 
განსახილველ შემთხვევაში არაერთგზისობა არის დანაშაულის 
მაკვალიფიცირებელი ნიშანი და იგივე გარემოება სასჯელის 
დანიშვნის დროს მხედველობაში აღარ უნდა იქნეს მიღებული. 
ვინაიდან, ბ. ვ-ს ქმედება დაკვალიფიცირდა არაერთგზის 
ჩადენილ დანაშაულად, რადგან იგი წინათ ჩადენილი 
დანაშაულისათვის იყო ნასამართლევი და ნასამართლობა 
მოხსნილი ან გაქარწყლებული არ ჰქონდა, სასამართლოს მისი 
ნასამართლობა პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად 
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არ უნდა მიეჩნია. სასამართლოს მიერ დარღვეული იქნა 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლის მე-4 
ნაწილით დადგენილი წესი.  

 
3.8. მოსამართლე 2018 წლის 30 აპრილს გ. ნ-ს მიმართ   

გამოტანილ გამამტყუნებელ  განაჩენში მიუთითებს, რომ ,,გ. ნ-ს 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად მიჩნეული 
უნდა იქნეს დანაშაულის სიმრავლე.“ 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 531 მუხლი 
ითვალისწინებს პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ 
გარემოებებს. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ზემოაღნიშნული 
ნორმა ამომწურავად არ ჩამოთვლის სასჯელის დამამძიმებელ 
გარემოებებს და მოსამართლეს ანიჭებს უფლებამოსილებას 
თვითონ განსაზღვროს თუ რა ჩაითვლება პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელ გარემოებად (კონკრეტული გარემოებებიდან 
გამომდინარე). მოცემულ შემთხვევაში, სასამართლომ 
დანაშაულის სიმრავლე, კერძოდ დანაშაულთა ერთობლიობა 
ჩათვალა პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად. 
თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ გ. ნ-ს მსჯავრი დაედო ორი 
სხვადასხვა დანაშაულისათვის და ორივე დანაშაულისთვის 
ცალ-ცალკე დაენიშნა სასჯელი. შესაბამისად, ორჯერ 
დანაშაულის ჩადენა არ უნდა ჩაითვალოს დამამძიმებელ 
გარემოებად, ვინაიდან თითოელი ქმედება შეფასდა 
დამოუკიდებლად. ამდენად, მიზანშეუწონელია დანაშაულთა 
ერთობლიობა შეფასდეს პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ 
გარემოებად.  

ანალოგიური ხასიათის რეკომენდაცია გვაქვს ზ. ლ-ს 
მიმართ გამოტანილ განაჩენთან დაკავშირებით. 2018 წლის 08 
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ნოემბრის განანჩენში მოსამართლე ზ. ლ-ს პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელ გარემოებად მიუთითებს, რომ იგი არის 
პოლიციის ყოფილი თანმშრომელი. თუმცა აღსანიშნავია ის, 
რომ პოლიციის ყოფილი თანამშრომლის მიერ დანაშაულის 
ჩადენა არ უნდა შეფასდეს პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ 
გარემოებად, ვინაიდან დანაშაულის ჩადენის დროს იგი 
მოქმედებდა როგორც კერძო პირი.   
 
            4. დამამძიმებელი გარემოებების არსებობისას სასჯელის 
არასწორად დანიშვნა. 

 
   თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო, 

წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის 
2019 წლის 23 აპრილის განაჩენით,  ბ. ო. ცნობილ იქნა 
დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 111, 
151-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 
დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის სახედ და ზომად 
განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 8 (რვა) თვის ვადით. 

     საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 531-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, დანაშაულის ჩადენა ოჯახის 
ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ, უმწეო 
მდგომარეობაში მყოფის მიმართ, არასრულწლოვნის მიმართ ან 
მისი თანდასწრებით, განსაკუთრებული სისასტიკით, იარაღის 
გამოყენებით ან იარაღის გამოყენების მუქარით, 
სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, არის 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული ყველა შესაბამისი დანაშაულისათვის. 
ხოლო ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, ამ მუხლის 
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პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დამამძიმებელი 
გარემოების არსებობისას დანაშაულის ჩადენის დროს ვადიანი 
თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნისას მოსახდელი სასჯელის 
ვადა სულ მცირე 1 წლით უნდა აღემატებოდეს ჩადენილი 
დანაშაულისათვის ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით ან მუხლის 
ნაწილით გათვალისწინებული სასჯელის მინიმალურ ვადას.  

 
 ბ. ო-ს მიმართ გამოტანილი განაჩენით ირკვევა, რომ მან 

ჩაიდინა ოჯახური დანაშაული – სიცოცხლის მოსპობით 
დაემუქრა მეუღლეს (სსკ 111, 151-ე მუხლი). საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 531-ე მუხლის მე-2 ნაწილის 
თანახმად, დანაშაულის ჩადენა ოჯახის ერთი წევრის მიერ 
ოჯახის სხვა წევრის მიმართ წარმოადგენს პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელ გარემოებას. ამასთან, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 
განაჩენის გამოტანის დროს მოქმედი სისხლის სამართლის 
კოდექსის მიხედვით, ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი მუქარა 
არ წარმოადგენდა დანაშაულის მაკვალიფიცირებელ ნიშანს, რა 
დროსაც სასჯელის დამძიმების საფუძველი აღარ არსებობს. სსკ 
531-ე მუხლის  მე-3 ნაწილის თანახმად კი დამამძიმებელი 
გარემოებების არსებობისას თავისუფლების აღკვეთის 
მინიმალური ვადა არის კონკრეტული დანაშაულისთვის 
გათვალისწინებული სასჯელის მინიმალურ ზღვარზე 1 წლით 
მეტი.  სსკ 151-ე მუხლის პირველი ნაწილი სასჯელის სახით 
ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ერთ წლამდე ვადით. 
სსკ 50-ე მუხლის მე-2 ნაწილიდან გამომდინარე, თავისუფლების 
აღკვეთის მინიმალური ვადაა 6 თვე. აქედან გამომდინარე, 
ვინაიდან სახეზე იყო დამამძიმებელი გარემოება (დანაშაულის 
ჩადენა ოჯახის ერთი წევრის მიერ სხვა წევრის მიმართ), 



53

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი

  

სასჯელის სახით ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის ზომა უნდა 
ყოფილიყო 6 თვე + 1 წელი = 1 წელი და 6 თვე. იმის 
გათვალისწინებით, რომ სსკ 151-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
მაქსიმალური სანქცია არის 1 წელი და აღნიშნულ ზღვარს 
მოსამართლე ვერ გასცდებოდა, სასამართლოს უნდა 
განესაზღვრა 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა. მოსამართლემ 
კი ბ. ო-ს სასჯელის სახით განუსაზღვრა თავისუფლების 
აღკვეთა 8 თვის ვადით, რაც წარმოადგენს კანონმდებლობის 
მოთხოვნათა დარღვევას.  

ანალოგიური ხასიათის შეცდომა გვხვდება ასევე 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო, 
წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის 
2019 წლის 24 მაისის განაჩენში,  რომლის თანახმადაც ა. ო. 
ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 111, 151-ე მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის 
სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 6 
(ექვსი) თვის ვადით. ამ შემთხვევაშიც არ იქნა მხედველობაში 
მიღებული ის გარემოება, რომ სახეზე იყო დამამძიმებელი 
გარემოება (დანაშაულის ჩადენა ოჯახის ერთი წევრის მიერ 
მეორე წევრის მიმართ), რასაც გავლენა უნდა მოეხდინა 
სასჯელის ზომაზე. სწორედ ამ მოტივით უნდა მომხდარიყო 
მინიმალური სასჯელის (6 თვე) გაზრდა, რაც სასამართლოს არ 
განუხორციელებია.   
 

5. სასჯელის შემამსუბუქებელი გარემოების არასწორად 
მითითება.  
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5.1. ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს 2016 წლის 
31 მარტის განაჩენში მოსამართლე მსჯავრდებულ მ. ი-ს 
პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ გარემოებად მიიჩნევს 
იმას, რომ იგი არის 21 წელს მიუღწეველი პირი და მიუთითებს 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე. არას-
რულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესაბამისად, 
აღნიშნული კოდექსი გამოიყენება 18 დან 21 წლამდე ასაკის 
პირების მიმართ მხოლოდ ორ შემთხვევაში: 1) ბრალდებულის 
უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით სარგებლობასთან 
მიმართებით; 2) განრიდებისა და მედიაციის გამოყენებისას 
(2016 წლის 31 მარტის რედაქცია). მოცემულ შემთხვევაში, 
არცერთს ადგილი არ ჰქონია. შესაბამისად, არასწორია 
მოსამართლის მითითება არასრულწლოვანთა მართლმსა-
ჯულების კოდექსზე. ასევე არასწორია მოსამართლის მსჯელობა 
იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრალდებულის 21 წელს 
მიუღწევლობა არის შემამსუბუქებელი გარემოება. არასრულწ-
ლოვნობა შესაძლებელია განხილულ იქნას შემამსუბუქებელ 
გარემოებად და არა 21 წელს მიუღწევლობა, როგორც ამას 
მოსამართლე მიუთითებს განაჩენში.  

 
5.2. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა 
და არსებითი განხილვის კოლეგიის 2018 წლის 29 ივნისის 
განაჩენით,  ლ. ბ. ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის პირველი 
ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და 
ძირითადი სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა ჯარიმა 500 
ლარის ოდენობით. 
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მოსამართლე განაჩენში ლ. ბ-ს პასუხისმგებლობის 
შემამსუბუქებელ გარემოებად მიუთითებს იმას, რომ იგი 
წარსულში ნასამართლევი არ არის. საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსში სახელდებით არ არს მითითებული 
სასჯელის შემამსუბუქებელი გარემოებები. მოსამართლემ 
თვითონ უნდა განსაზღვროს თუ რა შემთხვევა  ჩათვალოს 
შემამსუბუქებელ გარემოებად. წარსულში ნასამართლობა 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოებაა, ვინაიდან იგი 
ხაზს უსვამს პირის მომეტებულ საშიშროებას. ხოლო იმ 
შემთხვევაში, როდესაც პირი წარსულში ნასამართლევი არ არის, 
აღნიშნული შემამსუბუქებელი გარემოება ვერ იქნება, ვინაიდან 
ნასამართლობის არქონა არაფერს ამსუბუქებს. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია 
მოსამართლემ განაჩენში პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ 
გარემოებად არ მიუთითოს ის, რომ მსაჯვრდებული წარსულში 
ნასამართლევი არ არის. 

 
5.3.  თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა 
და არსებითი განხილვის კოლეგიის 2018 წლის 26 ივლისის 
განაჩენით,  გ. ხ. ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მე-2 ნაწილის ,,ა“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და 
ძირითადი სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 
თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით, რაც საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 63-64-ე მუხლების 
საფუძველზე, ჩაეთვალა პირობითად და გამოსაცდელ ვადად 
დაუდგინდა 3 წელი.   
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მოსამართლე განაჩენში გ. ხ-ს პასუხისმგებლობის 
შემამსუბუქებელ გარემოებად მიუთითებს იმას, რომ გ. ხ-ს 
ჩადენილი აქვს ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაული. 
მოსამართლის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ 
ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენა შემამსუბუქებელი 
გარემოებაა, არ არის გასაზიარებელი, ვინაიდან დანაშაულის 
ჩადენა შემამსუბუქებელი გარემოება ვერ იქნება, მიუხედავად 
იმისა თუ რა კატეგორიის დანაშაულია ჩადენილი. 

ამდენად,  განაჩენში შემამსუბუქებელ გარემოებად 
ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის მითითება 
მიზანშეუწონელია.  
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სასჯელის დანიშვნა დანაშაულის 

ამსრულებლობისათვის 
(სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი) 

 
სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა ცხადყოფს, რომ 

მოსამართლეები ზოგჯერ შეცდომას უშვებენ დანაშაულის 
ამსრულებლობისთვის სასჯელის დანიშვნისას.  

 
დანაშაულის თანაამსრულებლებისთვის არათანაზო-

მიერი სასჯელის დანიშვნა. 
 
   გორის რაიონული სასამართლოს 2014 წლის 13 

აპრილის  განაჩენით,  ნ. თ, ზ. მ და ვ. ლ ცნობილი იქნენ 
დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის   
179-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ბ“ ქვეპუნქტით, ამავე მუხლის მე-3 
ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტით (ყაჩაღობა ჩადენილი ჯგუფურად და 
დიდი ოდენობით ნივთის დაუფლების მიზნით) და თითოეულ 
მათგანს სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრათ 
თავისუფლების აღკვეთა 8 წლის ვადით. მათ მიერ ჩადენილი 
ქმედება გამოიხატა შემდეგში: ზ. მ-მ, ვ. ლ-მ და ნ. თ-მ  
განიზრახეს ქ. გორში მდებარე ა. კ-ის კუთვნილ ოქროულობის 
მაღაზიაზე ყაჩაღური თავდასხმა. 2013 წლის 17 ივლისს, ზ. მ 
თანნაქონი უვარგისი გადაჭრილი სანადირო თოფით შევიდა 
ზემოაღნიშნულ მაღაზიაში, ხოლო ვ. ლ და ნ. თ ელოდებოდნენ 
გარეთ, რათა საჭიროების შემთხვევაში ზ. მ-სთვის 
შეეტყობინებინათ მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ. ზ. მ-მ მის 
ხელთ არსებული უვარგისი გადაჭრილი სანადირო თოფის 
გამოყენებით, სიცოცხლის მოსპობის მუქარით გამყიდველ თ. მ-
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ს გასტაცა ოქროს ნივთები, ღირებული 20273 ლარად, რის 
შემდეგაც ისინი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ.   

სასამართლომ ნ. თ-ს, ზ. მ-ს და ვ. ლ-ს მიერ ჩადენილი 
ქმედება დააკვალიფიცირა, როგორც ჯგუფურად ჩადენილი 
ყაჩაღობა. საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ზ. მ თანნაქონი 
უვარგისი გადაჭრილი სანადირო თოფით შევიდა ოქროულობის 
მაღაზიაში და ძალადობის გამოყენებით გამყიდველს გასტაცა 
ოქროს ნივთები, ხოლო ვ. ლ და ნ. თ ელოდებოდნენ გარეთ. 
სისხლისსამართლებრივ ლიტერატურაში არსებობს 
განსხვავებული მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, თუ 
როგორ უნდა დაკვალიფიცირდეს იმ პირის ქმედება, რომელსაც 
უშუალო მონაწილეობა არ მიუღია დანაშაულის ჩადენაში და 
ბინის გარეთ დგას, ხოლო სხვები ბინაში ჩადიან ყაჩაღობას. 
პროფ.  ო. გამყრელიძე ასეთ შემთხვევაში მიიჩნევს, რომ გარეთ 
მყოფი პირის ქმედება უნდა დაკვალიფიცირდეს, როგორც 
ყაჩაღობაში დამხმარე, ხოლო პროფ. მ. ტურავას მოსაზრებით, 
ფუნქციონალური თეორიის მიხედვით, სახეზე გვაქვს 
ყაჩაღობაში თანაამსრულებლობა. მართალია თითოეულ 
პოზიციას გააჩნია საკმაოდ ლოგიკური დასაბუთება და 
აღნიშნული საინტერესოა კვალიფიკაციის თვალსაზრისით, 
თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასეთ შემთხვევაში 
თითოეული პირისათვის სასჯელის განსაზღვრა.   

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 57-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დანაშაულში 
თანამონაწილეობისათვის და დანაშაულის 
ამსრულებლობისათვის სასჯელის დანიშვნის დროს 
მხედველობაში მიიღება პირის ფაქტობრივი მონაწილეობის 
ხასიათი და ხარისხი. 
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 სსკ-ის 57-ე მუხლიდან გამომდინარე, ცალ-ცალე უნდა 
შეფასდეს თითოეული მონაწილის როლი დანაშაულის 
ჩადენაში, ხოლო აღნიშნულმა გარემოებებმა კი გავლენა უნდა 
იქონიოს სასჯელის ზომაზე. საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ვ. 
ლ-ს და ნ. თ-ს უშუალოდ არ მიუღიათ მონაწილეობა ყაჩაღობის 
ჩადენაში  (ზ. მ-სგან განსხვავებით, მათ არ გამოუყენებიათ 
ძალადობა დაზარალებულის მიმართ), შესაბამისად მათი როლი 
შედარებით ნაკლებია ყაჩაღობის ჩადენაში. სასამართლომ კი 
სამივე მსჯავრდებულს სასჯელის სახედ და ზომად 
განუსაზღვრა 8-8 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ამასთან, 
აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ სამივე მსჯავრდებულს 
შემამსუბუქებელი ან დამამძიმებელი გარემოებები არ გააჩნდათ. 
შესაბამისად, სასამართლოს დიფერენცირება უნდა მოეხდინა და 
ზ.მ-სგან განსხვავებით ვ.ლ-ს და ნ. თ-სთვის შედარებით 
მსუბუქი სასჯელი დაენიშნა. 
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სასჯელის დანიშვნა დანაშაულის რეციდივის დროს 
(სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი) 

 
სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა ცხადყოფს, რომ 

მოსამართლეები ზოგჯერ შეცდომას უშვებენ დანაშაულის 
რეციდივის დროს სასჯელის დანიშვნისას.  

 
1. დანაშაულის რეციდივის დროს სასჯელის დანიშვნისას 

სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დარღვევა. 
 
 1.1.  თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 5 

მაისის განაჩენით,  ლ. პ. ცნობილი იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის 
სახედ და ზომად განესაზღვრა  თავისუფლების აღკვეთა 9 თვის 
ვადით, რაც ჩაეთვალა პირობითად 1 წლის გამოსაცდელი 
ვადით. გამოსაცდელ ვადაში, კერძოდ, 2015 წლის 25 ნოემბერს, 
მან კვლავ მოიხმარა ნარკოტიკული საშუალება. ლ. პ-ს მიერ 
ახალი დანაშაულის ჩადენის დროს იგი ნასამართლევი იყო სსკ-
ის 273-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულისათვის. 
განსახილველ შემთხვევაში სახეზე იყო დანაშაულის რეციდივი. 
კერძოდ, განზრახი დანაშაულის (სსკ-ის 273-ე მუხლი)  
ჩადენისათვის ნასამართლევმა პირმა (ლ. პ-მ) კვლავ ჩაიდინა 
განზრახი დანაშაული (სსკ-ის 273-ე მუხლი). სისხლის 
სამართლის კოდექსის 58-ე მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებულია დანაშაულის რეციდივის დროს 
სასჯელის დანიშვნის სპეციალური წესი, რომლის თანახმადაც, 
დანაშაულის რეციდივის დროს ვადიანი თავისუფლების 
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აღკვეთის დანიშვნისას მოსახდელი სასჯელის ვადა სულ მცირე 
1 წლით უნდა აღემატებოდეს ჩადენილი დანაშაულისათვის ამ 
კოდექსის შესაბამისი მუხლით ან მუხლის ნაწილით 
გათვალისწინებული სასჯელის მინიმალურ ვადას. 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაული ისჯება თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. აღნიშნული დანაშაულისათვის 
მინიმალური სასჯელი არის 6 თვე. სსკ-ის 58-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის შესაბამისად, დანიშნული სასჯელი უნდა 
იყოს 1 წელი და 6 თვე. განსახილველ შემთხვევაში, იმის 
გათვალისწინებით, რომ სსკ-ის 273-ე მუხლი ისჯება ერთ 
წლამდე თავისუფლების აღკვეთით, სასამართლოს უფლება არა 
აქვს დანიშნოს 1 წელზე მეტი ვადით თავისუფლების აღკვეთა. 
შესაბამისად, დანაშაულის რეციდივის გათვალისწინებით, 
სასამართლოს ლ. პ-სთვის უნდა დაენიშნა 1 წლით 
თავისუფლების აღკვეთა, რაც სასამართლოს არ 
განუხორციელებია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 
წლის 5 მაისის განაჩენით, ლ. პ-ს სასჯელის სახედ და ზომად 
განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 9 თვის ვადით, რამაც 
შთანთქა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 4 
სექტემბრის განაჩენით დანიშნული სასჯელი მოუხდელი 
ნაწილი - 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა და ლ. პ-ს საბოლოო 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 9 თვით 
თავისუფლების აღკვეთა. ამასთან, გასათვალისწინებელია ის 
გარემოებაც, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, თუ ნასამართლობა 
დანაშაულის მაკვალიფიცირებელი ნიშანია, მაშინ რეციდივის 
დროს  სასჯელის დანიშვნის  სპეციალური წესი (სსკ-ის 58-ე 



62

  

მუხლის პირველი ნაწილი) მხედველობაში არ მიიღება. როგორც 
უკვე აღინიშნა, ლ. პ-ის ნასამართლობამ დააფუძნა სსკ-ის 273-ე 
მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული, შესაბამისად, 
ნასამართლობა არის დანაშაულის (სსკ-ის 273-ე მუხლი) 
შემადგენლობის ნიშანი და არა მაკვალიფიცირებელი ნიშანი. 
შესაბამისად, სასამართლოს ლ. პ-სთვის სასჯელი უნდა 
დაენიშნა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 58-ე 
მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი წესით. ამდენად, 
სასამართლოს მიერ დარღვეული იქნა საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 58-ე მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებული იმპერატიული მოთხოვნა. 

 
 1.2. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა 
და არსებითი განხილვის კოლეგიის 2018 წლის 28 მაისის 
განაჩენით,  გ. ბ ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის 
და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების 
აღკვეთა 6 წლის ვადით. საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის    67-ე მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად, გაუქმდა 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 18 თებერვლის 
განაჩენით დანიშნული პირობითი მსჯავრი 04 (ოთხი) წლით 
თავისუფლების აღკვეთა. საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის მე-
5 ნაწილის თანახმად, ბოლო განაჩენით დანიშნულ სასჯელმა 
შთანთქა წინა განაჩენით დანიშნული სასჯელის მოუხდელი 
ნაწილი და საბოლოოდ, განაჩენთა ერთობლიობით, გ. ბ-ს 
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სასჯელად განესაზღვრა 06 (ექვსი) წლით თავისუფლების 
აღკვეთა.  

 
საქმის მასალებით ირკვევა, რომ 2015 წლის 18 

თებერვლის განაჩენით,   გ. ბ ნასამართლევი იყო განზრახი 
დანაშაულისათვის (სსკ 236-ე მუხლის პირველი და მე-3 
ნაწილები). განზრახი დანაშაულისათვის ნასამართლევმა პირმა 
გ. ბ-მ (გამოსაცდელ ვადაში)  კვლავ ჩაიდინა განზრახი 
დანაშაული (სსკ 179-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტი). 
ამდენად, სახეზე იყო დანაშაულის რეციდივი (სსკ მე-17 
მუხლი). საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 58-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დანაშაულის 
რეციდივის დროს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის 
დანიშვნისას მოსახდელი სასჯელის ვადა სულ მცირე 1 წლით 
უნდა აღემატებოდეს ჩადენილი დანაშაულისათვის ამ კოდექსის 
შესაბამისი მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული 
სასჯელის მინიმალურ ვადას.  საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 179-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაული ისჯება 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვისდან ცხრა წლამდე. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, დანაშაულის რეციდივის 
გათვალისწინებით, სსკ 179-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მინიმალური სასჯელი არის 
შვიდი წელი. სასამართლომ კი გ. ბ-ს სასჯელის სახედ და 
ზომად განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 6 წლის ვადით. 
სასამართლომ არ გაითვალისწინა საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
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იმპერატიული მოთხოვნა და სასჯელი დანიშნა აღნიშნული 
ნორმის დარღვევით.  
 

2. დანაშაულის რეციდივის დროს სასჯელის დანიშვნისას 
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის არასწორად გამოყენება. 

 
ოზურგეთის  რაიონული სასამართლოს 2015 წლის 1 

სექტემბრის განაჩენით,  კ. ხ. ცნობილი იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და სასჯელის 
სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 1 
(ერთი) წლის ვადით.  

სასჯელის დასაბუთებისას, მოსამართლე მიუთითებს 
შემდეგს: ,,სასამართლო მხედველობაში იღებს იმ გარემოებას, 
რომ კ. ხ. ბრალად შერაცხული დანაშაულის ჩადენის მომენტში 
ითვლებოდა წინათ განზრახი დანაშაულისათვის ნასამართლევ 
პირად, შესაბამისად, სახეზეა დანაშაულის რეციდივის 
შემთხვევა, თუმცა, იმის გამო, რომ მოცემულ შემთხვევაში, 
ნასამართლობა     კ. ხ-ს მიერ ჩადენილი დანაშაულის 
მაკვალიფიცირებელი ნიშანია, საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, 
სასჯელის დანიშვნისას აღნიშნული მუხლის პირველი 
ნაწილით გათვალისწინებული წესი მხედველობაში არ 
მიიღება.“  

განსახილველ შემთხვევაში სახეზე იყო დანაშაულის 
რეციდივი. განზრახი დანაშაულის (სსკ-ის 273-ე მუხლი) 
ჩადენისათვის ნასამართლევმა პირმა (კ. ხ-მ) კვლავ ჩაიდინა 
განზრახი დანაშაული  (სსკ-ის 273-ე მუხლი). სისხლის 
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სამართლის კოდექსის 58-ე მუხლით გათვალისწინებულია 
დანაშაულის რეციდივის დროს სასჯელის დანიშვნის 
სპეციალური წესი, ხოლო თუ ნასამართლობა დანაშაულის 
მაკვალიფიცირებელი ნიშანია, მაშინ რეციდივის დროს  
სასჯელის დანიშვნის  სპეციალური წესი მხედველობაში არ 
მიიღება. როგორც უკვე აღინიშნა, კ. ხ-ის ნასამართლობამ 
დააფუძნა სსკ-ის 273-ე მუხლით გათვალისწინებული 
დანაშაული, შესაბამისად, ნასამართლობა არის დანაშაულის 
(სსკ-ის 273-ე მუხლი) შემადგენლობის ნიშანი და არა 
მაკვალიფიცირებელი ნიშანი, როგორც ამას მიუთითებს 
მოსამართლე განაჩენში. ამდენად, ნასამართლობა არ იყო 
დანაშაულის მაკვალიფიცირებელი ნიშანი, რის გამოც 
მოსამართლის მსჯელობა   სსკ-ის 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილთან 
მიმართებით არასწორია. აღნიშნული მუხლის მოთხოვნას 
ვიყენებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ნასამართლობა 
არის დანაშაულის მაკვალიფიცირებელი ნიშანი.  

ამასთან, მოსამართლის მსჯელობა არ არის ლოგიკური. 
კერძოდ, თუ მოსამართლემ ჩათვალა, რომ ნასამართლობა იყო 
დანაშაულის მაკვალიფიცირებელი ნიშანი, რის გამოც 
მხედველობაში არ უნდა ყოფილიყო მიღებული დანაშაულის 
რეციდივის დროს სასჯელის დანიშვნის სპეციალური წესი, 
მაშინ რატომ დანიშნა სსკ-ის 273-ე მუხლით  
გათვალისწინებული სასჯელის მაქსიმუმი - 1 (ერთი) წლით 
თავისუფლების აღკვეთა?  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსამართლეს არასწორად 
აქვს გაგებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
58-ე მუხლის დანაწესი.  
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სასჯელის დანიშვნა დანაშაულთა და განაჩენთა  

ერთობლიობის დროს 
(სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი) 

 
      სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა ცხადყოფს, რომ 

მოსამართლეები ზოგჯერ შეცდომას უშვებენ განაჩენთა 
ერთობლიობის დროს სასჯელის დანიშვნისას. 

  
    განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელის დანიშვნისას 

სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დარღვევა. 
 
    1. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 24 

თებერვლის განაჩენით,  გ. შ. ცნობილი იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3782-ე მუხლის 
პირველი ნაწილით და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 
თავისუფლების აღკვეთა 6 (ექვსი) თვის ვადით.  

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე 
მუხლის საფუძველზე, ბოლო განაჩენით დანიშნულ სასჯელს - 6 
თვით თავისუფლების აღკვეთას მთლიანად დაემატა წინა 
განაჩენით დანიშნული სასჯელის მოუხდელი ნაწილი – 10 
თვით თავისუფლების აღკვეთა და პირობითი მსჯავრი 5 წლის 
ვადით და საბოლოოდ გ.შ-ს განაჩენთა ერთობლიობით 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების 
აღკვეთა 6 წლისა და 4 თვის ვადით, საიდანაც სსკ-ის 50-ე 
მუხლის საფუძველზე, დანიშნული სასჯელის ნაწილი – 1 წელი 
და 4 თვე განესაზღვრა პენიტენციურ დაწესებულებაში მოხდით, 
ხოლო სასჯელის დარჩენილი ნაწილი 5 წელი სსკ-ის 63-64-ე 
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მუხლების საფუძველზე ჩაეთვალა პირობით 5 წლის 
გამოსაცდელი ვადით.  

როგორც უკვე აღინიშნა გ. შ-ს დანიშნული ჰქონდა 
როგორც რეალური თავისუფლების აღკვეთა, ისე პირობითი 
მსჯავრი. მან ახალი დანაშაული ჩაიდინა თავისუფლების 
აღკვეთის მოხდისას, მანამ სანამ დაიწყებოდა პირობითი 
მსჯავრის გამოსაცდელი ვადა (გამოსაცდელი ვადის დინება 
დაიწყებოდა რეალური სასჯელის მოხდის შემდეგ). 
სასამართლომ ახლად ჩადენილი დანაშაულისთვის გ.შ-ს 
განუსაზღვრა 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა, რასაც 
მთლიანად დაუმატა წინა განაჩენით დანიშნული სასჯელის 
მოუხდელი ნაწილი 10 თვით თავისუფლების აღკვეთა და 
პირობითი მსჯავრი 5 წლის ვადით. აღსანიშნავია, რომ 
სასამართლომ არასწორად მოახდინა სასჯელთა შეკრება. 
კერძოდ, სასამართლო არ იყო უფლებამოსილი ახლად 
დანიშნული სასჯელისთვის დაემატებინა პირობითი მსჯავრი, 
ვინაიდან გ.შ-ს დანაშაული არ ჩაუდენია გამოსაცდელ ვადაში, 
მან ახალი დანაშაული ჩაიდინა თავისუფლების აღკვეთის 
მოხდისას. შესაბამისად, სასამართლოს ბოლო განაჩენით 
დანიშნული სასჯელისთვის (6 თვით თავისუფლების აღკვეთა) 
უნდა დაემატებინა წინა განაჩენით დანიშნული სასჯელის 
მოუხდელი ნაწილი – (10 თვით თავისუფლების აღკვეთა) და 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 1 წლისა და 4 თვის 
ვადით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო რაც შეეხება პირობით 
მსჯავრს ის უნდა დაეტოვებინა ცალკე და არ უნდა შეეკრიბა 
ბოლო განაჩენით დანიშნულ სასჯელთან. მართალია 
საბოლოოდ, შეკრებილი სასჯელიდან - 6 წლისა და 4 თვიდან 1 
წელი და 4 თვე განსაზღვრა პენიტენციურ დაწესებულებაში 
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მოხდით, ხოლო 5 წელი ისევ პირობითად ჩათვალა 
(შედეგობრივად არაფერი შეცვლილა), თუმცა დარღვეული იქნა 
სასჯელთა შეკრების წესი.  

 
2. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 14 

ნოემბრის განაჩენით, ს. ზ. ცნობილ იქნა (დაუსწრებლად) 
დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის   
273-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და 
განაჩენთა ერთობლიობით სასჯელის სახედ და ზომად 
განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლისა და 6 თვის 
ვადით, ხოლო დამატებითი სასჯელის სახით დაენიშნა ჯარიმა 
2000 ლარის ოდენობით.   

ს. ზ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 14 
ნოემბრის განაჩენის საფუძველზე, 2014 წლის 28 ნოემბერს 
დაკავებული იქნა მსჯავრდებულის სახით და შესახლებული 
იქნა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში. 

სხვა საქმეზე ს. ზ.  ადმინისტრაციული წესით დააკავეს 
2014 წლის 13 ნოემბერს, ხოლო 14 ნოემბერს,  ექსპერტიზის 
დასკვნის საფუძველზე დაუდგინდა ნარკოტიკული საშუალების 
ექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონოდ მოხმარება, ჩადენილი 
ამ დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის  მიერ. 

ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს  2015  წლის  5 
მარტის განაჩენით,  ს. ზ.  ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში სასჯელის სახედ 
და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლის 
ვადით. 
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საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე 
მუხლის მე-5 ნაწილის საფუძველზე, ბოლო განაჩენით 
დანიშნულ სასჯელს თავისუფლების აღკვეთას 1 წლის ვადით 
დაემატა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 14 
ნოემბრის განაჩენით დანიშნული  ძირითადი სასჯელის 
მოუხდელი ნაწილიდან - 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა, 
ხოლო დამატებითი სასჯელის მოუხდელი ნაწილიდან - ჯარიმა 
2000 ლარის ოდენობით   და საბოლოოდ:    ს. ზ-ს განაჩენთა 
ერთობლიობით სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 
თავისუფლების აღკვეთა 1 წლისა და 6 თვის ვადით, ხოლო 
დამატებითი სასჯელის სახით დაენიშნა ჯარიმა 2000 ლარის 
ოდენობით.   

მსჯავრდებულ ს. ზ-ს ძირითადი სასჯელის მოხდის 
ვადის ათვლა დაეწყო განაჩენის მიღების დღიდან - 2015 წლის 5 
მარტიდან. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, დანაშაულთა ერთობლიობის 
წესით დაინიშნება   სასჯელი, თუ განაჩენის გამოტანის შემდეგ 
დადგინდა, რომ მსჯავრდებულს ბრალი მიუძღვის სხვა 
დანაშაულშიც, რომელიც მან პირველ საქმეზე განაჩენის 
გამოტანამდე ჩაიდინა.  

მოცემულ შემთხვევაში, მართალია სახეზეა განაჩენთა 
ერთობლიობა, მაგრამ საქმე ეხება მსჯავრდებას ისეთი 
დანაშაულისათვის, რომელიც ჩადენილია 2014 წლის 13 
ნოემბერს, პირველ საქმეზე  განაჩენის (ქუთაისის საქალაქო 
სასამართლოს 2014 წლის 14 ნოემბრის განაჩენი) გამოტანამდე. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, სსკ-ის 59-ე მუხლის მე-4 
ნაწილის შესაბამისად, სასამართლოს სასჯელი უნდა დაენიშნა 
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არა განაჩენთა ერთობლიობით, არამედ დანაშაულთა 
ერთობლიობის წესით. ამასთან, საბოლოო სასჯელის ვადის 
ათვლა უნდა დაწყებულიყო არა ბოლო განაჩენის გამოტანის 
დღიდან, როგორც ეს განაჩენთა ერთობლიობის დროს ხდება, 
არამედ ს.ზ-ს დაკავების დღიდან. ოზურგეთის რაიონულმა 
სასამართლომ კი ს. ზ-ს სასჯელის ვადის ათვლა დაუწყო 
განაჩენის მიღების დღიდან – 2015 წლის 5 მარტიდან, მაშინ 
როდესაც იგი დაკავებული იქნა 2014 წლის 28 ნოემბერს. 
სწორედ ამ დღიდან უნდა დაწყებოდა ს. ზ-ს სასჯელის მოხდის 
ვადის ათვლა, ვინაიდან სახეზე გვქონდა დანაშაულთა 
ერთობლიობით სასჯელის დანიშვნის შემთხვევა. ამდენად, 
სასამართლომ ს. ზ-ს არ ჩაუთვალა 2014 წლის 28 ნოემბრიდან 
2015 წლის 5 მარტამდე პერიოდი – 3 თვე და 6 დღე სასჯელის 
ვადაში.  

ამდენად, სასამართლოს მიერ  დარღვეული იქნა 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე მუხლის მე-4 
ნაწილით დადგენილი წესი.  
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სასჯელთა შეჯამება 
(სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი) 

 
სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა ცხადყოფს, რომ 

მოსამართლეები ზოგჯერ შეცდომას უშვებენ სასჯელთა 
შეჯამებისას.  

 
სასჯელთა შეჯამებისას სისხლის სამართლის 

კანონმდებლობის დარღვევა. 
 
1. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს 2016 წლის 4 

აგვისტოს განაჩენით,  პ. ჩ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მე-
3 ნაწილის ,,ე“ ქვეპუნქტით სასჯელის დაუნიშნავად. პ. ჩ. 
ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 273-ე მუხლით და სასჯელის ზომად განესაზღვრა 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 180 საათის 
ოდენობით. სსკ-ის 67-ე მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად, 
გაუქმდა პ. ჩ-სთვის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს 2014 
წლის 13 დეკემბრის განაჩენით დანიშნული პირობითი მსჯავრი. 
სსკ-ის    59-ე მუხლის მე-5 ნაწილის საფუძველზე, ახლად 
დანიშნულ სასჯელს დაემატა წინა განაჩენით დანიშნული 
სასჯელის მოუხდელი ნაწილი - 1 წლით თავისუფლების 
აღკვეთა - ნაწილობრივ, კერძოდ - 1 დღით თავისუფლების 
აღკვეთა, რაც, საქართველოს სსკ-ის 61-ე მუხლის პირველი 
ნაწილის თანახმად, შეესაბამება საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომას 5 საათის ოდენობით. სასჯელების 
ნაწილობრივ შეკრებისა და შეჯამების შედეგად, საბოლოოდ 
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მოსახდელად პ. ჩ-ს განესაზღვრა საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომა 185 საათის ოდენობით.  

 
როგორც უკვე აღინიშნა, პ. ჩ-ს სასჯელი დაენიშნა 

განაჩენთა ერთობლიობით. კერძოდ, ბოლო განაჩენით 
დანიშნულ სასჯელს (საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 
180 საათის ოდენობით)  დაემატა წინა განაჩენით დანიშნული 
სასჯელის მოუხდელი ნაწილიდან 1 დღით თავისუფლების 
აღკვეთა, რაც ჩაითვალა საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომად 5 საათის ოდენობით. 

 
დანაშაულთა და განაჩენთა ერთობლიობისას სასჯელთა 

შეჯამების წესი გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 61-ე მუხლით. დანაშაულთა და 
განაჩენთა ერთობლიობის დროს სხვადასხვა სახის სასჯელის 
დანიშვნისას დგება სასჯელთა შეჯამების პრობლემა. ზემოაღ-
ნიშნული ნორმით გათვალისწინებულია თავისუფლების 
აღკვეთის შესაბამისობა სხვა სასჯელებთან (შინაპატიმრობა, 
გამასწორებელი სამუშაო, სამხედრო პირის სამსახურებრივი 
შეზღუდვა და საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა). 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 61-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის შესაბამისად, დანაშაულთა ერთობლიობისა 
და განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელთა შეჯამებისას 
თავისუფლების აღკვეთის ერთ დღეს შეესაბამება 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ხუთი საათი. სსკ-ის 
61-ე მუხლიდან გამომდინარე, თავისუფლების აღკვეთასთან 
უნდა მოვიყვანოთ შესაბამისობაში ზემოაღნიშნული სასჯელები 
და არა პირიქით. მაგალითად, თავისუფლების აღკვეთას უნდა 
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შეუსაბამოთ საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა. ამდენად, 
თავისუფლების აღკვეთამ უნდა შეიერთოს ზემოაღნიშნული 
მუხლით გათვალისწინებული სასჯელები. განსახილველ 
შემთხვევაში, სასამართლომ პ. ჩ-ს მიმართ განაჩენთა 
ერთობლიობით სასჯელის დანიშვნისას თავისუფლების 
აღკვეთა მოიყვანა შესაბამისობაში საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომასთან, რაც არასწორია, ვინაიდან, როგორც 
უკვე აღინიშნა თავისუფლების აღკვეთამ უნდა შეიერთოს 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა და არა პირიქით. 

 
განსახილველ შემთხვევაში, სასამართლოს შეეძლო 

გამოეყენებინა განაჩენთა ერთობლიობისას სასჯელთა 
შთანთქმის პრინციპი (სსკ-ის 59-ე მუხლის მე-5 ნაწილი). 
კერძოდ, პ. ჩ-ს მიმართ ბოლო განაჩენით დანიშნულ სასჯელს - 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 180 საათის ოდენობით 
უნდა ეშთანთქა წინა განაჩენით დანიშნული  სასჯელის 
მოუხდელი ნაწილი - 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა.  

მართალია განაჩენთა ერთობლიობისას ნაკლებად მკაცრი 
სასჯელის მიერ უფრო მკაცრი სასჯელის შთანთქმა 
არასამართლიანია, მიუხედავად იმისა, რომ სსკ 59-ე მუხლის მე-
5 ნაწილი ამ მხრივ შეზღუდვას არ ითვალისწინებს, 
განსხვავებით ამავე მუხლის მე-2 ნაწილისა, სადაც 
მითითებულია დანაშაულთა ერთობლიობის დროს უფრო 
მკაცრი სასჯელის მიერ ნაკლებად მკაცრი სასჯელის შთანთქმის 
თაობაზე, მაგრამ წინა განაჩენით დანიშნული სასჯელის 
მოუხდელი ნაწილი - 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა ვერ 
შთანთქავდა ბოლო განაჩენით დანიშნულ სასჯელს, თანახმად, 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 



74

  

გადაწყვეტილებისა (სსკ-ის 273-ე მუხლთან მიმართებით). 
შესაბამისად, სასამართლოს რჩებოდა ერთადერთი გამოსავალი. 
კერძოდ, ბოლო განაჩენით დანიშნულ სასჯელს 180 საათის 
ოდენობით საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას უნდა 
ეშთანთქა წინა განაჩენით დანიშნული სასჯელის მოუხდელი 
ნაწილი 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა და საბოლოოდ 
განესაზღვრა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 180 
საათის ოდენობით, რათა არ ყოფილიყო დარღვეული 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 61-ე მუხლის 
პირველი ნაწილით დადგენილი წესი.     

 
2. ბოლნისის რაიონული სასამართლოს 2016 წლის 08 

აგვისტოს განაჩენით, ი. ხ. ცნობილ იქნა უდანაშაულოდ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 151-ე მუხლით 
წარდგენილ ბრალდებაში და გამართლდა. 

ი. ხ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 125-ე მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებული დანაშაულის  ჩადენაში და  სასჯელის 
სახედ და ზომად განესაზღვრა საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომა 160 საათის ვადით. 

გაუქმდა ბოლნისის რაიონული სასამართლოს 2015 წლის 
15 მაისის განაჩენით დანიშნული პირობითი მსჯავრი (06 თვე) 
და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე მუხლის 
მე-5 ნაწილის საფუძველზე, ბოლო განაჩენით დანიშნულ 
სასჯელს დაემატა წინა განაჩენით დანიშნული სასჯელის 
მოუხდელი ნაწილი 4 თვე და 10 დღე და ი. ხ-ს სასჯელის სახედ 
და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 4 თვისა და 10 
დღის ვადით და საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 160 
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საათის ვადით (პატიმრობაში ყოფნის ვადის გათვალისწინებით, 
მსჯავრდებული გათავისუფლდა სასამართლო სხდომის 
დარბაზიდან). 

როგორც უკვე აღინიშნა, დანაშაულთა და განაჩენთა 
ერთობლიობის დროს სასჯელთა შეჯამებისას თავისუფლების 
აღკვეთას უნდა დაემატოს და მასთან შესაბამისობაში უნდა 
მოვიდეს  სხვა სახის სასჯელები, კერძოდ, შინაპატიმრობა, 
გამასწორებელი სამუშაო, სამხედრო პირის სამსახურებრივი 
შეზღუდვა და საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა. 

მოსამართლემ უგულვებელყო საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 61-ე მუხლით დადგენილი განაჩენთა 
ერთობლიობის დროს სასჯელთა  შეჯამების წესი, კერძოდ, 
მოსამართლემ განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღნიშნა, რომ 
ბოლო განაჩენით დანიშნულ არასაპატიმრო სასჯელს - 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო  შრომას - 160  საათის 
ოდენობით დაემატა წინა განაჩენით დანიშნული სასჯელის  
მოუხდელი ნაწილი -  თავისუფლების აღკვეთა 04 თვისა და 10 
დღის ვადით, მაგრამ არ შეაჯამა ისინი და მსჯავრდებულს 
საბოლოო სასჯელის სახედ და ზომად აღნიშნული სასჯელები 
განუსაზღვრა დამოუკიდებლად (თავისუფლების აღკვეთა 04 
თვისა და 10 დღის ვადით და საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომა 160 საათის ვადით). ამდენად, მოსამართლის მიერ 
დარღვეული იქნა საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი წესი.  

ანალოგიური ხასიათის დარღვევას ვხვდებით თბილისის 
საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 
2016 წლის 19 ოქტომბრის განაჩენში,  რომლის თანახმადაც,   ა. 
რ.  ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის 
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სამართლის კოდექსის 125-ე მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის 
სახედ და ზომად განესაზღვრა საზოგადოებისთვის სასარგებლო 
შრომა 120 (ას ოცი) საათი. საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 67-ე მუხლის მე-5 ნაწილის საფუძველზე, გაუქმდა 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის 
საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის 2016 წლის 14 იანვრის 
განაჩენით ა. რ-ს  მიმართ დანიშნული პირობითი მსჯავრი და 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე მუხლის მე-5 
ნაწილის საფუძველზე     ა. რ-ს მიმართ ბოლო განაჩენით 
დანიშნულ სასჯელს მთლიანად დაემატა თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 
მოსამართლის 2016 წლის 14 იანვრის  განაჩენით დანიშნული 
სასჯელის მოუხდელი ნაწილი - თავისუფლების აღკვეთა 6 
(ექვსი) თვის ვადით და საბოლოოდ, განაჩენთა ერთობლიობით, 
ა. რ-ს  სასჯელის ზომად განესაზღვრა - თავისუფლების აღკვეთა 
6 (ექვსი) თვის ვადით და საზოგადოებისთვის სასარგებლო 
შრომა 120 (ას ოცი) საათი. 

ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში, მოსამართლეს ცალ-ცალკე 
კი არ უნდა დაენიშნა თავისუფლების აღკვეთა და 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, არამედ უნდა 
შეეჯამებინა ისინი საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად. 
სასამართლოს თავისუფლების აღკვეთასთან უნდა მოეყვანა 
შესაბამისობაში საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა. 
კერძოდ, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 120 საათი, 
რომელიც უდრის 24 დღით თავისუფლების აღკვეთას (სსკ 61-ე 
მუხლის პირველი ნაწილი) უნდა მიემატებინა 6 თვით 
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თავისუფლების აღკვეთისთვის და საბოლოოდ სასჯელის სახე 
და ზომად უნდა განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 6 თვისა 
და 24 დღის ვადით, რაც სასამართლოს არ განუხორციელებია.   
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სასჯელის ვადის გამოანგარიშება და სასჯელის 

ჩათვლა 
(სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი) 

 
სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა ცხადყოფს, რომ 

მოსამართლეები ზოგჯერ შეცდომას უშვებენ სასჯელის ვადის 
გამოანგარიშებისა და სასჯელის ჩათვლისას.  

 
1. თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნისას სასჯელის 

ვადაში სასამართლო განხილვამდე პატიმრობაში ყოფნის 
პერიოდის არჩათვლა.  

 
ფოთის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 30 მაისის 

განაჩენით, გ. ბ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ,,ბ“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების 
აღკვეთა 08 წლის ვადით. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე 
მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად, ბოლო განაჩენით დანიშნულმა 
სასჯელმა შთანთქა 2015 წლის 02 დეკემბრის განაჩენით 
დანიშნული სასჯელის  მოუხდელი ნაწილი (04 წელი, 05 თვე, 10 
დღე) და გ. ბ-ს საბოლოო სასჯელის სახედ და ზომად 
განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 08 წლის ვადით. 

 
საქმეში გამოვლენილი შემდეგი ხარვეზი: 
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1.1 ფოთის საქალაქო სასამართლოს 2012 წლის 09  
აგვისტოს განაჩენით,   გ. ბ.  ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის მე-
2 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტით და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის ,,ა“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების 
აღკვეთა 04 წლის ვადით, რაც ჩაეთვალა პირობითად და 
დაუდგინდა გამოსაცდელი ვადა _ 05 წელი. მასვე დამატებითი 
სასჯელის სახით დაენიშნა ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით.  

ფოთის საქალაქო სასამართლოს 2013 წლის 25  
თებერვლის განჩინებით,  გამოსაცდელი ვადა შემცირდა - 03 
წელსა და 09 თვემდე, ხოლო 2015 წლის 22 ივლისის განჩინებით 
- გაგრძელდა 03 თვის ვადით. 
 

1.2. გამოსაცდელ ვადაში,  2015 წლის 12 სექტემბერს  გ. ბ-მ 
ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11,   
1261-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული. 
მას წაეყენა ბრალი: ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის წევრი 
ორი პირის მიმართ ძალადობა, რამაც გამოიწვია ფიზიკური 
ტკივილი და რასაც არ მოჰყოლია ამ კოდექსის 117-ე, 118-ე ან 
120-ე მუხლით გათვალისწინებული შედეგი.    

ფოთის საქალაქო სასამართლოს  2015 წლის 03 
ოქტომბრის  განჩინებით, გ. ბ-ს  აღკვეთის ღონისძიების სახით  
შეეფარდა გირაო 4000 ლარის ოდენობით. 

 
1.3.  2015 წლის 30 ოქტომბერს ბრალდებულის სახით 

დაკავებული იქნა გ. ბ. ფოთის საქალაქო სასამართლოს  2015 
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წლის 01 ნოემბრის  განჩინებით,     გ. ბ-ს  აღკვეთის ღონისძიების 
სახით  შეეფარდა  პატიმრობა. 

 
1.4. ფოთის საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 02 

დეკემბრის განაჩენით,  გ. ბ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11, 1261-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
დანაშაულის ჩადენაში სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 
თავისუფლების აღკვეთა 02 წლის ვადით. გაუქმდა  ფოთის 
საქალაქო სასამართლოს 2012 წლის 09 აგვისტოს განაჩენით  
დადგენილი პირობითი მსჯავრი და გ. ბ-ს განაჩენთა 
ერთობლიობით საბოლოო სასჯელის სახედ და ზომად 
განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 04 წლის, 11 თვის და 08 
დღის ვადით. 

გ. ბ-ს სასჯელის ვადის ათვლა დაეწყო განაჩენის 
გამოცხადების მომენტიდან - 2015 წლის 02 დეკემბრიდან. 

 
1.5. ფოთის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 30 მაისის 

განაჩენით,    გ. ბ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ,,ბ“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და 
სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების 
აღკვეთა 08 წლის ვადით. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე 
მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად,  ბოლო განაჩენით  
დანიშნულმა სასჯელმა შთანთქა 2015 წლის 02 დეკემბრის 
განაჩენით დანიშნული სასჯელის  მოუხდელი ნაწილი (04 
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წელი, 05 თვე, 10 დღე) და გ. ბ-ს საბოლოო სასჯელის სახედ და 
ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 08 წლის ვადით. 

გ. ბ-ს სასჯელის ვადის ათვლა დაეწყო განაჩენის 
გამოცხადების მომენტიდან - 2016 წლის 30 მაისიდან. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 62-ე 
მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, სასამართლო განხილვამდე 
პატიმრობაში ყოფნის დროს ჩაითვლება სასჯელის ვადაში.  

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 
274-ე მუხლის პირველი ნაწილის  ,,ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად, 
გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება 
გადაწყვეტილება სასჯელის ვადაში დაკავების, პატიმრობისა და 
სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის ყოფნის 
ვადის ჩათვლის შესახებ.  

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილი 
შედგენილი უნდა იყოს ზემოაღნიშნული მუხლების 
დებულებათა დაცვით. კანონმდებლობის იმპერატიული 
მოთხოვნაა, რომ სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის 
დანიშვნისას, განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში მიეთითოს 
სასჯელის მოხდის ვადაში დაკავებისა და დაპატიმრების 
დროის ჩათვლის შესახებ. 

გ. ბ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე 
მუხლის მე-3 ნაწილის ,,ბ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
ბრალდების საქმეზე დაკავებული იქნა 2015 წლის 30 ოქტომბერს 
და 2015 წლის 02 დეკემბრამდე (1 თვე და 2 დღე) ანუ  
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11, 1261-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
ბრალდების საქმეზე განაჩენის გამოტანამდე, ბრალდებულის 
საპროცესო სტატუსით იმყოფებოდა პატიმრობაში. 
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ფოთის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 30 მაისის  
განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში არ არის მითითება 
განაჩენით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის მოხდის 
ვადაში დაკავებისა და პატიმრობის ვადის (1 თვე და 2 დღე) 
ჩათვლის შესახებ, რითაც დარღვეული იქნა საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 62-ე მუხლით დადგენილი წესი 
(პატიმრობის ვადის ჩათვლის შესახებ). 

 
 
2. პირობითი მსჯავრის დანიშვნისას სასჯელის ვადაში 

სასამართლო განხილვამდე პატიმრობაში ყოფნის პერიოდის 
მიუთითებლობა. 

  
2.1. სამტრედიის რაიონული სასამართლოს 2014 წლის 5 

სექტემბრის განაჩენით,  ი. ბ. ცნობილი იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის მე-
2 ნაწილის ,,ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის 
ჩადენისათვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 4 
(ოთხი) წლით თავისუფლების აღკვეთა, რაც საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 63-ე მუხლის მე-3 ნაწილის 
თანახმად, ჩაეთვალა პირობით, ხოლო ამავე კოდექსის 64-ე 
მუხლის შესაბამისად, გამოსაცდელ ვადად დაუდგინდა 4 
(ოთხი) წელი. 

 
საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ი. ბ. ბრალდებულის 

სახით დაკავებული იქნა 2014 წლის 09 მაისს 16 საათსა და 00 
წუთზე. სამტრედიის რაიონული სასამართლოს 2014 წლის 12 
მაისის განჩინებით ი. ბ-ს აღკვეთის ღონისძიების სახით 
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შეეფარდა გირაო 2000 ლარის ოდენობით საპატიმრო 
უზრუნველყოფით. ხოლო ამავე სასამართლოს 2014 წლის 14 
მაისის განჩინებით ბრალდებულ ი. ბ-ს მიმართ აღკვეთის 
ღონისძიების სახით შეფარდებული 2 000 (ორი ათასი) ლარის 
ოდენობით გირაოს გადახდის უზრუნველსაყოფად ყადაღა 
დაედო ჯ. ჩ-ს საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას. რის 
გამოც, სამტრედიის რაიონული პროკურორის მოადგილემ 
წერილით მიმართა სასჯელაღსრულების #2 დაწესებულების 
დირექტორს ბრალდებული. ბ-ს პატიმრობიდან გათავისუფ-
ლების შესახებ. 

        
ამდენად, ი. ბ. ბრალდებულის სახით დაკავებიდან 2014 

წლის 09 მაისის 16 საათსა და 00 წუთიდან გათავისუფლებამდე 
2014 წლის 14 მაისამდე -   5 დღე იმყოფებოდა პატიმრობაში.  

        
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 62-ე 

მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, სასამართლო განხილვამდე 
პატიმრობაში ყოფნის დრო ჩაითვლება სასჯელის ვადაში.  

        
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 

269-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, პირის დაკავების, 
პატიმრობისა და ექსპერტიზისათვის სამედიცინო 
დაწესებულებაში ყოფნის ვადა ითვლება სასამართლოს მიერ 
დანიშნული სასჯელის ვადაში. ხოლო, ამავე კოდექსის 274-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის ,,ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად,  
გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება 
გადაწყვეტილება სასჯელის ვადაში დაკავების, პატიმრობისა და 
სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის ყოფნის 
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ვადის ჩათვლის შესახებ. ხოლო ამავე მუხლის მე-4 ნაწილის 
შესაბამისად, განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილი ისე უნდა იყოს 
ჩამოყალიბებული, რომ განაჩენის აღსრულებისას სასამართლოს 
მიერ დანიშნული სასჯელის სახისა და ზომის შესახებ ეჭვი არ 
წარმოიშვას.  

       
ამდენად, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კანონმდებლობით განსაზღვრულია, თუ რა უნდა აღინიშნოს 
გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში, რაც 
სავალდებულოა ნებისმიერი გამამტყუნებელი განაჩენის 
სარეზოლუციო ნაწილის შედგენისას. 

        
ზემოაღნიშნული ნორმები არ აწესებს რაიმე გამონაკლისს 

ან განსხვავებულ მიდგომას პირობითი მსჯავრის გამოყენების 
შემთხვევებისათვის. პირობითი მსჯავრის გამოყენების 
წინაპირობა ყველა შემთხვევაში არის სასჯელის სახით 
თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნა. პირობითი მსჯავრის 
გამოყენების შემთხვევაშიც, სასჯელის სახეა თავისუფლების 
აღკვეთა, რომლის აღსრულებაც არ ხდება სასამართლოს მიერ 
დაწესებული გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში გარკვეული 
პირობების შესრულების შემთხვევაში. პირობითი მსჯავრის 
გამოყენებას ყველა შემთხვევაში წინ უსწრებს სასჯელის სახით 
თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნა, ხოლო სასჯელის სახით 
თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნისას კანონმდებლის 
იმპერატიული მოთხოვნაა, რომ განაჩენშივე მიეთითოს 
სასჯელის მოხდის ვადაში დაკავებისა და დაპატიმრების 
დროის ჩათვლის შესახებ.  
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     პირობითი მსჯავრის გამოყენების (პრობაციის) 
პირობების დარღვევის შემთხვევაში განაჩენი მიექცევა 
აღსასრულებლად და მსჯავრდებულს ეკისრება იმ განაჩენით 
დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის მოხდა, რომლითაც 
მოხდა პირობითი მსჯავრდება. პირობითი მსჯავრის 
გამოყენების (პრობაციის) პირობების დარღვევის გამო განაჩენის 
აღსასრულებლად მიქცევის საკითხის განხილვისას 
მოსამართლე არ არის უფლებამოსილი, ცვლილება შეიტანოს 
განაჩენში. ამ შემთხვევაში, მოსამართლე იხილავს მხოლოდ იმ 
საკითხს, დაირღვა თუ არა პირობითი მსჯავრის (პრობაციის) 
პირობები, რამდენად უხეშად დაირღვა იგი და აუცილებელია 
თუ არა განაჩენით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის 
რეალურად მოხდა. იგივე ითქმის იმ შემთხვევაზეც, როდესაც 
პირობით მსჯავრდებული გამოსაცდელ ვადაში ჩაიდენს სხვა 
დანაშაულს და დადგება განაჩენთა ერთობლიობით სასჯელის 
დანიშვნის საკითხი.  

          
    საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ი. ბ-ს სისხლის 

სამართლის საქმეზე სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენში 
არ არის მითითება განაჩენით დანიშნული თავისუფლების 
აღკვეთის მოხდის ვადაში დაკავებისა და პატიმრობის ვადის (5 
დღე) ჩათვლის შესახებ. მსჯავრდებულის მიერ პრობაციის 
პირობების დარღვევის ან გამოსაცდელ ვადაში ახალი 
დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში ხდება დანიშნული 
სასჯელის მოხდა. თუ მოსამართლე არ ჩათვლის სასჯელის 
ვადაში პატიმრობაში ყოფნის დროს, აღნიშნული გამოიწვევს 
მსჯავრდებულის ზედმეტად საპატიმრო დაწესებულებაში 
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ყოფნას (აღნიშნულ შემთხვევაში შეიქმნა მსჯავრდებულის 
უკანონო პატიმრობაში ყოფნის რეალური საფრთხე).  

 
  2.2. ანალოგიური ხასიათის დარღვევას ვხვდებით მ. ტ-ს 

სისხლის სამართლის საქმეშიც. მ. ტ. ბრალდებულის სახით 
დაკავებული იქნა 2016 წლის  29 თებერვალს. ცაგერის 
რაიონული  სასამართლოს 2016 წლის 3 მარტის  განჩინებით, მ. 
ტ-ს აღკვეთის ღონისძიების სახით  შეეფარდა გირაო 3000 
ლარის ოდენობით, ხოლო გირაოს გამოყენების 
უზრუნველყოფის მიზნით, თანხის სრულად შეტანამდე, 
ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული იქნა პატიმრობა.  მ. ტ. 
გათავისუფლდა  2016 წლის  7 მარტს. 

ცაგერის რაიონული სასამართლოს 2016 წლის 6 მაისის  
განაჩენით,  მ. ტ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს 
სისხლის სამართლის 236-ე მუხლის მე-2 ნაწილით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და სასჯელის 
სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა  6 თვის 
ვადით, რაც ჩაეთვალა პირობითად  და დაუდგინდა 
გამოსაცდელი ვადა 1 წელი. მასვე დამატებითი სასჯელის სახით 
დაენიშნა  ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით. 

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის 
სამართლის საქმეთა პალატის 2016 წლის 20 ივნისის განაჩენით, 
ბრალდების მხარის სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდა 
და უცვლელად დარჩა ცაგერის რაიონული სასამართლოს 2016 
წლის  6  მაისის  განაჩენი. 

მ. ტ. ბრალდებულის სახით დაკავებიდან 2016 წლის  29 
თებერვლიდან 2016 წლის  7 მარტამდე - 7 დღე იმყოფებოდა 
პატიმრობაში. განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში არ არის 
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მითითება განაჩენით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის 
მოხდის ვადაში დაკავებისა და პატიმრობის ვადის (7 დღე) 
ჩათვლის შესახებ, რითაც შეიქმნა მსჯავრდებულის უკანონო 
პატიმრობაში ყოფნის რეალური საფრთხე. მსჯავრდებულის 
მიმართ დანიშნული სასჯელი (თავისუფლების აღკვეთა) რომ 
აღსრულებულიყო, იგი აღმოჩნდებოდა 7 დღით უკანონო 
პატიმრობაში.  ამდენად, დარღვეული იქნა საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 62-ე მუხლის მე-3 ნაწილით 
დადგენილი წესი.  
 
          3. ჯარიმის დანიშვნისას პატიმრობაში ყოფნის ვადის 
გაუთვალისწინებლობა. 

 
3.1. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 23 

მაისის განაჩენით,   შ. ჯ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197-ე მუხლის 
პირველი ნაწილით და 210-ე მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენაში და დანაშაულთა 
ერთობლიობით სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 
ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით. 

საქმის მასალებით ირკვევა, რომ შ. ჯ. ბრალდებულის 
სახით დაკავებული იქნა 2015 წლის 1 დეკემბერს და 2015 წლის 4 
დეკემბერს გათავისუფლდა დაკავებიდან. ამდენად, შ. ჯ. 
ბრალდებულის სახით დაკავებიდან 2015 წლის 1 დეკემბრიდან 
გათავისუფლებამდე 2015 წლის 4 დეკემბრამდე -   3 დღე 
იმყოფებოდა პატიმრობაში.  

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენით 
მსჯავრდებულ    შ. ჯ-ს ძირითადი სასჯელის სახით დაენიშნა 
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ჯარიმა, ხოლო მოსამართლემ მსჯავრდებულის პატიმრობაში 
ყოფნის ვადის გათვალისწინებით არ იმსჯელა მისთვის 
დანიშნული სასჯელის შემსუბუქებასა ან/და მისგან სრულად 
გათავისუფლების საკითხზე, რომელზე მსჯელობა და 
მითითებაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 62-ე 
მუხლის მე-5 ნაწილის იმპერატიული მოთხოვნაა. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 62-ე 
მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად, თუ პირს, რომელიც 
სასამართლო განხილვამდე პატიმრობაში იყო, ძირითად 
სასჯელად დაენიშნა ჯარიმა ანდა თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა, სასამართლო პატიმრობაში 
ყოფნის ვადის გათვალისწინებით შეუმსუბუქებს მას დანიშნულ 
სასჯელს ან მთლიანად გაათავისუფლებს მისი მოხდისაგან.  

აღნიშნული ნორმა იმპერატიული ხასიათისაა და ამ 
საკითხის განხილვა მოსამართლის კანონისმიერ ვალდე-
ბულებას წარმოადგენს და არა დისკრეციულ უფლებამო-
სილებას. მოსამართლის გადასაწყვეტია (მისი დისკრეცია) 
მხოლოდ ის საკითხი, თუ რა ზომით უნდა შემცირდეს 
დანიშნული სასჯელი, ან იმდენად ხანგრძლივი ხომ არ იყო 
პატიმრობა, რომ პირი სრულად გათავისუფლდეს დანიშნული 
სასჯელის (ამ შემთხვევაში - ჯარიმის) მოხდისაგან.  

ანალოგიურ მოთხოვნას ადგენს საქართველოს სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-4 პუნქტი. 
სახელდობრ, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის 269-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, მოსახდელი 
სასჯელის დანიშვნით გამამტყუნებელი განაჩენის დადგენისას 
სასამართლომ ზუსტად უნდა განსაზღვროს სასჯელის სახე, 
ზომა და სასჯელის მოხდის ვადის დაწყება. პირის დაკავების, 
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პატიმრობისა და ექსპერტიზისათვის სამედიცინო 
დაწესებულებაში ყოფნის ვადა ითვლება სასამართლოს მიერ 
დანიშნული სასჯელის ვადაში.  

მაშასადამე, სასამართლო ვალდებული იყო ბრალდე-
ბულის პატიმრობის (დაკავების) ვადის გათვალისწინებით 
ემსჯელა მისთვის ჯარიმის შემსუბუქების, ან მისი მოხდისაგან 
(გადახდისაგან) სრულად გათავისუფლების საკითხზე, რაც მას 
არ განუხორციელებია. აღნიშნული კი კანონის დარღვევაა, 
ვინაიდან მან გამოიწვია მსჯავრდებულის ინტერესების 
არსებითი შელახვა, რადგანაც ადამიანის უფლებათა ყველაზე 
უხეშად შემზღუდველმა ზომამ - პატიმრობამ - ასახვა ვერ ჰპოვა 
განაჩენით დანიშნულ სასჯელში და არ გამოუწვევია უკვე 
დანიშნული სასჯელის შემცირება მაინც, რაც მსჯავრდებულის 
უპირობო უფლებაა.  

 
3.2. ანალოგიური ხასიათის დარღვევა გვხვდება მ. კ-ის 

ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეშიც.  
ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს 2016 წლის 4 

მარტის განაჩენით, მ. კ-ს სასჯელის სახედ და ზომად 
განესაზღვრა ჯარიმა 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით, 
რასაც ნაწილობრივ დაემატა წინა განაჩენით დანიშნული 
სასჯელის მოუხდელი ნაწილი 3 (სამი) თვის ვადით 
თავისუფლების აღკვეთა და საბოლოოდ მ. კ-ს განესაზღვრა 
თავისუფლების აღკვეთა 3 თვის ვადით და ჯარიმა 2000 ლარის 
ოდენობით. 

       საქმის მასალებით ირკვევა, რომ მ. კ. ბრალდებულის 
სახით დაკავებული იქნა 2015 წლის 6 დეკემბერს და 2015 წლის 9 
დეკემბერს გათავისუფლდა დაკავებიდან. ამდენად, იგი 
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ბრალდებულის სახით დაკავებიდან 2015 წლის 6 დეკემბრიდან 
გათავისუფლებამდე 2015 წლის 9 დეკემბრამდე -   3 დღე 
იმყოფებოდა პატიმრობაში.  

       ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს განაჩენით  
მსჯავრდებულ მ. კ-ს ძირითადი სასჯელის სახით დაენიშნა 
ჯარიმა, ხოლო მოსამართლემ მსჯავრდებულის პატიმრობაში 
ყოფნის ვადის გათვალისწინებით არ იმსჯელა მისთვის 
დანიშნული სასჯელის შემსუბუქებასა ან/და მისგან სრულად 
გათავისუფლების საკითხზე, რომელზე მსჯელობა და 
მითითებაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 62-ე 
მუხლის მე-5 ნაწილის იმპერატიული მოთხოვნაა. ამდენად, ამ 
შემთხვევაშიც, სასამართლოს მიერ დარღვეული იქნა 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 62-ე მუხლის მე-5 
ნაწილით დადგენილი წესი. 

       ასეთივე შეცდომა გვხვდება უახლოეს სასამართლო 
პრაქტიკაშიც. ასე მაგალითად, თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, 
წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის 
2019 წლის 14 მაისის განაჩენით  გ.წ-ს ძირითად სასჯელად 
განესაზღვრა ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით. ამასთან, გ. წ-ს 
სასჯელის ვადაში ჩაეთვალა პატიმრობაში ყოფნის დრო 2019 
წლის 14 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით. 
ზემოაღნიშნული განაჩენით ირკვევა, რომ სასამართლოს არ 
უმსჯელია დანიშნული ჯარიმის შემცირების თაობაზე, რაც 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 62-ე მუხლის მე-5 
ნაწილის თანახმად, სავალდებულო მოთხოვნაა.  

 



91

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი

  

4. ჯარიმის დანიშვნისას პატიმრობაში ყოფნის ვადის 
სასჯელის ვადაში ასახვის დროს პროცედურული დარღვევა. 

 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის 

საქმეთა საგამოძიებიო, წინასასამართლო სხდომისა და 
არსებითი განხილვის კოლეგიის 2017 წლის 25 აგვისტოს 
განაჩენით,  რ. ა. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 
178-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 
დანაშაულის ჩადენისთვის და საქართველოს სსკ-ის 62-ე 
მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად, პატიმრობაში ყოფნის ვადის 
გათვალისწინებით (2017 წლის 19 მაისიდან - 2017 წლის 25 
აგვისტომდე) სასჯელად განესაზღვრა ჯარიმა 2 000 (ორი ათასი) 
ლარის ოდენობით. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 62-ე 
მუხლის   მე-5 ნაწილის ანალიზიდან გამომდინარე, 
სასამართლო თავდაპირველად სასჯელის სახით ნიშნავს 
ჯარიმას, ხოლო შემდგომ პატიმრობაში ყოფნის ვადის 
გათვალისწინებით შეუმსუბუქებს მას დანიშნულ სასჯელს ან 
მთლიანად გაათავისუფლებს მისი მოხდისაგან.  

 განსახილველ შემთხვევაში, მოსამართლემ პატიმრობაში 
ყოფნის ვადის გათვალისწინებით დანიშნა ჯარიმა. 
მოსამართლეს ჯერ უნდა დაენიშნა ჯარიმა, ხოლო შემდეგ 
შეემცირებინა იგი. ამდენად, სასამართლოს მიერ დარღვეული 
იქნა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 62-ე 
მუხლის მე-5 ნაწილით დადგენილი პროცედურა.   
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პირობითი მსჯავრის დანიშვნა 
(სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი) 

 
 
სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა ცხადყოფს, რომ 

მოსამართლეები ზოგჯერ შეცდომას უშვებენ პირობითი 
მსჯავრის დანიშვნისას.  

 
პირობითი მსჯავრის დანიშვნისას სისხლის სამართლის 

კანონმდებლობის დარღვევა. 
 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის 

საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი 
განხილვის კოლეგიის 2018 წლის 28 თებერვლის განაჩენით,  ა. 
ზ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 2381 მუხლის მე-2 ნაწილით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის  და სასჯელის 
სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 2 (ორი) 
წლის ვადით, რაც საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე ჩაეთვალა პირობითად და 
გამოსაცდელ ვადად დაუდგინდა 2 (ორი) წელი.  

 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 63-ე 

მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, თუ მსჯავრდებულმა ჩაიდინა 
განზრახი ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებელი დანაშაული 
და იგი აღიარებს დანაშაულს ან/და თანამშრომლობს 
გამოძიებასთან, სასამართლო უფლებამოსილია დაადგინოს, 
რომ დანიშნული სასჯელი ჩაითვალოს პირობითად, თუ 
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მსჯავრდებული წარსულში ნასამართლევი არ ყოფილა 
განსაკუთრებით მძიმე ან განზრახი მძიმე დანაშაულის 
ჩადენისათვის. 

 
საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ა. ზ-მ ჩაიდინა სსკ 2381 

მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული (ცივი 
იარაღის ტარება განზრახი მძიმე დანაშაულისათვის 
ნასამართლევი პირის მიერ), რომელიც ისჯება ჯარიმით ან 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. ამდენად, იგი 
მიეკუთვნება ნაკლებად მძიმე დანაშაულთა კატეგორიას. 
ამასთან, საქმის მასალების თანახმად, ა. ზ-მ აღიარა ჩადენილი 
დანაშაული. თუმცა გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ა. 
ზ. წარსულში ნასამართლევი იყო განზრახი მძიმე 
დანაშაულისათვის. კერძოდ, სსკ 177-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ,,ა“ 
ქვეპუნქტითა და სსკ 178-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ,,ა“, ,,ბ“ და ,,დ“ 
ქვეპუნქტებით, რომლებიც მიეკუთვნება მძიმე დანაშაულთა 
კატეგორიას.   

მართალია სახეზეა პირობითი მსჯავრის დანიშვნის ორი 
კრიტერიუმი: 1) ჩადენილია ნაკლებად მძიმე დანაშაული; 2) 
მსჯავრდებულმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული, მაგრამ მესამე 
კრიტერიუმი არ გვაქვს. იმისათვის, რომ მოსამართლემ 
დანიშნოს პირობითი მსჯავრი (გარდა საპროცესო 
შეთანხმებისა), ამ ორ კრიტერიუმთან ერთად, მსჯავრდებული 
წარსულში არ უნდა იყოს ნასამართლევი განსაკუთრებით მძიმე 
ან განზრახი მძიმე დანაშაულის ჩადენისათვის (სსკ 63-ე 
მუხლის მე-3 ნაწილი). მოცემულ შემთხვევაში კი 
მსჯავრდებული ა. ზ. წარსულში ნასამართლევი იყო განზრახი 
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მძიმე დანაშაულისათვის. ამდენად, მოსამართლე არ იყო 
უფლებამოსილი ა. ზ-სთვის დაენიშნა პირობითი მსჯავრი.  

 
       ამასთან, აღსანიშნავია ისიც, რომ ა. ზ. წარსულში 

ნასამართლევი იყო ორი განზრახი დანაშაულისათვის 
(ქურდობა და ძარცვა), ხოლო საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 63-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, თუ 
მსჯავრდებული წარსულში ნასამართლევი იყო ორი ან მეტი 
განზრახი დანაშაულის ჩადენისათვის, დანიშნული სასჯელის 
პირობითად ჩათვლა დაუშვებელია. ამდენად, ამ მხრივაც არ 
არსებობდა ა. ზ-ს მიმართ პირობითი მსჯავრის დანიშვნის 
სამართლებრივი საფუძველი. 

 
      ამდენად, მოსამართლის მიერ დარღვეული იქნა 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 63-ე მუხლის მე-3 
და მე-4 ნაწილებით დადგენილი წესი. 

 
ანალოგიური ხასიათის შეცდომა გვხვდება თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 
საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი 
განხილვის კოლეგიის 2017 წლის 22 დეკემებრის განაჩენში,  
რომლის თანახმადაც  ლ. გ. ცნობილ იქნა დამნაშავედ 
საქართველოს სსკ-ის 2381-ე მუხლის მეორე ნაწილით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და სასჯელად 
განესაზღვრა 06 (ექვსი) თვით თავისუფლების აღკვეთა, რაც 
საქართველოს სსკ-ის    63-64-ე მუხლების საფუძველზე, 
ჩაეთვალა პირობით, 01 (ერთი) წლის გამოსაცდელი ვადით. 
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საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ლ. გ. ნასამართლევი იყო 
განზრახი მძიმე დანაშაულისთვის (სსკ 180-ე მუხლის მე-2 
ნაწილის ,,ბ“ ქვეპუნქტი) და ნასამართლობა მოხსნილი ან 
გაქარწყლებული არ ჰქონდა. შესაბამისად, მის მიმართ 
პირობითი მსჯავრის დანიშვნის სამართლებრივი საფუძველი 
არ არსებობდა (სსკ 63-ე მუხლის მე-3 ნაწილი). 
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დასკვნა 
 

წინამდებარე ნაშრომში სასჯელის დანიშვნის საკითხი 
განხილული იქნა სასამართლო პრაქტიკაზე დაყრდნობით. 
ნაშრომში გამოიკვეთა არაერთი პრობლემური საკითხი, 
რომელსაც ადგილი აქვს სასამართლო პრაქტიკაში. სისხლის 
სამართლის საქმეებზე გამოტანილი განაჩენების შესწავლისა და 
განზოგადების შედეგად ძირითადად გამოვლინდა მოსა-
მართლეთა მხრიდან კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტები. 
ამასთან, ნაშრომში, ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით 
მოცემულია სარეკომენდაციო ხასიათის მითითებები. 

დაბოლოს, აღსანიშნავია ისიც, რომ ნაშრომი ხელს 
შეუწყობს სასამართლო პრაქტიკის დახვეწა-გაუმჯობესებას. 
ამასთან, მიზანშეწონილია სასჯელის დანიშვნის პრობლემურ 
საკითხებთან დაკავშირებით მუშაობა შემდგომშიც გაგრ-
ძელდეს, რაც გარკვეულ წვლილს შეიტანს სასამართლო 
პრაქტიკის განვითარებაში. 


