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წინათქმა

შედარებითი სისხლის სამართლის სახელმძღვანელოს გამოცემა მნიშვნელო-
ვანი მოვლენაა ქართული იურიდიული საზოგადოებისათვის, სადაც შედარე-
ბითი სამართლებრივი კვლევები ძალიან მწირია. ქართული საზოგადოება არ 
არის განებივრებული შედარებითი კვლევებით სამართალის მეცნიერებაში, 
რაც შეეხება სისხლის სამართალს, მრავალი წელი გავიდა ცნობილი ფრან
გი მეცნიერის ჟან პრადელის მონოგრაფიის – „შედარებითი სისხლის სამარ
თლის“ – ქართული თარგმანის გამოცემიდან, რომელიც საქართველოს უმაღ
ლეს სასწავლებლებში კვლავ ერთადერთ სახელმძღვანელოდ რჩება.

შესაბამისად, ახალი სახელმძღვანელოს შექმნა სისხლის სამართლის მეც-
ნიერებაში წინგადადგმული ნაბიჯია. იგი მიზნად ისახავს სამართლის სპე-
ციალობის სტუდენტებისთვის თანამედროვე სახელმწიფოების სისხლის სა-
მართლის ამჟამინდელი მდგომარეობისა და განვითარების ტენდენციების 
გაცნობას, მათთვის შედარებითსამართლებრივი ანალიზის უნარების გამო-
მუშავებასა და ქართული სისხლის სამართლის, როგორც მსოფლიოს სამარ
თლებრივი სისტემის ნაწილის, ღრმად გააზრებას. 

სახელმძღვანელო მოიცავს მასალას, რომელიც აუცილებელია საგნის სა-
ფუძვლიანი შესწავლისათვის. საუბარია საკანონმდებლო აქტებსა და მათ 
კომენტარებზე, საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საქართველოს სასამარ
თლო პრაქტიკაზე, კლასიკურ იურიდიულ ტრაქტატებსა და თანამედროვე 
დოქტრინალურ საკითხებზე, ასევე, ცხრილებსა და გრაფიკებზე, რომლებიც 
მნიშვნელოვნად გაამარტივებს რთული და მოცულობითი მასალის შესწავ
ლის პროცესს.

სახელმძღვანელო რეკომენდებულია შემდეგი კურსების შესასწავლად: „შე-
დარებითი სისხლის სამართალი“, „საზღვარგარეთის ქვეყნების სისხლის 
სამართალი“, „შედარებითი სამართალმცოდნეობა“ და გათვალისწინე-
ბულია სტუდენტების, დოქტორანტებისა და უმაღლესი სასწავლებლების 
სამარ თლის ფაკულტეტის პროფესორმასწავლებლებისთვის.

უნდა აღნიშნოს, რომ სახელ მძღვანელოში არ არის ასახული სხვადასხვა 
ქვეყნის კოდექსებსა თუ პრაქ ტიკაში დაფიქსირებული დანაშაულის ყველა 
შემადგენლობა, რაც მომავალ ში მუშაობის გაგრძელების ინტერესსა და 
პერ სპექტივას ქმნის.
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შედარებითი 
სისხლის სამართალი, 
როგორც მეცნიერება

ნაწილი
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თავი 1. შედარებითი სისხლის    
სამართლის თეორია 
შესავალი შედარებით სისხლის სამართალში

შედარებითი სისხლის სამართალი იურიდიული მეცნიერების დამოუკიდე-
ბელი ნაწილია, რომლის შესწავლის საგანს სხვადასხვა ქვეყნის სისხლის 
სამართლის სისტემები წარმოადგენს. შესწავლის პროცესში, შედარებით 
სამართლებრივი მეთოდის მომარჯვებით, ხდება ზოგადისა და კერძოს, 
ტიპურისა და უნიკალურის გამოკვლევა. შედარებითი მეთოდის გამოყენე-
ბა საშუალებას იძლევა შესწავლილ იქნას: სხვადასხვა ქვეყნის სისხლის 
სამართლის ინსტიტუტები, საერთაშორისო სამართლის გავლენა ეროვ-
ნულ სამართლებრივ სისტემებზე, სისხლის სამართლის პოლიტიკა, სის-
ხლის სამართლის დოქტრინები, სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, 
სასამართლო პრაქტიკა, – როგორც ისტორიულ რეტროსპექტივაში, ასევე 
თანამედროვე რეალობაში.

შედარებითი სისხლის სამართლის შესწავლის მიზანია, უცხოური და საე-
რთაშორისო გამოცდილების შედარების საფუძველზე, გამოავლინოს და 
მოახდინოს სისხლის სამართლის სისტემის თანამედროვე მოდელების 
ადაპტაცია; მის ამოცანებს კი შეადგენს საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონ-
მდებლობების კვლევა, სისხლის სამართლის დოქტრინების თავისებურე-
ბების შესწავლა, სასამართლო პრაქტიკის თავისებურებათა გაანალიზება.
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შედარებითი სისხლის სამართლის თეორია   
და მეთოდოლოგია

შედარებითი კვლევის (კომპარატივისტიკა) საშუალებით სისხლის სამარ
თალში გასაგები ხდება, თუ როგორ წარმოიშობა, ვითარდება და ფუნქცი-
ონირებს სისხლისსამართლებრივი რეგულაციების სისტემა, რომელთა 
დახმარებითაც ხდება თანამედროვე საზოგადოებაში ძირითადი გარან
ტიებისა და თავისუფლებების უზრუნველყოფა შიდასახელმწიფოებრივ, 
სახელმწიფოთაშორისო და საერთაშორისო დონეებზე.

შედარებითი კვლევები ხელს უწყობს სხვადასხვა სამართლებრივ სისტე-
მაში სამართალგამოყენების თავისებურებების გაანალიზებას. უდავოა, 
რომ შედარებითი სამართალმცოდნეობა სისხლის სამართლის სფეროში 
აფართოებს და აღრმავებს სისხლის სამართლის თეორიის სხვა პრობლე-
მების გაგებასაც.

კომპარატივისტიკა საშუალებას იძლევა, აგრეთვე, სხვაგვარად შევხედოთ 
სამართლის ძირითად პრინციპებს; პრეცედენტის, როგორც სამართლის 
წყაროს, როლსა და მნიშვნელობას; სასჯელის დანიშვნის სტრუქტურასა 
და თავისებურებებს; ასევე, გარკვეული სახეობის დანაშაულების დეკრიმი-
ნალიზაციასა და ლეგალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

შედარებითი სისხლის სამართალი     
და სამართლის ისტორია 

სხვადასხვა სამართლებრივი სისტემის სისხლის სამართლის შესწავლი-
სათვის (მათ შორის, ისტორიულ პერსპექტივაში) ფართოდ გამოიყენება 
შედარებითისტორიული მეთოდი. ის საშუალებას იძლევა გამოვიკვლი-
ოთ ძირითადი სისხლის სამართლის ინსტიტუტების შემუშავებისა და 
სრულყოფის, მათი საკანონმდებლო გაფორმების პროცესი.

შედარებითისტორიულ კვლევას გააჩნია გარკვეული თავისებურებები. 
კერძოდ, ანალიზს შეიძლება დაექვემდებაროს არამარტო სხვადასხვა 
ქვეყ ნის სამართლის ფორმირების, ევოლუციისა და რეცეფციის პრობლე-
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მები, არამედ ცალკეული საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც სხვადასხვა 
ქვეყანაში კონკრეტულ ისტორიულ პერიოდში მოქმედებდნენ.

შედარებითისტორიული მეთოდი საშუალებას იძლევა, ცივილიზაციის გა-
ნვითარების პროცესში სისხლის სამართლის როლისა და ადგილის შესახებ 
მნიშვნელოვანი თეორიული დასკვნები გავაკეთოთ; თვალყური ვადევნოთ 
ძირითადი ტენდენციების ფორმირებას სისხლის სამართლის პოლიტიკა-
ში; განვაზოგადოთ ზოგიერთი ქმედების კრიმინალიზაციისა და ზოგი და-
ნაშაულის დეკ რიმინალიზაციის გამოცდილება, ასევე, – ახალი მიდგომები 
დამნაშავეების რესოციალიზაციის საკითხებისადმი.

მოცემული მეთოდი შეიძლება ეფექტიანად იქნას გამოყენებული საზღვარ
გარეთულ ანალოგებთან ქართული სისხლის სამართლის კანონმდებლო-
ბის უნიფიკაციისა და ჰარმონიზაციისათვის, რაც ხელს შეუწყობს რეფორ
მების გატარებას და ევროკავშირთან ინტეგრაციას.

შედარებითი სისხლის სამართალი და 
საზღვარგარეთის ქვეყნების სისხლის სამართალი

საზღვარგარეთული მოდელებისა და ქართული სისხლის სამართლის შე-
დარებითი ანალიზი უდავოდ აფართოებს ეროვნული სისხლის სამართლის 
მეცნიერების საგანს და ამდიდრებს მას. შედარებითი კვლევა საშუალებას 
იძლევა გამოვლინდეს სხვა ქვეყნების განსხვავებული მიდგომები, მიღწევე-
ბი და გათვალისწინებულ იქნას ისინი დანაშაულის პრევენციისა და მასთან 
ბრძოლის საკითხთა გადაწყვეტისას, რაც სისხლის სამართლის როლისა და 
მნიშვნელობის, როგორც სოციალური ურთიერთობების რეგულირების ინ-
სტრუმენტის არსში წვდომის საშუალებას იძლევა.

შედარებით სისხლის სამართალს, როგორც მეცნიერების დარგს, თავისი 
მკაფიოდ შემოფარგლული საზღვრები აქვს და აუცილებელია მისი გამიჯვნა 
საზღვარგარეთის სისხლის სამართლისაგან. უნდა დავეთანხმოთ კომპარა-
ტივისტებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ შედარებითი სამართალმცოდნე-
ობა გულისხმობს ორი ან მეტი სამართლებრივი სისტემის გაანალიზებას 
მათი ცალკეული ასპექტის ურთიერთშედარების საფუძველზე საერთო და 
განმასხვავებელი თავისებურებების გამოსავლენად. საზღვარგარეთის ქვე-
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ყნების სამართლის შესწავლა კი მოიცავს მხოლოდ გარკვეული ქვეყნების 
ჯგუფის სისტემის ანალიზს სხვა სისტემებთან შედარების გარეშე.1 

შედარებითი კვლევის მიზანია არამარტო მსგავსებისა და განსხვავების 
აღმოჩენა ეროვნულ და უცხოურ სისხლის სამართალს შორის, არამედ სა-
ზღვარგარეთის სამართლის კრიტიკული გააზრება, საზღვარგარეთული გა-
მოცდილების პრიზმაში ეროვნული სამართლის შეფასება, ისევე როგორც 
კონკრეტული წინადადებების შემუშავება სამართლის გარკვეული პრინცი-
პების, მიდგომების რეცეფციასთან დაკავშირებით.

შედარებითი სისხლის სამართალი და 
საერთაშორისო სისხლის სამართალი

საერთაშორისო სისხლის სამართალი ზოგადად შეიძლება განიმარტოს, რო-
გორც პრინციპებისა და ნორმების ერთობლიობა, რომლებიც, საერთაშორისო 
მართლწესრიგის დაცვის მიზნით, არეგულირებენ საზოგადოებრივ ურთიერ
თობებს საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულთა თავიდან არიდებისათვის.

საერთაშორისო სისხლის სამართლის ნორმებს არ გააჩნია სანქციები. სას-
ჯელის კონკრეტული ზომა განისაზღვრება საერთაშორისო აქტებთან შესა-
ბამისი სისხლის სამართლის კანონებით.

შედარებითი სამართალმცოდნეობა, მოცემულ შემთხვევაში, საშუალებას 
იძლევა განისაზღვროს:

1. როგორ ითვალისწინებს ესა თუ ის სახელმწიფო საერთაშორისო სის-
ხლის სამართლის ნორმებს თავის ეროვნულ კანონმდებლობაში;

2. რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა, დანაშაულთან ბრძოლის თვალსაზ
რისით, კონკრეტული სახელმწიფოს ეროვნულ კანონმდებლობაში სა
ერ თაშორისო სამართლის დებულებების ჩართვა;

3. როგორია სხვადასხვა სახელმწიფოს ლოკალური სამართლის განვითა-
რების ძირითადი ტენდენციები საერთაშორისო სისხლის სამართლის 
საფუძველზე.

1 Осакве К., Сравнительное правоведение в схемах: Общая и Особенная части. Москва: Дело, 2000. С. 11.
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შედარებითსამართლებრივი მეთოდის გამოყენება საშუალებას გვაძლევს 
დავასკვნათ, რომ მრავალ სახელმწიფოს საკუთარი სისხლის სამართალი 
შესაბამისობაში მოჰყავს საერთაშორისო აქტებთან, რომელთა შორისაა:

 � საერთაშორისო კონვენცია მძევლების აყვანის წინააღმდეგ (1979 წ.);

 � გაეროს კონვენცია ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპუ-
ლი ნივ თიერებების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 
(1988 წ.);

 � ევროპის საბჭოს კონვენცია დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავ
ლების გათეთრების, მოძიების, ამოღებისა და კონფისკაციის შესახებ 
(2005 წ.);

 � სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის სტატუტი 
(1998 წ.); 

 � გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია ტრანსნაციონალუ-
რი ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ (2000 წ.).

ყოველივე ეს მიუთითებს აღნიშნული საერთაშორისო შეთანხმებების წევრი 
სახელმწიფოების სისხლის სამართლის კერძო ნაწილის გარკვეულ უნიფი-
კაციაზე. რაც შეეხება ზოგად ნაწილს, აქ უნიფიკაცია ვლინდება სიკვდილით 
დასჯის დანიშვნაზე ან მის სისრულეში მოყვანაზე თანდათანობით უარის 
თქმით. სასჯელის საკითხის ამგვარი ლიბერალიზაცია, უპირველეს ყოვლი-
სა, უკავშირდება სასიკვდილო განაჩენის გაუქმებისაკენ მიმართული სამოქა-
ლაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტის მეორე არჩევითი 
ოქმის (1989 წ.) დებულებების, ევროპული კონვენციის მე6 (1983 წ.) და მე13 
ოქმების (2002 წ.) და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტების რატიფიკაციას.

შედარებითი სისხლის სამართალი     
და კრიმინოლოგია

შედარებითი სისხლის სამართალი არ უნდა დაიყვანებოდეს მხოლოდ პო-
ზიტიური სამართლის ანალიზამდე, ხოლო კვლევები სისხლის სამართლის 
სფეროში არ შეიძლება შემოიფარგლოს შედარებითი იურისპრუდენციით. 
შედარებას უნდა დაექვემდებაროს, ასევე, სისხლის სამართლის დოქტრი-
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ნები, სწავლება დანაშაულის სუბიექტის შესახებ, ვიქტიმოლოგიური კონ-
ცეფციები, რომლებიც უფრო სრულადაა დამუშავებული შედარებითი კრი-
მინოლოგიის ფარგლებში.

შედარებითი კრიმინოლოგია კრიმინოლოგიური მეცნიერების დარგია, რო-
მელიც შეისწავლის კრიმინოლოგიურ მოვლენებს; იკვლევს სამართალ
დარღვევებზე სოციალურსამართლებრივი რეაგირების მხრივ არსებულ 
მდგომარეობას და პრაქტიკას ორ და მეტ ქვეყანაში, დანაშაულთან ბრძო-
ლის ოპტიმიზაციისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების 
მიზნით შედარებითსამართლებრივი და სხვა დამატებითი მიდგომების 
საფუძველზე. შედარებითი სისხლის სამართლის საგნისგან განსხვავებით, 
რომელიც ცალგანზომილებიან ანალიზს ეფუძნება (დანაშაული, დამნა-
შავე, დანაშაულის მსხვერპლი, დანაშაულის კვალიფიკაცია), შედარებითი 
კრიმინოლოგიის საგანი ეფუძნება მრავალგანზომილებიან (დანაშაულის 
ფაქტორები), სისტემურ (ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაული) 
და მეტასისტემურ (გლობალური კრიმინალური პროექტები) ანალიზს. შე-
დარებითი კრიმინოლოგია მოიცავს როგორც შიდასახელმწიფოებრივ, ისე 
სახელმწიფოთა და რეგიონთა შორის კვლევებს და აერთიანებს მათ მსოფ
ლიო კრიმინოლოგიის (კრიმინოგლობალისტიკის) ფარგლებში.2

ყოველ ტრადიციულ კრიმინოლოგიურ სკოლას (კლასიკური, პოზიტი-
ვისტური, სოციალისტური, პოსტმოდერნისტული) მკაფიო თეორიული 
საფუძვლები გააჩნია, რომელთა გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია შე-
დარებითი კრიმინოლოგიური და სისხლისსამართლებრივი კვლევების 
წარმოებისას. განსაკუთრებით პერსპექტიულია ინტეგრაციული კრიმინო-
ლოგიური სკოლის განვითარება, რომელიც ეფუძნება დისციპლინათაშო-
რისო მიდგომას და გამორიცხავს სხვადასხვა კრიმინოლოგიური თეორიის 
უსისტემო გაერთიანებას, რითაც უზრუნველყოფს სამეცნიერო ცოდნის 
უნივერსალიზაციასა და საერთაშორისო გამოცდილების აკუმულაციას 
დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში. ასე მაგალითად, კრიმინოგენული 
მდგომარეობის განმსაზღვრელი გლობალური ინდიკატორების დანერგ-
ვა საერთაშორისო პრაქტიკაში (სახელმწიფო მართვის ხარისხის ინდექსი, 
კორუფციის აღქმის ინდექსი, სამართლის უზენაესობის ინდექსი, სახელ-
მწიფო ქმედუუნარობის გლობალური ინდექსი, ტერორიზმის გლობალუ-
რი ინდექსი და სხვ.) ხელს უწყობს სისხლის სამართლის პოლიტიკის გან
ხორციელებასა და დანაშაულის პრევენციას.

2 Клейменов И. М., (Иван Михайлович), Сравнительная криминология: криминализация, преступность, уголовная политика 
в условиях глобализации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Омск: 
2015. ხელ მი საწვდომია: <https://www.dissercat.com/content/sravnitelnaya-kriminologiya-kriminalizatsiya-prestup-
nost-ugolovnaya-politika-v-usloviyakh> [გადამოწმებულია: 15.03.2022].
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თავი 2. შედარებითი სისხლის 
სამართლის ისტორია     
და მეთოდოლოგია 
შედარებითი სისხლის სამართლის საგანი

შედარებითი სამართალმცოდნეობის საგნის, ისევე როგორც მისი ობიექტის, 
რაობის შესახებ თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურაში ცალსახა პასუ-
ხი არ არის გაცემული.

ავტორთა ერთი ჯგუფი არ გამოყოფს შედარებითი სამართალმცოდნეობის 
საგანს და საუბრობს მხოლოდ ობიექტებზე; მეორე ჯგუფი, პირიქით, არ სა-
უბრობს ობიექტებზე და გამოყოფს საგანს; და ბოლოს, მესამე ჯგუფი, რო-
მელსაც უმეტესად დასავლეთის ქვეყნების მეცნიერები წარმოადგენენ, არ 
ასხვავებს კვლევის ობიექტსა და საგანს – ისინი გამოყოფენ პრობლემების 
ძირითად ჯგუფს, რომელთა გადაწყვეტასაც აუცილებლად მიიჩნევენ. 

ზემოთ ჩამოთვლილი თვალსაზრისების დეტალური ანალიზის გარეშე, შე-
იძლება ძალიან მოკლედ ითქვას, რომ შედარებითი სამართლის შესწავლის 
საგნად მეცნიერები, როგორც წესი, მოიაზრებენ კანონმდებლობის არა 
ცალკეულ შემადგენელ ნაწილებს (ნორმები, მუხლები, სამართალურთიერ
თობები), ან სამართლებრივი ყოფის ფრაგმენტებს, არამედ საზოგადოება-
ში არსებულ მთელ სამართლებრივ რეალობას, საზოგადოების იურიდიულ 
სტრუქტურას, რომელიც მოიცავს ყველა სამართლებრივ მოვლენას, ინ-
სტიტუტსა და დაწესებულებას, გამონაკლისის გარეშე.3 კვლევის საგნად კი 
გვევლინება სხვადასხვა სამართლებრივი სისტემის, სამართლის დარგების, 
მათი ინსტიტუტებისა და ცალკეული ნორმების წარმოშობის, არსებობისა 
და განვითარების საერთო პრინციპები და კანონზომიერებები.

3 Dubber, Markus D., “Comparative Criminal Law: Histories, Functions, Topics”. Handbook of Comparative Law (Reimann/Zim-
mermann 2d ed. OUP 2018), (January 4, 2018). ხელმისაწვდომია: <https://ssrn.com/abstract=3096540> [გადა-
მოწმებულია: 15.03.2022].
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შედარებითი სამართალმცოდნეობა სისხლის სამართლის სფეროში გა-
ნიხილავს სისხლის სამართლის კანონმდებლობას, მისი გამოყენების 
პრაქტიკას, სამართლებრივ ინსტიტუტებს, რომლებიც მოიცავენ დანაშა-
ულებრივ ქმედებას, ბრალს, დანაშაულის სუბიექტს, თანამონაწილეობას, 
დანაშაულებრივი საქმიანობის სტადიებს, სასჯელის ცნებას, მიზნებსა და 
სახეებს, აგრეთვე, სისხლის სამართლის დოქტრინას.

შედარებითი სისხლის სამართლის შესწავლის საგანს ირჩევს თავად ავტო-
რი, იგი წყვეტს, კონკრეტულად რისი კვლევა აწარმოოს. მაგალითად, კომპა-
რატივისტი, რომელიც საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებ-
ლობას უცხო ქვეყნების კანონმდებლობას ადარებს, ხელს უწყობს ეროვნუ-
ლი სისხლის სამართლის კვლევის საგნის გაფართოებას, რითაც მას ახალი 
მასალით ამდიდრებს და ამ გზით უზრუნველყოფს მის ჰარმონიზაციას 
ევროპულ სამართალთან.

შედარებითი სისხლის სამართლის  
განვითარების ძირითადი ეტაპები

შედარებითი სამართალმცოდნეობის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლი-
ლი შეიტანა გამოჩენილმა მეცნიერმა მარკ ანსელმა, რომელმაც საზღვარ
გარეთული სამართლის შესწავლის მნიშვნელობა დაასაბუთა იმით, რომ 
ის ახალ ჰორიზონტებს უხსნის სამართალმცოდნეებს, საშუალებას აძლევს 
მათ უკეთესად შეისწავლონ თავიანთი ქვეყნის სამართალი, რადგან მისი 
სპეციფიკური თვისებები განსაკუთრებით მკაფიოდ ვლინდება სხვა სისტე-
მებთან შედარების პროცესში. გარდა ამისა, უცხოური სამართლის შესწავ-
ლა იურისტებს აიარაღებს ისეთი იდეებითა და არგუმენტებით, რომელთა 
გამოკვეთა შეუძლებელი იქნებოდა მხოლოდ ეროვნული სამართლის კარგი 
ცოდნით.4 სამართლებრივი სისტემების შედარებითი შესწავლის აქტუალო-
ბის შესახებ საუბრობდა, ასევე, ამერიკელი კომპარატივისტი კრისტოფერ 
ოსაკვე, რომლის აზრითაც, შედარებითი კვლევა უდავოდ სასარგებლო საქ-
მიანობაა, რომელიც საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის საერთო და/ან 
განმასხვავებელი თვისებების გამოვლენის საშუალებას იძლევა.5

4 См.: Ансель М., Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. Сборник. Москва: 
Прогресс, 1981. с. 38. 

5 См.: Осакве К., Сравнительное правоведение в схемах: Общая и Особенная части. Москва: Дело, 2000. С. 11.
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სისხლის სამართლის სფეროში შედარებით კვლევებს დიდი ხნის ტრა-
დიცია აქვს. სხვა ქვეყნების სისხლის სამართლის პრინციპების განხილვა 
იწყება შედარებითი სამართალმცოდნეობის ჩარჩოებში, საერთაშორისო 
სისხლის სამართლის პრინციპებთან მიმართებით. ჯერ ერთი, საერთაშო-
რისო სისხლის სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებს უპირა-
ტესობა აქვთ ეროვნულ სისხლის სამართლის კანონმდებლობასთან შედა-
რებით; მეორე, ისინი საფუძველს ქმნიან ეროვნული სისხლის სამართლის 
კანონებით გათვალისწინებული პრინციპების ფორმულირებისთვის; მესა-
მე, საერთაშორისო სისხლის სამართალი მოიცავს ეროვნული სისხლის სა-
მართლის ძირითად დებულებებს.6

ყოველივე ეს საშუალებას იძლევა უზრუნველყოფილ იქნას ორგანული 
ურთიერთკავშირი საერთაშორისო და შიდაეროვნული სისხლის სამარ
თლის კანონმდებლობებს შორის. საყოველთაოდ აღიარებული სისხლის 
სამართლის პრინციპები პირველად ფორმულირებულ იქნა გაეროს წეს
დებაში, ნიურნბერგის ტრიბუნალის ქარტიაში7, შემდგომში კიდევ უფრო 
დაიხვეწა და გაცხადდა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარა-
ციაში8, სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტში9, 
1970 წლის საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დეკლარაციაში10, 
ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის შესახებ 1975 წლის სა-
ბოლოო აქტში11. 

აღნიშნულ სამართლებრივ აქტებში გაცხადებულია ფუნდამენტური სამარ
თლებრივი პრინციპები, რომლებიც გულისხმობენ:

 � სიცოცხლის უფლებას – ადამიანის სიცოცხლე დაცულია კანონით და 
არავის აქვს უფლება თვითნებურად ხელყოს იგი;

6 Кузнецов А., Принципы международного уголовного права. Юридическая техника. Ном.14. 2020.
7 „Charter of the International Military Tribunal - Annex to the Agreement for the prosecution and punishment of the major war 

criminals of the European Axis (“London Agreement”)”, UNHCR-The UN Refugee Agency; (London 8 August, 1945). ხელ-
მი საწ ვდომია: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b39614.html> [გადამოწმებულია: 15.03.2022]

8 „Universal Declaration of Human Rights“, United Nations - Peace, dignity and equality on a healthy planet. United Nations 
General Assembly in Paris. (10 December, 1948). ხელმისაწვდომია: <https://www.un.org/en/universal-declaration-hu-
man-rights/> [გადამოწმებულია: 15.03.2022].

9 „International Covenant on Civil and Political Rights“, United Nations - Human Rights (office of the High Commissioner). (Adopt-
ed and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 
entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49). ხელმისაწვდომია: <https://www.ohchr.org/en/profession-
alinterest/pages/ccpr.aspx> [გადამოწმებულია: 15.03.2022].

10 „Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance With the 
Charter of the United Nations“, United Nations Peace, dignity and equality on a healthy planet (Geneva March, 1970), 
ხელმისაწვდომია: <https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf> [გადამოწმებულია: 15.03.2022].

11 „Helsinki Final Act“, Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE. (1 August, 1975), ხელმისაწვდომია: 
<https://www.osce.org/helsinki-final-act> [გადამოწმებულია: 15.03.2022].
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 � სიკვდილით დასჯის გამოყენების აკრძალვას – სიკვდილით დასჯა, რო
გორც სასჯელის განსაკუთრებული, გამონაკლისი ზომა, ინიშნება მხო-
ლოდ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების შემთხვევაში. კანონის შე-
საბამისად. მსჯავრდებულებს, რომელთაც მსგავსი სასჯელი დაენიშ-
ნათ, უფლება აქვთ მოითხოვონ შეწყალება ან სასჯელის შემსუბუქება 
(თუმცა ევროპაში სიკვდილით დასჯა მთლიანად და საბოლოოდ არის 
აკრძალული);

 � წამების აკრძალვას – არავინ უნდა დაექვემდებაროს წამებას ან სასტიკ, 
არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას და დასჯას;

 � პირადი თავისუფლების უფლებას – ყველა ადამიანი იბადება თანას
წორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით; აქვს უფლება, აღიარებულ 
იქნას მისი სამართალსუბიექტობა, დაუბრკოლებლად იცვლიდეს ად
გილსამყოფელს და ირჩევდეს თავის საცხოვრებელ ადგილს ყოველი 
სახელმწიფოს ფარგლებში, დატოვოს ნებისმიერი ქვეყანა, მათ შორის, 
თავისიც და ხელახლა დაბრუნდეს იქ;

 � სასამართლოში საქმის საჯარო განხილვის უფლებას – ყოველ ადამი
ანს მის უფლებამოვალეობათა განსაზღვრისათვის და მისთვის წაყე-
ნებული სისხლისსამართლებრივი ბრალდების საფუძვლიანობის და
სად გენად, სრული თანასწორობის საფუძველზე, აქვს უფლება, რომ 
მისი საქმე საქვეყნოდ და სამართლიანობის ყველა მოთხოვნის დაცვით 
გაარ ჩიოს დამოუკიდებელმა და მიუკერძოებელმა სასამართლომ;

 � პირადი ხელშეუხებლობის უფლებას – არავის დაპატიმრება, დაჭერა ან 
გაძევება არ შეიძლება თვითნებურად, გარდა კანონით დადგენილი წე-
სისა, შესაბამისი საფუძვლებისა და პროცედურების დაცვით;

 � უდანაშაულობის პრეზუმფციას – ყოველ ადამიანს, რომელსაც ბრალად 
ედება დანაშაულის ჩადენა, უფლება აქვს, ითვლებოდეს უდანაშაუ-
ლოდ მანამ, სანამ მისი დამნაშავეობა დადგენილი არ იქნება კანონიე-
რი წესისამებრ საქვეყნო სასამართლო განხილვით;

 � სასამართლო განაჩენის გადახედვის უფლებას – მსჯავრდებულ პირს 
უფლება აქვს, მოითხოვოს საქმის გადახედვა ზემდგომ სასამართლო 
ინსტანციებში კანონის შესაბამისად;

 � თარჯიმნის უფასო მომსახურებით სარგებლობის უფლებას – პირი, რო-
მელიც არ ფლობს სამართალწარმოების, ანუ სასამართლოში საქმის 
გარ ჩევის ენას, უფლებამოსილია მიიღოს თარჯიმნის უფასო დახმარება;

 � თანასწორი დაცვის უფლებას – ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის 
წინაშე და, განურჩევლად რაიმე განსხვავებისა, ყველას აქვს უფლება, 
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თანაბრად იყოს დაცული კანონის მიერ; ყველა ადამიანს აქვს უფლება, 
თანაბრად იყოს დაცული ყოველგვარი დისკრიმინაციისაგან ან დისკრი-
მინაციის ყოველგვარი წაქეზებისაგან;

 � დარღვეული უფლებების აღდგენის უფლებას – ყოველ ადამიანს აქვს 
უფლება, ეფექტიანად იქნას აღდგენილი საკუთარ უფლებებში კომპე-
ტენტური ნაციონალური სასამართლოების მიერ იმ შემთხვევაში, როცა 
დარღვეულია მისთვის კონსტიტუციით თუ კანონით მინიჭებული ძირი-
თადი უფლებები.12

ზემოაღნიშნული პრინციპები ტრანსფორმირებულია როგორც საერთაშო-
რისო სისხლის სამართალში, ასევე, ეროვნულ კანონმდებლობაში, რაც სის-
ხლის სამართლის სისტემების განუყოფელ კავშირსა და ურთიერთდამოკი-
დებულებაზე მიუთითებს. ჩამოთვლილთან ერთად, სისხლის სამართლის 
დოქტრინა ადგენს, ასევე, საერთაშორისო სისხლის სამართლის სპეცია-
ლურ პრინციპებს, ესენია:

 � პასუხისმგებლობის გარდაუვალობა;

 � პასუხისმგებლობის ინდივიდუალურობა; 

 � არ არსებობს დანაშაული კანონის გარეშე; 

 � არ არსებობს სასჯელი კანონის გარეშე; 

 � კაცობრიობის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ ჩადენილი 
დანაშაულობებისადმი ხანდაზმულობის ვადის მიუღებლობა;

 � პირის ხელშეუხებლობა იმავე დანაშაულისათვის, რომლისთვისაც იგი 
უკვე იყო მსჯავრდებული ან გამართლებული რომელიმე ქვეყნის კა
ნონ მდებლობის შესაბამისად;

 � სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის სტატუტ-
ზე დათქმის დაუშვებლობა;

 � საერთაშორისო სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩამდენი პირის 
თანამდებობრივი მდგომარეობის გამო სისხლისსამართლებრივი პა-
სუხისმგებლობისგან განთავისუფლების დაუშვებლობა;

 � ერთი და იმავე დანაშაულისათვის ორჯერ გასამართლების დაუშვებლობა.

საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის 
ზემოთ აღნიშნული პრინციპები ქმნის ეროვნული სახელმწიფოების სის-

12 „Legal Digest of International Fair Trial Rights“, Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE. (26 September, 
2012), ხელმისაწვდომია: <https://www.osce.org/odihr/94214> [გადამოწმებულია: 15.03.2022]
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ხლის სამართლის თეორიულ საფუძველს, ჩართულია კონსტიტუციაში და, 
შესაბამისად, ატარებს სისხლის სამართლის კონსტიტუციური პრინციპების 
ხასიათს. მრავალი სახელმწიფოს კანონმდებლები მიიჩნევენ, რომ საერ
თაშორისო სამართლებრივი და კონსტიტუციური პრინციპები ფუნდამენ
ტურია და არ არის საჭირო სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში მათი 
პირდაპირ დაფიქსირება.

შედარებითი სისხლის სამართლის, როგორც მეცნიერების დარგის, განვითა-
რების ისტორიაში, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტი შეიძლება გამოვყოთ:

 � 1846 წ. – პარიზის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე შეიქმნა შე-
დარებითი სისხლის სამართლის კათედრა;

 � 1839-1841 წწ. – გამოიცა ჟ. ორტოლანის ორტომიანი „შედარებითი სის-
ხლის სამართლის კურსი“;13

 � 1852 წ. – იტალიაში გამოქვეყნდა ლუიჯი ძუპეტის სამტომიანი ნაშრომი 
„შედარებითი სისხლის სამართლის კანონმდებლობის სრული კურსი“;14

 � 1863 წ. – გამოქვეყნდა პელეგრინო როსის ორტომიანი „სისხლის სა-
მართლის კურსი“, რომელშიც ავტორი მასალის წარდგენისას იყენებს 
შედარებითსამართლებრივ მიდგომას;

 � 1883 წ. – XIX საუკუნის ცნობილმა კრიმინალისტმა ჯეიმს ფ. სტეფანმა 
დაწერა ნაშრომი: „ინგლისის სისხლის სამართლის კანონის ისტორია“;

 � 1894 და 1899 წლებში – ლისტისა და კრუსენის რედაქციით გამოქვეყნდა 
ნაშრომი „თანამედროვე სისხლის სამართალი შედარებითი კუთხით“. 
პირველ ტომში მოცემულია ევროპული სახელმწიფოების სისხლის სამარ
თლის კანონი, ხოლო მეორე ტომში – არაევროპული სახელმწიფოებისა;

 � 1900 წ. – პარიზში გაიმართა შედარებითი სამართლის პირველი საერ
თაშორისო კონგრესი;

 � 1924 წ. – დაარსდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო ასოციაცია, 
რომელმაც ამოცანად დაისახა მსოფლიოს ყველა ქვეყნის სისხლის სა-
მართლის ზოგადი შეთანხმებულობის მიღწევა.

 � 1936 წ. – პროფესორი დონედიე დე ვააბი შეუდგა ჟურნალის – „კრიმი-
ნალური მეცნიერებები და შედარებითი სისხლის სამართალი“ – გა-
მოქვეყნებას;

13 Dubber, Markus D. (Suny-Buffalo), Comparative Criminal Law. p. 1292. ხელმისაწვდომია: <https://www.law.utoronto.
ca/utfl_file/count/users/mdubber/Comparative%20Criminal%20Law%20(OUP%20Handbook).pdf> [გადამოწმებულია: 
15.03.2022] 

14 Zupetta L. Corso completo di legislazione penale comparata, Torino, Tipografia economica, vol. I, 1852. 

https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/users/mdubber/Comparative%20Criminal%20Law%20(OUP%20Handbook).pdf
https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/users/mdubber/Comparative%20Criminal%20Law%20(OUP%20Handbook).pdf
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 � 1938 წ. – გერმანიაში დაარსდა მაქს პლანკის საგარეო და საერთაშო-
რისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი;

 � 1995 და 2002 წლებში – გამოვიდა ფრანგი კრიმინალისტის ჯ. პრადე-
ლის ფუნდამენტური ნაშრომის „შედარებითი სისხლის სამართლის“ 
ორი გამოცემა;15 

 � 2010 წ. – სტენფორდის უნივერსიტეტში გამოიცა შედარებითი სისხლის 
სამართლის სახელმძღვანელო, რომელშიც გაანალიზებულია თანა
მედ როვე მსოფლიოს ძირითადი სისხლის სამართლის სისტემები.

შედარებითი სისხლის სამართლის 
მეთოდოლოგია

შედარებითი (კომპარატივისტული) სამართალმცოდნეობის მეთოდოლოგია 
მოიცავს მეთოდების საკმაოდ ფართო არსენალს, მათ შორის წამყვანი შედა-
რებითსამართლებრივი მეთოდია. იგი იყენებს შედარების შემდეგ ხერ ხებს:

1. ნორმატიულ და სოციოლოგიურ (ფუნქციურ) შედარებას, რაც ნიშ ნავს 
იურიდიულ დოგმატურ ანალიზს, მსგავსი სამართლებრივი ნორმე-
ბისა და ნორმატიულსამართლებრივი აქტების შედარებას. სოციო-
ლოგიური (ფუნქციური) შედარება მოიცავს საკითხთა უფრო ფართო 
სპექტრს, ვიდრე ნორმატიული შედარება. ის გულისხმობს სოციალური 
პრობლემის იდენტიფიცირებას, სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლო-
ბაში ამ პრობლემის გადაწყვეტის ვარიანტების შედარებას, ამ მიზნით 
სამართლებრივი საშუალებების გამოყენების პრაქტიკის ანალიზს (სა-
წყისი სოციალური პირობებისა და ამ სამართლებრივი საშუალებების 
ეფექტიანობის გათვალისწინებით). ნორმატიულ და ფუნქციურ შედა-
რებებს ხშირად ერთობლივად იყენებენ, რაც მნიშვნელოვანი ინსტრუ-
მენტია შედარებითი კვლევების ეფექტიანობის ასამაღლებლად.

2. გარე და შიდა შედარებას. „გარე“ გულისხმობს ეროვნული სამართლებ-
რივი სისტემის შედარებას უცხოურ სისტემებთან ან საერთაშორისო სა-
მართლის სისტემასთან. შიდა შედარება შემოიფარგლება ერთი იური-
დიული სისტემის ჩარჩოებით (მაგალითად, სახელმწიფო კანონმდებ-
ლობის შედარება რეგიონულ კანონმდებლობასთან).

15 Pradel J., Droit Pénal Comparé, (2nd édition). Paris: Dalloz, 2002. pp. 803. ISBN 2-24-704110-8.
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თანამედროვე შედარებითი სამართლებრივი 
კვლევის სახეები (ტიპები)

მიზნებისა და კვლევის მეთოდების მიხედვით, განარჩევენ შედარებითი სა-
მართლებრივი კვლევის შემდეგ სახეებს: 

1. ინსტიტუციურაღწერით შედარებითსამართლებრივ კვლევას. იგი გუ-
ლისხმობს სხვადასხვა ქვეყნის ინსტიტუტების თანმიმდევრულ წარ
მოდგენას. ამასთან, არაა გამორიცხული გარკვეული განმაზოგადებელი 
დასკვნების გაკეთება. აღწერილობა შეიძლება შემოიფარგლოს მხო-
ლოდ სამართლებრივი ნორმების, სამართლის წყაროების ფორმალუ-
რი ნორმატიული შედარებით, თუმცა, შეიძლება შეივსოს პრაქტიკაში 
მათი განხორციელების საკითხებით საზღვარგარეთის ქვეყნებში. ასე-
თი კვლევის მნიშვნელობა მდგომარეობს შედარებითი სამართლებრი-
ვი კვლევებისთვის ემპირიული და საინფორმაციო ბაზის შექმნაში;

2. პრობლემურანალიტიკურ შედარებითსამართლებრივ კვლევას, რომე-
ლიც მოიცავს სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობებისა და 
მათი გამოყენების პრაქტიკის შედარებას ერთი მსგავსი/ანალოგიური 
პრობლემის გადაწყვეტის დროს განსხვავებული სამართლებრივი ხერ
ხებით. ამავდროულად, აღნიშნული კვლევების დიაპაზონი ვარირებს 
ჩვეულებრივი შედარებიდან მოდელირებამდე. პირველ შემთხვევაში, 
ავტორები აანალიზებენ რა საქართველოს კანონმდებლობის ამა თუ იმ 
თეორიულ თუ პრაქტიკულ პრობლემას შედარებით ასპექტში, გვთავა-
ზობენ ამ პრობლემის გადაწყვეტის სამართლებრივ ხერხებს საზღვარ
გარეთის ქვეყნების მაგალითზე. ამავდროულად, ისინი შეიძლება შე-
მოიფარგლონ მხოლოდ იმ ფაქტის კონსტატაციით, რომ ანალოგიური 
პრობლემა ამა თუ იმ ქვეყნის კანონმდებლობაში სხვაგვარად არის გა-
დაჭრილი. შედარებითსამართლებრივი კვლევისადმი ამგვარი მიდგო-
მით მკითხველს ეძლევა საშუალება დამოუკიდებლად შეაფასოს პრობ
ლემის მოგვარების შემოთავაზებული სამართლებრივი ხერხები.16

თუმცა, უფრო ხშირად, პრობლემურანალიტიკურ შედარებითსამარ თლე
ბ რივ კვლევებში, დასაბუთებულია წინადადებები გარკვეული ნორმების ან 
ინსტიტუტების უცხოური პრაქტიკიდან სესხების ან მათი ტრანსპლანტაცი-
ის შესახებ ეროვნულ კანონმდებლობაში. ასეთი წინადადებების შემოთა-
ვაზებისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული უცხოური ნორმების 

16 Самозванов А., Методология сравнительного правоведения. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ, 2017.
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ტრანსპლანტაციის შესაძლებლობები და ფარგლები საქართველოს კანო-
ნმდებლობაში. კომპარატივისტული კვლევების თეორიაში, საზოგადოდ, 
აღიარებულად მიიჩნევა საზღვარგარეთის გამოცდილების მექანიკური 
ტრანსპლანტაციის დაუშვებლობა. თითოეული ეროვნული სამართლებ-
რივი სისტემა კონკრეტული ქვეყნის ისტორიული განვითარების პროდუქ-
ტია და ასახავს მისი ისტორიის, ეკონომიკის, პოლიტიკური სტრუქტურის, 
საყოფაცხოვრებო და კულტურული ტრადიციების თავისებურებებს;

3. პრობლემურმოდელურ შედარებით სამართლებრივ კვლევას, რომლის 
განზოგადების დონე დაკავშირებულია იმ მოდელების დასაბუთებასთან, 
რომლებიც იდენტური პრობლემების გადაჭრის განსხვავებული სამარ
თლებრივი გზებისა თუ ხერხების კლასიფიკაციის საშუალებას იძლევა; 

4. კონცეპტუალურსისტემურ შედარებითსამართლებრივ კვლევას, რო-
მელიც მიმართულია გლობალურ სამართლებრივ სისტემაში ქართული 
სამართლის ადგილის დასადგენად17.

სამართლებრივი კვლევის ძირითად საგნად გვევლინება სისხლისსამარ
თლებრივი და კრიმინოლოგიური დოქტრინები, სისხლის სამართლის 
კანონმდებლობა, სასამართლო და საგამოძიებო პრაქტიკა. შედარები-
თი სამართლებრივი კვლევის საგანი კი, მისი კონკრეტული მიზნებისა და 
ამოცანებიდან გამომდინარე, ასევე, შეიძლება იყოს: სისხლის სამართლის 
სისტემები, სისხლის სამართლის პოლიტიკა (ქმედების კრიმინალიზაცია 
და დეკრიმინალიზაცია, ჯარიმა და დეპენალიზაცია), ცალკეული სისხლის-
სამართლებრივი ინსტიტუტები, დანაშაულის ცალკეული შემადგენლობები, 
სასჯელის ცალკეული სახეები.

შედარებითსამართლებრივი მეთოდის გამოყენება რამდენიმე ეტაპად 
ხორციელდება. შედარების წარმოებისას, თავდაპირველად, აუცილე-
ბელია ტიპური და უნიკალური მოვლენის განსაზღვრა სამართლებრივ 
რეალობაში, რათა კვლევის საგნის იდენტიფიცირება მოხდეს. შედა-
რებას ექვემდებარება მხოლოდ ტიპური სამართლებრივი მოვლენები, 
რომლებშიც იკვეთება ზოგადი და განსაკუთრებული. უნიკალური სამარ
თლებრივი მოვლენები, რომლებიც უცხოური სამართლებრივი კულტუ-
რის არტეფაქტებს წარმოადგენს, როგორც წესი, შეიძლება შესწავლილ 
იქნას მხოლოდ შემეცნებითი პრობლემების გადაჭრის კუთხით, ეროვ-
ნულ სამართალთან შედარების გარეშე. მართლაც, მაგალითად, ორთო-
დოქსი მუსლიმების სამართლებრივი ჩვეულებების საფუძვლიან ცოდნას 

17 Ягофаров Д. А., Правовое регулирование системы образования. 10.2.2. Методологические основы и методики 
образовательно-правовой компаративистики. 2005.
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ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დიდი სამეცნიერო და პრაქტიკული მნიშ-
ვნელობა ჰქონდეს ქართველი იურისტისთვის. გარდა ამისა, უცხოური იუ-
რიდიული ფენომენების ანალოგების არარსებობა ქართულ რეალობაში 
საერთოდაც შეუძლებელს ხდის სრულყოფილ შედარებას. ამ შემთხვე-
ვაში, მეცნიერი ეწევა მხოლოდ უცხოური სამართლის შესწავლას და არ 
იყენებს კომპარატივისტულ მეთოდს შედარების ექვივალენტური საგნე-
ბის არარსებობის გამო. 

მეორე ეტაპზე, ტიპური და უნიკალური მოვლენის იდენტიფიცირების შემ
დეგ, ტიპურში აანალიზებენ ზოგადსა და განსაკუთრებულს. სხვადასხვა სა-
ხელმწიფოს სამართლებრივ რეალობაში, სწორედ ტიპური იძლევა ეკვივა-
ლენტური ობიექტების შედარების შესაძლებლობას. მაგალითად, ტიპურია 
ყველა ქვეყანაში სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება 
განზრახ მკვლელობისთვის. ამავდროულად, ზოგადი ამ შემთხვევაში ძირი-
თადი შემადგენლობის დისპოზიციის შინაარსი იქნება (კერძოდ, სხვა პირის 
სიცოცხლის მოსპობა), ხოლო განსაკუთრებული – პრივილეგირებული შემა-
დგენლობის დისპოზიციები (მაგალითად, ის, რაც პასუხისმგებლობას ადგე-
ნს გულმოწყალების მიზეზით ჩადენილი მკვლელობის გამო).

ორსაფეხურიანი მიდგომა მკვლევარს ორი შეცდომის თავიდან აცილების 
შესაძლებლობას აძლევს. ეს შეცდომებია: არაშესადართა შედარება და 
არასწორი შედარება. მაგალითად, შევეცადოთ შევადაროთ მუსლიმური 
სისხლის სამართლის მოთხოვნები, რომლებიც ითვალისწინებენ ქვებით 
ჩაქოლვას მრუშობის გამო და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექ-
სის დებულებები. ჯერ ერთი, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექ-
სის მიხედვით, მრუშობა დანაშაული არ არის და მეორე, ის არ შეიცავს ისეთ 
სასჯელს, როგორიც ქვებით ჩაქოლვაა. სამართლებრივი მოვლენების უნი-
კალურობა უნდა შეფასდეს სამართლებრივი კულტურის სპეციფიკის გათ-
ვალისწინებით, ისევე როგორც კონკრეტული სამართლებრივი ოჯახისად-
მი კუთვნილება. აშკარაა, რომ ზემოთ აღნიშნული ნორმების არარსებობა 
საქარ თველოს სისხლის სამართლის კოდექსში არ შეიძლება ნაკლად ჩაით-
ვალოს, რადგან ჩვენი კანონმდებლობა არ ემყარება რელიგიურ დოქტრი-
ნას. იმისთვის, რომ შედარება იყოს სწორი, მართებულია შედარდეს მხო-
ლოდ შესადარი ტიპური დანაშაულები და ტიპური სასჯელები, გაანალიზ-
დეს დანაშაულებრივი ქმედების კრიმინალიზაციისა და პენალიზაციის საე-
რთო და განსაკუთრებული ნიშნები სხვადასხვა ქვეყანაში. ასე მაგალითად, 
სწორი იქნება შევადაროთ ქურდობის საკანონმდებლო დეფინიციები და 
მისთვის გათვალისწინებული სასჯელები თავისუფლების აღკვეთის სახით. 
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შედარებითსამართლებრივი მეთოდი მოიცავს მეთოდიკების მთელ რიგს, 
რომელთა შორისაა:

1. მაკრო და მიკროშედარება; 

2. შიდა და გარე შედარება; 

3. დოქტრინალური; 

4. ნორმატიული; 

5. ფუნქციური შედარებები და ა.შ. 

მაკრო- და მიკროშედარება

მაკრო ითვალისწინებს მაკროობიექტების შედარებას, რომელთაც მიე-
კუთვნება სამართლებრივი ოჯახები და სამართლებრივი სისტემები. ამ-
გვარი შედარება გულისხმობს მაკროობიექტების ელემენტების სისტე-
მურსტრუქტურულ და ფუნქციურ ანალიზს. მაკროშედარებების დროს, 
როგორც წესი, გამოიკვლევა სამართლის წყაროები (დოქტრინა, კანო-
ნი, პრეცედენტი, ჩვეულება, შეთანხმება), სამართლებრივი იდეოლო-
გია (მაგალითად, მუსლიმური და ქრისტიანული იდეოლოგიის გავლენა 
მოქმედ სისხლის სამართალზე), იურიდიული მსოფლმხედველობა (მაგა-
ლითისთვის, შეიძლება შედარდეს სისხლის სამართლის სოციოლოგიური 
და კლასიკური სკოლები), მთავარი და შვილობილი სისხლისსამართლებ-
რივი სისტემების ურთიერთქმედება ერთი სამართლებრივი ოჯახის ფარ
გლებში (მაგალითად, ინგლისის სისხლის სამართლის რეცეფციის საკი-
თხები ამერიკისა და ავსტრალიის სამართლებრივი სისტემების მიერ); 
სხვადასხვა სამართლებრივი ოჯახის სისხლის სამართლის სისტემების 
ურთიერთქმედება; საერთაშორისო და ევროპული სისხლის სამართლის 
გავლენა ეროვნულ სამართლებრივ სისტემებზე.

მიკროშედარება მოიცავს მიკროობიექტების ელემენტების სისტემურ 
სტრუქ  ტურულ და ფუნქციურ ანალიზს. ეს მიკროობიექტებია:

 � სამართლებრივი ნორმები (ან მათი ცალკეული ნაწილები);

 � ნორმატიულსამართლებრივი აქტების მუხლები;

 � სამართლებრივი ინსტიტუტები;
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 � სამართლის დარგები;

 � დოქტრინალური დეფინიციები;

 � სასამართლო გადაწყვეტილებები.18

მიკროშედარების წარმოებისას, საიმედო ინფორმაციის მიღების მიზნით, 
გათვალისწინებულ უნდა იქნას შესადარი სამართლებრივი აქტების მიღე-
ბის დრო, აგრეთვე, შესადარებელი მიკროობიექტების კუთვნილება გარკვე-
ულ სისხლის სამართლის სისტემებთან. მხოლოდ ამ გზით შეიძლება იქნას 
გამოვლენილი შესადარებელი მიკროობიექტების ზოგადისა და განსაკუთ-
რებულის მიზეზები და ბუნება. მაკრო და მიკროშედარების წარმოების 
პროცესში გამოვლენილ თავისებურებათა მიზეზების გასაგებად აუცილებე-
ლია გავითვალისწინოთ:

 � განსხვავებული ისტორიული, სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური, 
რელიგიური და სხვა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ შესა-
დარებელ სამართლებრივ მოვლენებსა და პროცესებზე;

 � კანონშემოქმედებისა და კანონგამოყენების თავისებურებები სხვადას-
ხვა ქვეყანაში;

 � მიდგომები სამართლის რეცეფციის, მისი უნიფიკაციაჰარმონიზაციი-
სადმი;

 � იურიდიული ტექნიკის თავისებურებები შესადარებელ სისტემებში;

 � საერთაშორისო სისხლის სამართლის განსხვავებული გავლენა ცალკე-
ული ქვეყნების სისხლის სამართლის პოლიტიკაზე.

შიდა და გარე შედარება

შიდა შედარების მეთოდიკა გულისხმობს ცალკე ქვეყნის სამართლებრივი 
სისტემის ობიექტების ურთიერთშედარებას. შედარების საგანს მოცემულ 
შემთხვევაში წარმოადგენს: 

18 Малиновский А. А., МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) .– 2016 .– №3 .– С. 7-22.
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1. ფედერალური სახელმწიფოსა და მისი სუბიექტების კანონმდებლობა 
და სასამართლო პრაქტიკა (მაგალითად, აშშის კონსტიტუციისა და 
ფლორიდის შტატის კონსტიტუციის დებულებათა შედარება). 

2. კონკრეტული სახელმწიფოს დარგობრივი კანონმდებლობა და სასამარ
თლო პრაქტიკა (მაგალითად, ბრალეულობის ინსტიტუტის შედარება 
გერმანიის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის კანონმდებლობებში). 

გარე შედარება გულისხმობს იმ ობიექტების შედარებას, რომლებიც 
სხვადას ხვა სახელმწიფოს სისხლის სამართლის სისტემებს მიეკუთვნები-
ან, მაგალითად, საქართველოს და აშშის კონსტიტუციების დებულებების 
შედარება.

გარე შედარების ფარგლებში შეიძლება მოხდეს როგორც საქართველოს და 
რომელიმე საზღვარგარეთის ქვეყნის სისხლისსამართლებრივი სისტემების 
შეპირისპირება, ისე – ორი და მეტი უცხო ქვეყნისა. 

დოქტრინალური შედარება

დოქტრინალური შედარების არსი მდგომარეობს სხვადასხვა სწავლების შე-
პირისპირებაში ერთსა და იმავე საკითხთან დაკავშირებით. შედარებას, მო-
ცემულ შემთხვევაში, ექვემდებარება იურიდიული დოქტრინები და სამეცნი-
ერო დეფინიციები. 

ცხრილი 1.
სხვადასხვა სწავლების მიხედვით სისხლის სამართლის წყაროს 

ინტერპრეტაციის მაგალითები19

 

სამართლის 
სწავლება

სამართლის 
ისტორიული 

სკოლა

სამართლის 
ღვთაებრივი 

თეორია

სამართლებრივი 
ნორმატივიზმი

სოციოლოგიური 
სკოლა

სამართლის 
წყარო

ტრადიცია ღმერთის ნება
კანონმდებლის 

მოთხოვნა
მოსამართლის 

ვერდიქტი

სამართლის 
ფორმა

ჩვეულება ყურანი, ბიბლია კანონი პრეცედენტი

19 Ibid.
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ნორმატიული შედარება

ნორმატიული შედარება მოიცავს სამართლებრივი ნორმების მოთხოვნე-
ბის შედარებას, შესადარებელი ნორმატიული სამართლებრივი აქტების 
საკანონმდებლო დეფინიციებს, მსგავსებისა და განსხვავებების დადგენის 
მიზნით. შედარებითი ანალიზის ობიექტები შეიძლება იყოს: ნორმატიულ 
სამართლებრივი აქტი, სამართლის ნორმა (მათ შორის, პრეცედენტული სა-
მართლის, ჩვეულებრივი სამართლის და ხელშეკრულების ნორმა), სამარ
თლის ნორმის ცალკეული ელემენტები (ჰიპოთეზა, დისპოზიცია, სანქცია), 
ნორმატიულსამართლებრივი აქტის მუხლი, საკანონმდებლო დეფინიცია, 
საკანონმდებლო ტერმინი. ნორმატიული შედარების ამოცანაა საზოგადო-
ებრივი ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირების უნიკალურისა და 
ტიპურის, ზოგადისა და განსაკუთრებულის გამოვლინება შესადარებელი 
ობიექტების ფორმალურიურიდიული ანალიზის გზით.

ფორმალურიურიდიული შესწავლა ხორციელდება შემდეგი სქემის მიხედ-
ვით: საკანონმდებლო ცნება – შესაბამისი დოქტრინალური დებულება – კა-
ნონმდებლობისა და იურიდიული დოქტრინის შედარება – საკანონმდებ-
ლო ცნების დოქტრინალური არსის დადგენა. სავსებით ნათელია, რომ, 
შესადარებელი საკანონმდებლო აქტების შინაარსობრივი განსხვავების მი-
ზეზების აღმოჩენისთვის, უნდა შედარდეს გასაანალიზებელი სამართლებ-
რივი სისტემების იურიდიული დოქტრინებიც. საქართველოს და უცხოური 
კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზის წარმოებისას მხედველობაშია 
მისაღები, რომ ცალკეული სამართლებრივი ცნების ნორმატიული დეფი-
ნიციები ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობაში შეიძლება არ არსებობდეს. 
ინგლისურამერიკულ20 სამართლებრივ ოჯახში ეს ხარვეზი შეიძლება შეივ-
სოს პრეცედენტით, თუმცა რომანულგერმანულ სამართლებრივ ოჯახში ეს 
ფაქტი მნიშვნელოვნად ართულებს უცხოური სამართლის გაგებას.

შედარების წარმოებისას აუცილებელია გავითვალისწინოთ უცხოური სა-
მართლის დეფინიციების ტერმინოლოგიური თავისებურებები, თუმცა 
ტერმინოლოგიური განსხვავება შეიძლება არ ნიშნავდეს არსობრივ გან
სხვავებას. ასე მაგალითად, როგორც ქვემოთ მოყვანილი ცხრილიდან 
ჩანს, რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსისა და გერმა-
ნიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედ-
ვით (შეურაცხაობის განმარტებებში ტერმინოლოგიური განსხვავების მი-
უხედავად) შინაარსობრივად ურთიერთმსგავსია, ზოგიერთ შემთხვევაში 
კი – იდენტურიც.

20 ტერმინი ინგლისურ-ამერიკული გამოყენებული იქნება ინგლისური სამართლის სისტემის ისტო-
რიული წარმოშობიდან ამერიკის კონტინენტზე მისი გავრცელების შემდგომ.
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ცხრილი 2.
შეურაცხაობა ცალკეული ქვეყნების მიხედვით 

ნორმატიული 
აქტი მუხლის შინაარსი

საქართველო

მართლსაწინააღმდეგო ქმედება არ შეერაცხება ბრალად იმას, ვისაც ამ ქმე-
დების ჩადენის დროს ქრონიკული ფსიქიკური ავადმყოფობის, ფსიქიკის დრო-
ებითი აშლილობის, ჭკუასუსტობის ან სხვა ფსიქიკური დაავადების გამო არ 
შეეძლო გაეცნობიერებინა თავისი ქმედების ფაქტობრივი ხასიათი ან მარ
თლწინააღმდეგობა, ანდა ეხელმძღვანელა მისთვის (სსკ, მუხლი 34).

რუსეთი

სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას არ ექვემდებარება პირი, რომელსაც 
საზოგადოებრივად საშიში ქმედების ჩადენის დროს არ შეეძლო გაეცნობიე-
რებინა ფაქტობრივი ხასიათი და საკუთარი ქმედებებით გამოწვეული საზოგა-
დოებრივი საშიშროება ან ეხელმძღვანელა მათთვის ქრონიკული ფსიქიკური 
აშლილობის, დროებთი ფსიქიკური აშლილობის, ჭკუასუსტობის ან ფსიქიკის 
სხვა ავადმყოფური მდგომარეობის გამო (სსკ, მუხლი 21). 

გფრ

ბრალად შერაცხვის გარეშე მოქმედებს ის, ვისაც ქმედების ჩადენის დროს არ 
შეუძლია გააცნობიეროს ქმედების მართლწინააღმდეგობა ან ვინც იმოქმედა 
ქმედების მართლწინააღმდეგობის გაცნობიერებით, ავადმყოფური ფსიქიკუ-
რი აშლილობის, ღრმა ფსიქიკური აშლილობის, ჭკუასუსტობის, სხვა მძიმე 
ფსიქიკური გადახრის გამო (სსკ, მუხლი 20).

ინგლისი

პირი არ შეიძლება იყოს მსჯავრდებული მძიმე მკვლელობის გამო, თუ მას 
აღენიშნება ისეთი ფსიქიკური დაავადება, რომელიც წარმოად გენს თანდა-
ყოლილი ნაკლის, ავადმყოფობის ან ტრავმის შედეგს, რაც მნიშვნელოვნად 
აქვეითებს პასუხისმგებლობის გაცნობიერების ხარისხს ჩადენილი ქმედების 
ან უმოქმედობის გამო (კანონი მკვლელობის შესახებ, 1972 წ.).

დანაშაულის ცალკეულ შემადგენლობათა შედარება, ასევე, რეკომენდებუ-
ლია დაიწყოს მათი შეპირისპირებით. 

ფუნქციური შედარება

ფუნქციური შედარების ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ ერთგვაროვა-
ნი (შესადარისი) ობიექტების ფუნქციების შეპირისპირებით გამოვლენილ 
იქნას არა მათი არსისა და სტრუქტურის, არამედ მათი განსახორციელებე-
ლი ფუნქციების მსგავსება და განსხვავება.



29

შესწავლის ობიექტს მოცემულ შემთხვევაში წარმოადგენს არა სამართლის 
ნორმები, რომელთა გამოკვლევა ხდება ნორმატიული შედარების მეშვეო-
ბით, არამედ ის ეფექტი, რომელიც მათი მეშვეობით მიიღწევა საზოგადო-
ებრივი ურთიერთობების რეგლამენტაციაში. ნორმატიულისაგან განსხვა-
ვებით, ფუნქციურ მიდგომას გააჩნია შეფასების სხვა კრიტერიუმიც: შესადა-
რებელი კანონებიდან უკეთესად მიიჩნევა არა ის, რომელსაც ნაკლი არ აქვს 
იურიდიული ტექნიკის კუთხით, არამედ ის, რომელიც თავის ფუნქციებს 
სხვებზე უკეთ ასრულებს. შედარების წარმოებისას აუცილებელია გვახსოვ
დეს, რომ კატეგორია „ფუნქცია“ საკმაოდ ფართოდ გამოიყენება როგორც 
სამართლის მეცნიერებაში, ისე კანონმდებლობაში. უფრო დეტალური შე-
დარების მიზნით უნდა განვასხვავოთ სამართლის ზოგადი (მაგალითად, 
მარეგულირებელი და დამცავი) და სპეციალური (მაგალიღად, სისხლის 
სამართლის პრევენციული) ფუნქციები, სახელმწიფოს ზოგადი ფუნქციები 
(საშინაო და საგარეო) და სახელმწიფო ორგანოების სპეციალური ფუნქციე-
ბი (მაგალითად, მართლმსაჯულების განხორციელების). 

ფუნქციური შედარება მოიცავს ფუნქციების როგორც რაოდენობრივ, ისე ხა-
რისხობრივ ანალიზს. რაოდენობრივი ანალიზი არ არის რთული, ვინაიდან 
ნებისმიერი სახელმწიფოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის კვლე-
ვა კონკრეტული სისხლის სამართლის ინსტიტუტის მიერ შესასრულებელი 
ფუნქციების რაოდენობის საკმაოდ ზუსტად დათვლის საშუალება იძლევა.

ხარისხობრივი ანალიზი მდგომარეობს იმ მსგავსებისა და განსხვავების ძი-
ებაში, თუ როგორ ასრულებენ შესადარებელი ობიექტები ერთსა და იმავე 
ფუნქციას. მოცემულ შემთხვევაში მკვლევარის მხედველობის არეში უნდა 
მოექცეს, მაგალითად, სამართლებრივი ნორმის მარეგულირებელი, დამცა-
ვი და სხვა ფუნქციების განხორციელების თავისებურებები. თვალსაჩინო 
მაგალითად აქ გვევლინება კონკრეტული ქმედების დანაშაულებრიობისა 
და დასჯადობის დამდგენი ნორმების ფუნქციური ანალიზი. კერძოდ, სასა-
მართლო პრაქტიკის მონაცემების საფუძველზე შეიძლება გარკვეულ იქნას, 
თუ რამდენად უკეთ ასრულებს ერთი სახელმწიფოს კონკრეტული სისხლის-
სამართლებრივი ნორმა დამცავ და პრევენციულ ფუნქციებს სხვა სახელმწი-
ფოს ანალოგიურ ნორმასთან შედარებით.

კვლევისათვის ძალიან საინტერესოა ფუნქციური შედარების ისეთი ნაირ
სახეობა, როგორიცაა პრობლემური შედარება. მისი არსი მდგომარეობს 
სისხლის სამართლის სხვადასხვა სისტემაში ერთი და იმავე სოციალური 
პრობლემის გადაჭრის გზების გამოაშკარავებასა და შედარებაში. კერძოდ, 
შეიძლება შედარებული იყოს აბორტის კანონიერების, სიკვდილით დასჯის 
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სქოლიო21

შედარებით-ისტორიული მეთოდი
შედარებითისტორიული მიდგომა საშუალებას იძლევა კვლევა ვაწარმო-
ოთ რეტროსპექტივაში, ორი ან მეტი ობიექტის შედარებით. ზემოაღნიშნუ-
ლი მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ორ შემთხვევაში: 

1. კონკრეტული საზოგადოებრივი ურთიერთობების ისტორიულ თავისე-
ბურებათა სამართლებრივი რეგულირების დიაქრონული ანალიზისას 
სხვადასხვა დროის სისხლის სამართლის ერთი სისტემის ფარგლებ-
ში (მაგალითად, 1961 და 1998 წლების საქართველოს სისხლის სამარ
თლის კოდექსთა ნორმების შედარება); 

21  საქართველოს კანონი - საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 39. (მიღების 
თარიღი: 22.07.1999).

გაუქმების პრობლემების გადაჭრის გზები და ა.შ. პრობლემის გადასაჭრე-
ლად ყველაზე წარმატებული მოდელი შემდეგ შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას ეროვნულ კანონმდებლობაში.

ცხრილი 3.
სასჯელის მიზნები ცალკეული ქვეყნების კანონმდებლობაში 

რუსეთი.
სსკ, მე-3 ნაწილი,

თავი 9

აშშ.
კანონთა კრებული 
სასჯელის შესახებ, 

თავი 18

საქართველო
სსკ, მუხლი 39. 

სასჯელის მიზანი22

• სოციალური სა-
მართლიანობის აღ-
დგენა; 

• მსჯავრდებულის 
გამოსწორება;

• ახალი დანაშაუ-
ლის ჩადენის პრე-
ვენცია

• დამნაშავის გამოსწორება; 
• დამნაშავის სოციალური რეაბი-
ლიტაცია; 
• მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა 
გამოსასწორებელი მომსახურებით;

• კანონისადმი პატივისცემის ჩა
ნერ გვა; 

• შემაკავებელი ზემოქმედება და-
მნაშავეზე; 

• საზოგადოების დაცვა დანაშაუ-
ლისგან

• სამართლიანობის აღდგენა;
• ახალი დანაშაულის თავიდან 
აცილება; 
• დამნაშავის რესოციალიზა-
ცია;

• სასჯელის მიზანი არ არის 
ადამიანის ფიზიკური ტანჯვა ან 
მისი ღირსების დამცირება.
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2. ერთნაირი საზოგადოებრივი ურთიერთობების მარეგულირებელი სა-
მართლებრივი ნორმების სინქრონული შედარებისას, სხვადასხვა სა-
მართლის სისტემებში (ქვეყნებში) კონკრეტულისტორიულ პერიოდში 
(მაგალითად, ევროპისა და აზიის სახელმწიფოების შუა საუკუნეების 
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შედარება). 

შედარებითი ისტორიული მეთოდის გამოყენებით, საკმაოდ ადვილია კონ-
კრეტული ქვეყნის სისხლისსამართლებრივი სისტემის განვითარების პერი-
ოდიზაციის შედგენა, რის საფუძველზეც შეიძლება გამოიყოს ამ სისტემის 
ევოლუციის გარკვეული ეტაპები, რაც შესაბამის მარეგულირებელ აქტებში 
აისახება. მაგალითად, გერმანიაში, 1871 წლის სისხლის სამართლის კო-
დექსი სწრაფად ამოქმედდა, რამაც დისკუსია გამოიწვია. დისკუსიის თემა 
გახდა სიკვდილით დასჯის დასაშვებობის საკითხი. იმ პერიოდში სიკვდი-
ლით დასჯა საქსონიასა და ზოგიერთ სხვა გერმანულ სახელმწიფოში გა-
უქმებულ იქნა.

1871 წლის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით ყველა დანაშაულებ-
რივი ქმედება იყოფოდა დანაშაულად, გადაცდომად და პოლიციურ დარ-
ღვევად, რაც დამოკიდებული იყო მათთვის გათვალისწინებული სასჯელის 
სიმძიმეზე. ყველაზე მკაცრად ისჯებოდა გერმანიის იმპერიაში არსებული 
წყობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. მე80 და 81ე პარაგრაფებში 
სახელმწიფო ღალატად კვალიფიცირდებოდა: იმპერატორის მკვლელობა, 
იმპერიის სახელმწიფო წყობის იძულებით შეცვლის მცდელობა და ტახ
ტის მემკვიდრეობითობის წესის შეცვლა. ზემოთ ჩამოთვლილ ქმედებათა 
წამქეზებელი მხოლოდ ერთი საჯარო გამოსვლა ან თხზულების გამოცემა 
10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯებოდა. 116ე პარაგრაფი ით-
ვალისწინებდა მძიმე სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას საჯა-
რო ადგილებში თავშეყრილი პირებისთვის, რომლებიც არ იშლებოდნენ 
თანამ დებობის პირის სამჯერადი ბრძანების შემდეგ. წინააღმდეგობის გა-
წევის შემთხვევაში კი მათ ისე სჯიდნენ, როგორც მეამბოხეებს.22

სასჯელის სისტემა მოიცავდა სიკვდილით დასჯას, თავისუფლების აღკვე-
თის სხვადასხვა სახეს (ციხეში პატიმრობა, ციხესიმაგრეში ყოლა და ა.შ.), 
ჯარიმას, ქონების კონფისკაციასა და უფლებების შეზღუდვას. სიმკაცრის 
მიუხედავად, 1871 წლის სისხლის სამართლის კოდექსში გამოიკვეთა გარ-
კვეული ლიბერალური ტენდენციები. ასე მაგალითად, სიკვდილით დასჯა 
(რომელიც პრუსიის ზეწოლით დაწესდა) მშვიდობიან პერიოდში დაიშვებო-

22 Жидков О. А., Крашенинникова Н. А., Савельев В. А. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. 1996. 
ხელ მი საწ ვდო მია: <https://jurisprudence.club/pravo-istoriya/istoriyagosudarstva-pravazarubejnyih-stran.html> [გა და-
მოწ მე ბუ ლია: 15.03.2022].

https://jurisprudence.club/pravo-istoriya/istoriyagosudarstva-pravazarubejnyih-stran.html
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და მხოლოდ ორ შემთხვევაში: სახელმწიფო ღალატისთვის (კონკრეტული 
გერმანული სახელმწიფოს ღალატის ჩათვლით) და დაგეგმილი განზრახ 
მკვლელობისთვის. გერმანიის ცალკეულ სახელმწიფოთა სისხლის სამარ
თლის კანონებისგან განსხვავებით, გერმანიის იმპერიის სისხლის სამარ
თლის კოდექსით გამორიცხული იყო ფიზიკური სასჯელის გამოყენება, რაც 
შუა საუკუნეების გადმონაშთად მიიჩნეოდა. 

გერმანიაში სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შემდგომი განვითარე-
ბა მიმდინარეობდა გერმანიის სისხლის სამართლის მეცნიერების ახალი 

– „სოციოლოგიური“ – მიმართულების ეგიდით, რომლის დამფუძნებლად 
ითვლება ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი ფ. ლისცი (Franz Eduard 
Ritter von Liszt). 19121933 წლების პერიოდში შეიქმნა მრავალი კომისია 
1871 წლის სისხლის სამართლის კოდექსის გარკვეული დებულებების გადა-
სინჯვის მიზნით. შემუშავდა სისხლის სამართლის კოდექსის 8 ახალი პრო-
ექტი, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ იქნა მიღებული.23

ნაცისტური გერმანიის აშკარად ტერორისტული, ანტიჰუმანური სისხლის 
სამართლის რეგულაციებისა და მათი შემდგომი გაუქმების შემდეგ, ყვე-
ლაზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები გერმანულ სისხლის სამართალში 
გან ხორციელდა XX საუკუნის 5060იან წლებში. 1954 წელს ბუნდესტაგმა, 
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის „დიდი რეფორმისთვის“, შექმნა 
კომისია, რომელმაც გადაწყვიტა თავდაპირველად შემოფარგლულიყო 
მხოლოდ ზოგადი ნაწილის რეფორმით. ნოვაცია გამოიხატებოდა იმაში, 
რომ უარი ითქვა დანაშაულებრივი ქმედებების სამნაწილიან კლასიფი-
კაციაზე. რეფორმის შემდეგ აღნიშნული ქმედებები დაიყო დანაშაულად, 
რომელთა გამო სასჯელის სახით ინიშნებოდა 1 წლით და მეტი ვადით 
თავისუფლების აღკვეთა და გადაცდომებად, რომელთა დროს სასჯელი 1 
წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ან ჯარიმით შემოიფარგლებოდა. სხვა, 
ნაკლებად მძიმე ქმედებები განიხილებოდა, როგორც ადმინისტრაციული 
სამართალ დარღვევები და რეგულირდებოდა კანონით ადმინისტრაცი-
ული სამართალ დარღვევების შესახებ (1968 წ.) რეფორმის გატარების შე-
დეგად 1975 წლის იანვრიდან გფრში ამოქმედდა ახალი სისხლის სამარ
თლის კოდექსი, რომლის ზოგადი ნაწილი XX საუკუნის 60იან წლებში შეიქ-
მნა, ხოლო კერძო ნაწილი 1871 წლის სსკ ნორმებმა შეადგინა, რომლებიც 
ცვლილე ბებს დაექვემდებარნენ, მაგრამ შეინარჩუნეს ადრინდელი სისტე-
მა, ნუმერაცია და ფორმულირებები.

23 Deutsches Strafgesetzbuch – StGB, Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für Justiz, (13. November 1998). 
ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022].

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
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არსებითი ცვლილებები კერძო ნაწილში შეტანილ იქნა ეკონომიკურ დანა-
შაულთან ბრძოლის შესახებ (1976 და 1986 წლები), ტერორიზმთან ბრძო-
ლის შესახებ (1986 წ.), გარემოს წინააღმდეგ დანაშაულებრივი ქმედებების 
შესახებ (1980 წ.), თანამდებობრივი დანაშაულის შესახებ (1980 წ.) და სხვა 
კანონების მიღებასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ კანონთა მიღების გამო 
ამოქმედდა გფრის სისხლის სამართლის კოდექსის ახალი რედაქცია.

სსკის კერძო ნაწილის ახალ რედაქციაში დიდი ყურადღება ეთმობა დანა-
შაულის სხვადასხვა სახეობას ეკონომიკურ და გარემოს დაცვის სფეროებში; 
დაწვრილებით განიხილება თანამდებობის პირების კანონსაწინააღმდეგო 
ქმედებები; მოცულობითია სსკის ის ნაწილებიც, რომლებიც უკავშირდება 
სექსუალურ ძალადობას და ოჯახის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს. 

გერმანიის მოქმედი სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ითვალისწი-
ნებს სისხლისსამართლებრივი სანქციების ე.წ. დუალისტურ სისტემას: ძი-
რითადი სასჯელის დანიშვნას (რომელსაც მიეკუთვნება თავისუფლების 
აღკვეთა და ჯარიმა) და ამასთან ერთად, გამოსასწორებელი და უსაფრთხო-
ების ზომების გამოყენებას (დამატებით სასჯელს), მაგალითად, გარკვეული 
თანამდებობის დაკავების, გარკვეული უფლებებით სარგებლობის (§ 45), სა-
ტრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას.

ატარებს რა ცხოვრებაში დემოკრატიულ პრინციპებს და სამართლიანი და 
სოციალური სახელმწიფოს იდეებს, გერმანიის სსკ არ ითვალისწინებს სიკ-
ვდილით დასჯას (რომელიც აკრძალულია გფრის კონსტიტუციის 102ე მუხ
ლით) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების შემთხვევაშიც. იგი ჩანაცვლე-
ბულია უვადო პატიმრობით.

შედარებითისტორიული შესწავლის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმარ
თულებაა სისხლის სამართლის რეცეფციის საკითხების კვლევა სხვადასხვა 
სისხლის სამართლის ინსტიტუტების მიერ. ისტორიულსამართლებრივი 
ევოლუციის არასინქრონულობა, რიგი ქვეყნების ჩამორჩენა სამართლებ-
რივ განვითარებაში სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, არამარტო სისხლის-
სამართლებრივი ინსტიტუტების, არამედ მთელი კოდექსების დასესხებას 
უწყობს ხელს. ამის თვალსაჩინო მაგალითია საფრანგეთის 1810 წლის 
სისხლის სამართლის კოდექსი, რომლის რეცეფცია არაერთმა ქვეყანამ მო-
ახდინა. სხვა ასპექტია სამართლებრივკულტურული ექსპანსია, როდესაც 
იმპერიულ კოლონიებში ქვეყნები, ისტორიული განვითარების გარკვეულ 
ეტაპზე, სამართლებრივ თავსმოხვევას დაექვემდებარნენ.
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ნიშანდობლივია ინგლისური სამართლის გავლენა აშშისა და ავსტრალი-
ის სისხლის სამართლის სისტემებზე. რეცეფციას ადგილი აქვს, როცა ერთი 
სახელმწიფოს სისხლის სამართლის სისტემა მთლიანად ან ნაწილობრივ 
დაესესხება სხვა სახელმწიფოს სისხლის სამართლის სისტემას, კოდექსს 
ან კანონს, როგორც მოდელს ან ნიმუშს, სისხლის სამართლის ინსტიტუტს, 
საზოგადოებრივად საშიშ ქმედებათა კრიმინალიზაციისა და პენალიზაცი-
ის მოდელს, იურიდიულ ტექნიკას, დანაშაულების დეფინიციებს, სასჯელის 
სახეებს, კონკრეტულ სისხლისსამართლებრივ ნორმებს, სისხლისსამარ-
თლებრივ დოქტრინას, პრეცედენტებს.

ცხრილი 4.
სხვადასხვა ქვეყანაში სისხლის სამართლის რეცეფციის მაგალითები 

№ ქვეყნის კონკრეტული 
ისტორიული პერიოდის სსკ24 რეცეფცირებული სისხლის სამართალი

1 ბოლივიის სსკ 1899 წ. საფრანგეთის სსკ 1810 წ.

2 ბრაზილიის სსკ 1830 წ. საფრანგეთის სსკ 1810 წ.

3 ბრაზილიის სსკ 1890 წ. საფრანგეთის სსკ 1810 წ. ან იტალიის სსკ 1889 წ.

4 ვიეტნამის სსკ 1985 წ. რუსეთის ფედერაციის სსკ 1961 წ.

5 ირლანდიის სსკ ინგლისური საერთო სამართალი

6 ესპანეთის სსკ 1848 წ. საფრანგეთის სსკ 1810 წ.

7 კანადის სსკ 1892 წ. ინგლისის სსკის პროექტი 1877 წ. 

8 ჩინეთის სსკ 1979 წ. რუსეთის ფედერაციის სსკ 1961 წ.

9 ნიდერლანდების სსკ 1881 წ.
საფრანგეთის სსკ 1810 წ., გერმანიის სისხლის 
სამართლის დებულება

10 აშშის სსკ ინგლისური სტატუტური სამართალი

11 თურქეთის სსკ 1926 წ. იტალიის სსკ 1998 წ.

12 ჩილეს სსკ 1874 წ. ესპანეთის სსკ 1970 წ.

13 ტუნისის სსკ 1913 წ. საფრანგეთის სსკ 1810 წ.

14 ეთიოპიის სსკ 1957 წ. შვეიცარიის სსკ 1937 წ.

15 იაპონიის სსკ 1882 წ. საფრანგეთის სსკ 1810 წ.

სქოლიო24

24  Малиновский А. А., Сравнительное уголовное право: Учебное пособие. Москва: Юрлитинформ, 2014. С. 592.
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კომპარატივისტისთვის ისტორიულშედარებითი მეთოდი განსაკუთრე-
ბულ მნიშვნელობას იძენს მოდელური სისხლის სამართლის კოდექსების 
გაანალიზებისას. მოდელური სისხლის სამართლის კოდექსი წარმოად
გენს კონკრეტული სისხლის სამართლის სისტემის ისტორიული განვითა-
რების განსაზღვრულ ეტაპზე მიღებულ სარეკომენდაციო ნორმატიულ სა-
მართლებრივ აქტს იმ სახელმწიფოთა კანონმდებლობების უნიფიკაციისა 
და ჰარმონიზაციისათვის, რომლებიც მოცემულ სამართლებრივ სისტემას 
მიეკუთვნებიან. მოდელური სისხლის სამართლის კოდექსის მოთხოვნების 
ცოდნა, რომლებშიც აირეკლება სისხლის სამართლის ფუძემდებლური ინ-
სტიტუტები და დადგენილია კონკრეტულ ქმედებათა დანაშაულებრიობა 
და დასჯადობა, არსებითად ამარტივებს გასაანალიზებელი სისხლის სამა-
რთლის სისტემის შესაბამისი კანონმდებლობის შესწავლას. გარდა ამისა, 
მოდელური აქტის გაცნობა მნიშვნელოვნად ამოკლებს შესასწავლი საგ-
ნის დეტალური შედარებითსამართლებრივი ანალიზისთვის აუცილებელ 
დროს. მოდელური სისხლის სამართალი ხასიათდება შემდეგი ნიშნებით:

 � მიიღება სახელმწიფოთაშორისო გაერთიანებების მიერ ან შემუშავდე-
ბა სპეციალიზებული სამეცნიერო ინსტიტუტების მიერ;

 � იქმნება სისხლის სამართლის ფუნდამენტური რეფორმის განსახორცი-
ელებლად;

 � მიზნად ისახავს, როგორც წესი, მეზობელი სახელმწიფოების სისხლის 
სამართლის კანონების უნიფიკაციასა და ჰარმონიზაციას; 

 � ხელს უწყობს, მეზობელ სახელმწიფოებთან ერთად, სისხლის სამარ
თლის კანონის გამოყენების გამარტივებული წესის შექმნას;

 � ერთიანი სამართლებრივი კონცეფციის საფუძველზე უზრუნველყოფს 
სისხლისსამართლებრივ რეფორმებს იმ სახელმწიფოებში, სადაც ის 
ვრცელდება; 

 � საკანონმდებლო დონეზე ამკვიდრებს ყველაზე მოწინავე დოქტრინულ 
იდეებს (კონკრეტული ისტორიული პერიოდისთვის) სისხლის სამარ
თლის სფეროში;

 � მიზნად ისახავს სახელმწიფოების კანონმდებლობაში არსებული ხარ
ვეზების, წინააღმდეგობების აღმოფხვრას და მოძველებული დებულე-
ბების გაუქმებას;

 � ტექნიკურისამართლებრივი თვალსაზრისით, წარმოადგენს უფრო მა-
ღალი დონის ნორმატიულსამართლებრივ აქტს;

 � ადგენს სისხლის სამართლის საერთო მიზნებს, ამოცანებს და პრინცი-
პებს ყველა იმ სახელმწიფოსთვის, რომელზედაც ის ვრცელდება;
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 � ადგენს ძირითადი სისხლისსამართლებრივი ინსტიტუტების ერთიან 
შინაარსს;

 � უზრუნველყოფს ერთგვაროვან მიდგომებს კრიმინალიზაციისა და პე-
ნალიზაციის საკითხებში;

 � ადგენს კონკრეტული დანაშაულების ერთგვაროვან ნიშნებს;

 � მოიცავს სასჯელთა ძირითადი სახეებისა და სისხლისსამართლებრივი 
ზემოქმედების სხვა ზომების ჩამონათვალს;

 � შეიცავს დისპოზციურ ნორმებს, აგრეთვე ნორმების სხვადასხვა ვარი
ანტს.25

მოდელური კოდექსების ისტორიული მნიშვნელობის გადაფასება მთელ 
რიგ შემთხვევებში რთულია. ასე მაგალითად, XX საუკუნის შუა წლებ-
ში ამერიკული სამართლის რეფორმის განხორციელებაში გადამწყვე-
ტი როლი ითამაშა 1962 წლის სამოდელო სისხლის სამართლის კოდექს-
მა,26 რომელიც მომზადდა ამერიკული სამართლის ინსტიტუტის მიერ. სა-
მოდელო სისხლის სამართლის კოდექსი არ იყო მოქმედი კოდექსი, ის 
წარმოადგენ და ორიენტირს (მოდელს) აშშის კანონმდებლობისთვის. მის 
საფუძველზე ან მისი დებულებების გათვალისწინებით, მომავალში მიღე-
ბულ იქნა თითქმის ყველა შტატის სისხლის სამართლის კოდექსი, ზოგიერ-
თმა მათგანმა კი (მაგალითად, ნიუიორკის (1967 წ.)27, პენსილვანიის (1973 წ.)28 
და სხვა შტატების) სისხლის სამართლის კოდექსებმა მისი ადაპტაცია თითქმის 
მთლიანად მოახდინა. სამოდელო სისხლის სამართლის კოდექსი გამოირჩეო-
და დიდი რაოდენობით სისხლისსამართლებრივი დეფინიციის სიღრმისეული 
დამუშავებით და წარმოადგენდა ლოგიკურად აგებულ საკანონმდებლო აქტს. 
გარდა ამისა, კოდექსმა გვერდი აუარა ინგლისური სამართლის მოძველებულ 
კონსტრუქციებს (მაგალითად, ის შეიცავდა დებულებას, რომლის თანახმადაც, 
საერთო სამართალი აღარ წარმოადგენდა სისხლის სამართლის წყაროს).

ამერიკის სისხლის სამართლის რეფორმის წარმატება იმით იყო განპირო-
ბებული, რომ სამოდელო სისხლის სამართლის კოდექსმა უზრუნველყო 
სისხლის სამართლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტების ერთგვა-
როვნება ყველა შტატისთვის. შეიძლება დარწმუნებით ითქვას, რომ კომპა-

25 Dubber, Markus D., An Introduction to the Model Penal Code. Oxford University Press. 2015. ISBN 13: 9780190243043.
26 American Law Institute. Model Penal Code: Official Draft and Explanatory Notes: Complete Text of Model Penal Code as Adopted 

at the 1962 Annual Meeting of the American Law Institute at Washington, D.C., (May 24, 1962). Philadelphia, Pa.: The Institute, 
1985.

27 „New York State Law“. Penal Law of New York. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://ypdcrime.com/penal.law/> [გა და მოწ მე-
ბუ ლია: 16.03.2022].

28 Lawrence Henry Gipson, Criminal Codes of Pennsylvania, 6 J. Crim. L. & Criminology 6, no. 3. 1915. p. 323. ხელ მი საწ-
ვდო მია: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol6/iss3/2/> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022]. 

https://ypdcrime.com/penal.law/
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol6/iss3/2/
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რატივისტს, რომელიც იცნობს სამოდელო სისხლის სამართლის კოდექსის 
მოთხოვნებს, ზოგადი წარმოდგენა აქვს შეერთებული შტატების სისხლის 
სამართალზე, ისევე, როგორც იმ შტატების სისხლის სამართალზე, რომ-
ლებმაც ეს მოდელი თითქმის უცვლელად გადაიღეს. 

შედარებითსამართლებრივი თვალსაზრისით, მეთოდოლოგიურად გამარ
თლებულად მიიჩნევა ზოგადფედერალური და ცალკეული შტატის სის-
ხლის სამართლის კანონმდებლობის შესწავლის დაწყება სწორედ შეერთე-
ბული შტატების სამოდელო სისხლის სამართლის კოდექსის გაცნობით. 
საბჭოთა სოციალისტური სისხლის სამართლის შედარებითისტორიული 
შესწავლისთვის უნდა მოხდეს ყოფილი სსრკის და მასში შემავალი მოკავ
შირე რესპუბლიკების კანონმდებლობის საფუძვლების გაცნობა (1958 და 
1991 წწ.). რა თქმა უნდა, არსებობს განსხვავებები, რომელთა გამოვლენა და 
ანალიზი, აკადემიური ან პრაქტიკული საჭიროების შემთხვევაში, უნდა გან
ხორციელდეს კომპარატივისტის მიერ. 

შედარებითისტორიული მეთოდის გამოყენებით მიზანშეწონილია, აგრე
თ  ვე, ცალკეული სისხლის სამართლის ინსტიტუტის წარმოშობისა და 
ევოლუციის ისტორიის შესწავლა. მაგალითად, ინგლისში ცოლქმრული 
იძულება დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა გარემოებად, რომელიც 
გამორიცხავდა დაქორწინებული ქალის სისხლისსამართლებრივ პასუხის-
მგებლობას, რომელმაც დანაშაული ქმრის თანდასწრებით და იძულებით 
ჩაიდინა. ინგლისელი იურისტები ამ შემთხვევაში ეყრდნობოდნენ რომა-
ული სამართლის მაქსიმს (Matrimonium cum manu mariti), რომლის თანახ-
მად, ცოლი სრულად ემორჩილებოდა ქმარს (Paterfamilias). ზემოხსენებულ-
მა ნორმამ ინგლისურიდან ამერიკულ სისხლის სამართალში გადაინაცვლა. 
თუმცა, ამერიკელმა კანონმდებელმა შეწყვიტა მოცემული ნორმის მოქმე-
დება. ამერიკის შეერთებული შტატების სამოდელო სისხლის სამართლის 
კოდექსში, რომელიც ყველა შტატის კანონმდებლების სახელმძღვანელოს 
წარმოადგენდა, ნათქვამია, რომ, ის გარემოება, როცა ქალი მოქმედებდა 
ქმრის ბრძანებით, არ წარმოადგენს სისხლისსამართლებრივი დევნის თა-
ვიდან აცილების საფუძველს (პრეზუმფცია, რომ ქალი, რომელიც მოქმე-
დებს ქმრის თანდასწრებით, მოქმედებს იძულებით – გაუქმებულია). ამავ
დროულად, ზემოხსენებულმა მაქსიმმა (Matrimonium cummanumariti) საე-
რთო სამართლის სხვა ნორმებში ჰპოვა ასახვა. კერძოდ, საერთო კანონის 
შესაბამისად, გაუპატიურება განისაზღვრა, როგორც მამაკაცის სქესობრივი 
შეღწევა ქალის სხეულში, რომელიც არ არის მისი ცოლი, ძალის გამოყენე-
ბით ან სხვაგვარად, ქალის თანხმობის გარეშე.29 

29 Стуколова Л.С., Лаврова А.В., Чербаева Г.М. СЕМЬЯ И БРАК В РИМСКОМ ПРАВЕ. Том: 5, Ном: 16, 2017.
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აშშის სისხლის სამართლის კოდექსის მოდელის 213.1 მუხლით, ადამი-
ანი (თუ მას აქვს სქესობრივი კავშირი ქალთან, რომელიც მისი ცოლი არ 
არის) სჩადის გაუპატიურებას, თუ იგი ამას ახორციელებს ძალადობით ან 
მუქარით. დღეისათვის ეს ნორმა – სახელწოდებით „ქმრის პრივილეგია“ 
(Husband exemption) – მოქმედებს აშშის არაერთ შტატში. ითვლება, რომ 
იურიდიულად ქმარს არ შეუძლია გააუპატიუროს ცოლი, რადგან ქალი, რო-
დესაც ის თხოვდება, იძლევა უპირობო და შეუზღუდავ თანხმობას ქმართან 
სქესობრივ კავშირზე.30 

შედარებითისტორიული მეთოდის გამოყენება, ასევე, მიზანშეწონილია 
უცხოური სისხლის სამართლის ტერმინოლოგიური ანალიზისას. ასე მაგა-
ლითად, იურიდიულ ტერმინ „ფელონიას“ (Felony) ისტორიული და ლინგ-
ვისტური ანალიზი შეიცავს მითითებას კონფისკაციაზე, რაც დანაშაულის 
შედეგს წარმოადგენს. ის წარმოდგება ორი სიტყვიდან: fee, რაც ნიშნავს 

„ფეოდალურ სამფლობელოს“ და Lon, რაც ნიშნავს „ფასს“; ამგვარად, ფე-
ლონია ეს ისეთი დანაშაულია, რომლის ჩადენაც „ქონებად ღირს“.31

თავდაპირველად, ყველა ფელონია აშშში (წვრილმანი ქურდობის გარდა) 
ისჯებოდა სიკვდილით, მისდიმინორების გამო კი სიკვდილს არავის უსჯიდ-
ნენ, ამიტომ სიკვდილით დასჯა იმდენად მჭიდროდ დაუკავშირდა ფელო-
ნიას, რომ ყველა სტატუტი, რომელიც ამა თუ იმ დანაშაულს ფელონიად 
აღიარებდა, უთქმელად გულისხმობდა მის გამო სიკვდილით დასჯას. 

ასევე, საინტერესოა პრობლემისადმი პროცესუალური მიდგომა. ზოგჯერ 
დანაშაულს ფელონიას უწოდებდნენ იმიტომ, რომ საქმის გამოძიებასა და 
გასამართლებას თვით ფეოდალი აწარმოებდა (აქედან წარმოდგება ფელო-
ნიის გაგება, როგორც დანაშაულისა, რომელიც ფეოდალის მიერ გასამარ
თლებას ექვემდებარებოდა). სხვა დანაშაულებს, ე.წ. მისდიმინორებს (გა-
დაცდომებს) იძიებდნენ სისხლისსამართლებრივი დევნის სხვა ორგანოები.

შედარებითისტორიული მიდგომის თავისებურება იმაშიც მდგომარეობს, 
რომ ის არ წარმოადგენს სისხლისსამართლებრივი რეალობის შეცნობის 
მხოლოდ იურიდიულ ხერხს. მკვლევარს, მოცემულ შემთხვევაში, სჭირდება 
სისხლის სამართლის ევოლუციის სოციალურკულტურული, რელიგიური, 
ეკონომიკური, პოლიტიკური, ფსიქოლოგიური და სხვა კანონზომიერებების 
გაანალიზება.32

30 The American Law Institute. Model Penal Code, Article 213.1. - Rape and Related Offenses, (December 18, 1998). ხელ მი საწ-
ვდო მია: <https://www.ali.org/projects/show/sexual-assault-and-related-offenses/> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022]. 

31 Kenny K., Outlines of Criminal Law in England. England. 1949.
32 Стифен Дж.Ф., Уголовное право Англии в кратком очертании / пер. В. Спасовича. СПб., 1865. С. 74.

https://www.ali.org/projects/show/sexual-assault-and-related-offenses/
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თავი 3. საერთო სამართლის ოჯახის 
ქვეყნების სისხლის სამართლის 
წყაროები
სამართლის წყაროების თავისებურებები

საერთო სამართლის (Common Law, იგივე ინგლისურამერიკული) ოჯახი 
არაერთგვაროვანია და დღეისათვის მოიცავს ინგლისური სამართლის ქვეყ
ნების ჯგუფს (ინგლისს, კანადას, ავსტრალიას და ბრიტანული თანამეგობ
რობის სხვა წევრებს), ასევე, თავისებურებებით გამორჩეულ აშშის სამარ
თალს.

საერთო სამართლის ოჯახში სამართლის წყაროები გარკვეული თავი სე
ბურებებით ხასიათდება. საერთო სამართლის გან ვითარების თანა მედროვე 
ეტაპზე ისინი იძენენ ახალ ნიშანთვისე ბებს, რაც მათი კონტინენტურ სამა-
რთალთან მიახლოებისა და კანონების, რო გორც სამართლის წყაროს როლის 
გაზრდის, ასევე, პრეცედენტული სამართლის მნიშვნელობისა და ხასიათის, 
სტატუტურ სამართალთან მათი თანაფარდობის ცვლილების შედეგია.33 

საერთო სამართლის სისტემის ჩამოყალიბებამ განვითარების გრძელი გზა 
განვლო.34 ინგლისურამერიკული პერიოდი, რომელსაც წინ უსწრებდა 1066 
წლის ნორმანდიული ექსპანსია, ხასიათდებოდა დაუწერელი კანონების 
გავ რცელებით ინგლისის ტერიტორიაზე იმ დროისთვის არსებულ დანაწევ
რებულ სახელმწიფოებში. 

ნორმანდიული დაპყრობებისა და ცენტრალიზებული სახელმწიფოს შექ
მნის შემდეგ გაჩნდა ერთიანი სახელმწიფო ხელისუფლებისა და სამარ თლის 
სისტემის ფორმირების აუცილებლობა. ამ უკანასკნელის გამყარებაში დიდი 
როლი ითამაშა სამეფო მართლმსაჯულებამ, რომელსაც განსაკუთრებული 
კომპეტენციის მქონე სამეფო სასამართლოები ახორციელებდნენ. სამეფო 

33 De René D., Les grands systèmes de droit contemporains - 12e éd.: Précis (Français) Broché. 7 September, 2016.
34 Давид Р. & Туманова В. А., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фр. Москва: 

Междунар. отношения, 2009.
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სასამართლოების საქმიანობის პროცესში თანდათანობით იკვეთებოდა პრე-
ცედენტის წესი, რომლის მიხედვითაც ერთხელ ფორმულირებული სასამა-
რთლო გადაწყვეტილება შემდგომ პრეცედენ ტებში განაჩენის გამოტანისას 
სავალდებულო ხდებოდა ქვეყნის ყველა სხვა მოსამარ თლისთვის. სახელმწი-
ფო ხელისუფლების მსგავსი სისტემა არასაკმარისად ეფექტიანი აღმოჩნდა 
სამრეწველო რევოლუციის პერიოდში, როდესაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა 
მოთხოვნილება სამარ თლებრივი დავების გადაწყვეტაზე, რასაც არსებული 
სისტემა ვეღარ სწვდებოდა. ამის მიზეზი გახლდათ სამეფო სასამართლოს 
კონსერვატულობა. მისთვის რომ მიემართათ, საჭირო იყო სპეციალური მიწე-
რილობის მიღება, რამაც მართლმსაჯულება განსაკუთრებულ პრივილეგიად 
აქცია. გარდა ამისა, სასამართლოები ძალზე გადატვირთულნი აღმოჩ ნდნენ 
პრეცედენტების მრავალრიცხოვნებით, რაც მნიშვნელოვნად ართულებდა 
და ანელებდა მათ საქმიანობას. XVII საუკუნეში, მონარქის სახელით მოღვაწე 
ლორდკანცლერმა, რომელსაც საჩივრებისა და სამეფო სასამართლოების 
გადაწყვეტილებებზე აპელაციების განხილვის უფლებამოსილება გააჩ ნდა, 
დავების არსობრივად გან ხილვა დაიწყო, რა დროსაც იგი ხელმძღვანელობ-
და არა პრეცედენტებით, არამედ სამარ თლიანობის საერო პრინციპებით.

ამგვარად, საერთო სამართალთან ერთად, ჩნდება სამართლიანი სამართა-
ლი. თუმცა, სამართლიან სამართალსაც ჰქონდა საერთო სამართლისთვის 
დამახასიათებელი რიგი ნაკლი (ფორმალიზმი, სასამართლო პროცედურის 
ნელი ტემპი და ა.შ.). 1832 წელს, რეფორმების შედეგად, საერთო სამარ
თლისა და სამართლიანი სამართლის გაერთიანებამ გამოიწვია არსებული 
სამართლებრივი ნორმების კონსოლიდაცია.

XX საუკუნის შუა პერიოდისათვის სისხლის სამართალი კვლავ ექვემდება-
რება სერიოზულ რეფორმას, რის შედეგადაც აშშსა და ინგლისში მიღებულ 
იქნა არაერთი მნიშვნელოვანი კანონი.

დღეისათვის, საერთო სამართლის ოჯახისათვის დამახასიათებელია შემ
დეგი ძირითადი ნიშნების არსებობა:

1. სასამართლო პრეცედენტი რჩება კანონის მთავარ წყაროდ;

2. სამართლის ნორმებს გააჩნია არა აბსტრაქტული (მსგავსად კონტინენ
ტალური სამართალისა), არამედ კაზუისტიკური ხასიათი;

3. სამართალი არ იყოფა საჯაროდ და კერძოდ;

4. სამართლის დარგები მკაფიოდ არ არის შემოსაზღვრული; 
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5. შენარჩუნებულია სასამართლო ხელისუფლების ავტონომია ხელი-
სუფლების სხვა შტოებთან მიმართებით.35 

საერთო სამართლის ოჯახის ქვეყნებში სისხლის სამართლის ძირითად 
წყაროებად რჩება სასამართლო პრეცედენტები და სტატუტები (კანონები). 
სასამართლო პრეცედენტი თავისი მნიშვნელობით სამართლის პირველ 
მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს საერთო სამართლის ოჯახის ქვეყნებ-
ში. ეს არის სასამართლო გადაწყვეტილება კონკრეტულ საქმეზე, რომელიც 
სავალდებულოდ გამოიყენება ყველა ინსტანციის სასამართლოებში ანა-
ლოგიური საქმეების განხილვისას. 

პრეცედენტის სტრუქტურა რთულია, რადგან სასამართლო გადაწყვეტილება 
ემყარება საქმის ყველა გარემოების (როგორც მნიშვნელოვანის, ისე არაარსე-
ბითის) ანალიზს. სავალდებულოდ აღიარებულია მხოლოდ სასამართლოს 
გადაწყვეტილების ის ნაწილი, რომელიც შეიცავს დასაბუთებას, ძირითად 
სამართლებრივ აზრს, რაც საფუძვლად დაედო ამ კონკრეტული საქმის გადა-
წყვეტას – Ratio decidendi („გადაწყვეტილების საფუძველი“), ხოლო გადაწყვე-
ტილების ტექსტში ჩართული მოსამართლის მსჯელობებსა და შენიშვნებს, 
რომლებიც უშუალოდ არ უკავშირდება საქმის გარემოებებს – Obiter dictum 
(„გზადაგზა ნათქვამი“), აქვს არგუმენტაციული დანიშნულება გადაწყვეტი-
ლების დასაბუთებისთვის. თავად გადაწყვეტილებაში დასაბუთება არ არის 
გამოყოფილი. შესაბამისად, მისი ჩამოყალიბება წარმოადგენს პრეცედენტუ-
ლი წესის ფორმულირების მნიშვნელოვან ნაწილს. პრეცედენტის მოქმედება 
ეფუძნება პრინციპს – Stare decisis („პრეცედენტის უზენაესი ძალა“).

გადაწყვეტილების გამომტანი სასამართლოს ადგილმდებარეობის მი-
ხედვით, ინგლისური სამართლის სისტემაში პრეცედენტები შეიძლება 
იყოს სავალდებულო და სარწმუნო. სავალდებულოს გათვალისწინება სხვა 
სასამარ თლოების მიერ აუცილებელია, სარწმუნო პრეცედენტის გაზიარე-
ბაარგაზიარების საკითხი წყდება სასამართლოს შეხედულების მიხედ-
ვით. აშშში პრეცედენტი განსხვავებული მექანიზმით მოქმედებს, რაც იმი-
თაა განპირობებული, რომ სახელმწიფოს აქვს ფედერალური სტრუქტურა 
პრეცედენ ტული სამართლის ორმაგი სასამართლო სისტემით – ფედერა-
ლურითა და შტატების დონეზე მოქმედით.

საერთო სამართლის ოჯახი იყენებს პრეცედენტის მოქმედების ორ პრინ
ციპს: „მკაცრი პრეცედენტის პრინციპს“, რომელიც ერთ დროს დამახასი-

35 Иванчин А.В., Абстрактный и казуистический приемы в уголовном правотворчестве. Юридическая техника. 2010.
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ათებელი იყო ინგლისური სამართლის სისტემისთვის და „მოქნილი პრე-
ცედენტის პრინციპს“, რომელიც გამოიყენებოდა და დღესაც გამოიყენება 
აშშში. 1966 წლამდე ინგლისური სამართალი იყენებდა „მკაცრი პრეცედენ
ტის პრინციპს“, რომელიც მოქმედებდა ვერტიკალურად და ჰორიზონტა-
ლურად. ვერტიკალური მოქმედება ნიშნავდა მოსამართლეების ვალდებუ-
ლებას – დაეცვათ ზემდგომი სასამართლოების გადაწყვეტილებები; ჰორი-
ზონტალური მოქმედება კი გულისხმობდა ზემდგომი სასამართლოების 
ვალდებულებას – ეხელმძღვანელათ თავიანთი წინა გადაწყვეტილებებით. 
1966 წელს ლორდთა პალატამ, რომელიც იმ დროს ინგლისში უმაღლეს სა-
სამართლო ორგანოდ განიხილებოდა, ჩამოაყალიბა წესი, რომლის თანახ-
მადაც შეწყდა წინა გადაწყვეტილებებით (პრეცედენტებით) ხელმძღვანე-
ლობის ვალდებულება.

განსხვავება ინგლისურ და     
ამერიკულ პრეცედენტებს შორის

აშშში პრეცედენტის მოქმედების პრინციპი არასდროს ყოფილა ისეთი 
მკაცრი, როგორც ინგლისში: 

1. აშშის სასამართლო სისტემაში სავალდებულო პრეცედენტები ფორმუ-
ლირდება მხოლოდ სააპელაციო სასამართლოების მიერ, რომელთაც 
ფედერალურ დონეზე წარმოადგენენ აშშის უზენაესი სასამართლო და 
ფედერალური სააპელაციო სასამართლოები, ხოლო შტატების დონე-
ზე – შტატების უზენაესი სასამართლოები და შტატების სააპელაციო 
სასამართლოები.36 ისინი არ არიან შებოჭილნი თავიანთი ადრინდე-
ლი გადაწყვეტილებებით. ამავდროულად, ფედერალური და საშტატო 
პირველი ინსტანციის სასამართლოების გადაწყვეტილებებს მხოლოდ 
არგუმენტებით დატვირთვა აქვს კონკრეტული გადაწყვეტილების (განა-
ჩენის) დასაბუთებისათვის;

2. პრინციპი Stare decisis სავალდებულოა მხოლოდ ცალკეული შტატის 
კომპეტენციის ფარგლებში;37 

36 „About the Supreme Court“. United States Courts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/
educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022]. 

37 „Stare Decisis“, Cornell Law School - Legal Information Institute. (December, 2021). ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.
law.cornell.edu/wex/stare_decisis> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022]. 

https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about
https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about
https://www.law.cornell.edu/wex/stare_decisis
https://www.law.cornell.edu/wex/stare_decisis
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3. ფედერალური სასამართლოების მიერ შექმნილი პრეცედენტები სა
ვალ დებულო არ არის შტატების სასამართლოებისთვის და პირიქით. 
გამონაკლისია იმ საქმეებზე გამოტანილი პრეცედენტები, რომლებიც 
შეეხება ფედერაციისა და შტატების დამთხვევად კომპეტენციებს. 

დღეისათვის ყველა საერთო სამართლის ქვეყანაში შეიმჩნევა გადასვლა 
პრეცედენტის „მოქნილ“ პრინციპზე, რაც სასამართლოებს საშუალებას 
აძლევს, გადახედონ დადგენილ პრეცედენტებს. XX საუკუნიდან მოყოლე-
ბული, სამართლის წყაროების როლს მნიშვნელოვანწილად სტატუტური 
კანონმდებლობა ასრულებს, რომელიც მოიცავს კონსტიტუციურ ნორმებს, 
სხვა კანონებს და კანონქვემდებარე აქტებს. ბრიტანეთის კონსტიტუცია 
დაუწერელი ხასიათისაა და მოიცავს მრავალ წყაროს, რომლებიც ოთხ ჯგუ-
ფად იყოფა. ესენია: სტატუტები, სასამართლო პრეცედენტები, კონსტი-
ტუციური წეს-ჩვეულებები და დოქტრინალური წყაროები.

ყველაზე მნიშვნელოვან საკანონმდებლო აქტებად, რომლებიც გაერთი-
ანებული სამეფოს კონსტიტუციის წერილობით ნაწილს წარმოადგენს, 
გვევ ლინება:

 � კანონები პარლამენტის შესახებ (1911 და 1949 წწ.);38

 � აქტი პერთა შესახებ (1963 წ.);39

 � აქტი თემთა პალატის შესახებ (1978 წ.);40

 � აქტები სახალხო წარმომადგენლობის შესახებ (1949, 1969, 1974, 
1983 წწ.);41

 � აქტები ადგილობრივი მმართველობის შესახებ (1972, 1985 წწ. და სხვა).42 

უნდა აღინიშნოს, რომ ინგლისში საკონსტიტუციო ნორმებს არ გააჩნიათ 
პრიორიტეტი სხვა საკანონმდებლო აქტების ნორმებთან მიმართებით. 
ინგლისისგან განსხვავებით, აშშში სამართლის წყაროების იერარქიას სა-

38 „Parliament Act UK 1949 (12, 13 & 14 Geo. 6 c. 103)“ [16th December 1949], UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო-
მია: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/103/contents> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022].

39 „Peerage Act 1963 (1963 CHAPTER 480)” [31st July 1963], UK Public General Acts. ხელმისაწვდომია: <https://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1963/48/enacted/data.pdf> [გადამოწმებულია: 11.05.2022]

40 „House of Commons (Administration) Act 1978“ [20th July 1978], UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/36/contents> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022]. 

41 „Representation of the People Act 1983“ [8th February 1983], UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1983/2> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022].

42 „Local Government Act 1972“ [26th October 1972], UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/1972/70/contents> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022].

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/103/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/36/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/36/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/70/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/70/contents
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თავეში უდგას 1787 წლის 17 სექტემბერს მიღებული კონსტიტუცია, რომელ-
შიც ასახულია სისხლის სამართლის სფეროსათვის მნიშვნელოვანი რიგი 
დებულებები (მაგალითად, აშშის კონგრესს უფლება აქვს, დაადგინოს სას-
ჯელი აშშში მიმოქცევაში მყოფი ფასიანი ქაღალ დების გაყალბებისთვის 
(I მუხლის მე8 ნაწილის მე6 პუნქტი); დაად გინოს ღია ზღვაში ჩადენილი 
ყაჩაღობის, ფელონიების, ასევე, საერ თაშორისო სამართლის წინააღმდეგ 
მიმართული დანაშაულების დასჯადობა (I მუხლის მე8 ნაწილის მე10 პუნ-
ქტი); დაადგინოს სასჯელი ღალატისათვის (III მუხლის მე3 ნაწილის მე2 
პუნქტი); აკრძალოს უკუძალის მქონე კანონების მიღება (I მუხლის მე9 ნაწი-
ლი); შეერთებული შტატების პრეზიდენტს აქვს შეწყალების და სასჯელის 
აღსრულების გადავადების უფლება (II მუხლის მე2 ნაწილი)) და ა.შ.43

აშშის კონსტიტუცია ერთერთი ყველაზე სტაბილურია მსოფლიოში – 200 
წლის განმავლობაში მასში შეტანილ იქნა მხოლოდ 27 შესწორება, რომელ-
თაგან 10, ე.წ. „უფლებათა ბილი“, ძალაში შევიდა 1791 წელს. შტატების 
კონ სტიტუციები ძირითადად იმეორებენ ფედერალური კონსტიტუციის დე-
ბულებებს.44

ინგლისის სისხლის სამართლის კანონმდებლობა შედგება მრავალრი-
ცხოვანი კანონებისგან, რომელთაც მიეკუთვნება: 1967 წლის სისხლის სა-
მართლის კანონი,45 1957 წლის კანონი მკვლელობის შესახებ46, 1981 წლის 
კანონი დანაშაულის მცდელობის შესახებ, 1986 წლის კანონი ნარკოტიკების 
დანაშაულებრივი გავრცელების შესახებ, 1997 წლის კანონი დანაშაულის 
გამო სასჯელების შესახებ და სხვ.47 

ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როგორც ფედერაციულ სახელმწიფოს, საკა-
ნონმდებლო წყაროების ორწევრიანი სისტემა გააჩნია. ფედერალური სის-
ხლის სამართლის კანონმდებლობა კოდიფიცირებულ იქნა 18731877 წლებ-
ში გამოქვეყნებულ აშშის კანონთა კრებულში. შემდეგ, არსებითად შეცვლი-
ლი ფორმით, იგი ხელახლა იქნა კოდიფიცირებული 1909 წელს. და ბოლოს, 
მისი რეფორმირება მოხდა 1948 წელს აშშის კანონთა კრებულის მე18 კარის 

43 „Power of the President of United States of America (Article 2, Section 2)“, Cornell Law School - Legal Information Institute. 
ხელ მი საწ ვდო მია: <https://en.wikipedia.org/wiki/Powers_of_the_president_of_the_United_States> [გა და მოწ მე ბუ-
ლია: 16.03.2022].

44 „Constitution of the United States (1789)“, United States Senate. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.senate.gov/civics/
constitution_item/constitution.htm> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022].

45 „Criminal Law Act 1967“ [21st July 1967], UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1967/58/contents> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022].

46 „Homicide Act 1957“ [21st March, 1957], UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/Eliz2/5-6/11/enacted> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022].

47 „Crime (Sentences) Act 1997“ [21st March 1997], UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/1997/43/contents> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 16.03.2022].

https://en.wikipedia.org/wiki/Powers_of_the_president_of_the_United_States
https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/58/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/58/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/11/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/11/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/43/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/43/contents
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პირველ ნაწილში, რომელიც ფედერალური კოდექსის ფუნქციას ასრულებდა. 
ფედერალური კანონის მოქმედება შეზღუდულია.48 

1. იგი გამოიყენება დანაშაულების ჩადენის შემთხვევაში ე.წ. ფედერა-
ლური ელემენტით: თანამდებობის პირებთან მიმართებაში (მაგა-
ლითად, მკვლელობა, სხეულის დაზიანება, სამსახურებრივი მოვალე-
ობის შესრულებისათვის ხელის შეშლა) ან თავად სამსახურებრივი მო-
ვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით (მაგალითად, მოსყიდვა ან 
ქონების დატაცება); დანაშაულისთვის, რომელიც რამდენიმე შტატის 
ინტერესს შეეხება (ავტომობილის დაუფლება და მისი გადაადგილება 
ერთი შტატიდან მეორეში, ან ნარ კოტიკების უკანონო ბრუნვა); ფედერა-
ლური დაწესებულებებისა და სამ სახურების (მაგალითად, ფოსტის) 
ხელ ყოფისათვის ან დანაშაულისთვის მთლიანად შეერთებული შტა-
ტების წინააღმდეგ (ღალატი ან ჯაშუშობა); 

2. ფედერალური კანონი გამოიყენება ნებისმიერი სახის დანაშაულის 
ჩადენის შემთხვევაში ფედერალური მნიშვნელობის ტერიტორიაზე: 
საერთაშორისო სივრცეში განთავსებულ გემებზე, ნაკრძალის, ნაციონა-
ლური პარკის ტერიტორიაზე, სამხედრო ობიექტებზე.49

განცალკევებულობის გამო, სისხლის სამართლის ნორმების სისტემატიზა-
ცია აშშის კანონთა კრებულში გაკრიტიკებულია როგორც სამართალდამცა-
ვი ორგანოების, ისე სამეცნიერო საზოგადოების მიერ. ამჟამად 38 შტატს 
აქვს სისხლის სამართლის კოდექსი, რომელიც, უფრო ხშირად, კანონთა 
კრებულის ცალკეული თავებითაა წარმოდგენილი (ნიუიორკის, კენტუკის, 
ოჰაიოს, ილინოისის სსკ). ზოგიერთ შტატში სისხლისსამართლებრივი ნორ
მები სრულად არ არის კოდიფიცირებული და მათ კანონთა კრებულის სხვა 
ნაწილები ან ცალკეული კანონები შეიცავს. საერთო სამართლის ოჯახის 
ქვეყნების სისხლის სამართლის წყაროებს მიეკუთვნება დელეგირებული 
კანონმდებლობა, ასევე, დოქტრინა, ცნობილი იურისტების მოსაზრებების 
ჩათვლით – ე.წ. ავტორიტეტული ნაშრომები, რომლებზეც ხშირად მიუთი-
თებენ სასამართლოები თავიანთი გადაწყვეტილებების დასასაბუთებლად. 
ინგლისური სამართლებრივი დოქტრინის ერთერთი ყველაზე ცნობილი 
ნაშრომია „ინგლისური სამართლის კომენტარების“ ოთხტომეული, რომე-
ლიც პროფესორ უ. ბლექსოუნის მიერ იქნა გამოცემული 17231780 წწ.50

48 „United States Code“, U.S. House of Representative. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://uscode.house.gov/> [გა და მოწ მე ბუ-
ლია: 17.03.2022]. 

49 „Federal Laws and Regulations“, USA Government. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.usa.gov/laws-and-regs> [გა და-
მოწ მე ბუ ლია: 17.03.2022].

50 Commentaries on the laws of England / by Sir William Blackstone, KT. Edition Information: From the author’s 8th ed., 1778 
/ edited for American lawyers by William G. Hammond; with copious notes, and references to all comments on the text in the 
American reports, 1787-1890. Published: San Francisco: Bancroft-Whitney Company, 1890. Description: 4 vols.

https://uscode.house.gov/
https://www.usa.gov/laws-and-regs
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თავი 4. გაერთიანებული სამეფოს 
სისხლის სამართალი

როგორც აღვნიშნეთ, ინგლისის სამართალი ინგლისურამერიკული სამარ
თლის ოჯახის წევრია და ე.წ. საერთო სამართალს ეფუძნება. ისტორიულად, 
ის საკმაოდ დიდი სამართლებრივი ოჯახის ბაზად იქცა და დღეისათვის 
მოიცავს პრაქტიკულად ყველა ინგლისურენოვანი ქვეყნის სამართლებრივ 
სისტემას, ზოგიერთის გამოკლებით. საერთო სამართალმა დიდი გავლენა 
იქონია ამერიკის შეერთებული შტატების სამართლებრივი სისტემის განვი-
თარებაზე. თანამედროვე ინგლისისა და აშშის სამართლებრივი სისტემე-
ბის არსებითი განსხვავების მიუხედავად, ამ ორმა სახელმწიფომ ერთად 
წარ მოქმნეს საერთო სამართლის ოჯახი. საერთო სამართალმა გავლენა 
იქონია, ასევე, ინდოეთის, პაკისტანისა და აფრიკის რიგი ქვეყნების სამარ
თლის სისტემების ჩამოყალიბებაზე. 

აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნას, რომ ინგლისური საერთო სამარ
თალი არ წარმოადგენს სრულიად დიდი ბრიტანეთის სამართალს. ის გამო-
იყენება მხოლოდ ინგლისისა და უელსის ტერიტორიაზე და მისი მოქმედება 
არ ვრცელდება შოტლანდიაში, ჩრდილოეთ ირლანდიაში, მენისა და ლა 
მანშის კუნძულებზე, რომელთაც საკუთარი სამართლის სისტემები აქვთ.

ინგლისური სამართალი ვითარდებოდა ავტონომიურად, კონტინენტური 
ევროპისგან დამოუკიდებლად, რომის სამართლის რეცეფცია მას არ შეხე-
ბია. მისი წარმოქმნის თარიღად 1066 წელი მიიჩნევა, როდესაც ინგლისი 
ნორმანების მიერ იქნა დაპყრობილი. მანამდე არსებობდა ანგლოსაქსური 
სამართალი, რომელიც პარტიკულარულ ანუ ზედმიწევნით ადგილობრივ 
ხასიათს ატარებდა.

ნორმანდიული დაპყრობის შემდეგ ინგლისურამერიკული სამართალი შე-
მონახულ იქნა და გამოიყენებოდა ადგილობრივი იურისდიქციის ორგანო-
ების მიერ, მაგრამ სერიოზული კონფლიქტების აღმოცენების შემთხვევაში 
შეიძლებოდა მიემართათ სამეფო სასამართლოსთვის, ანუ მიმართავდნენ 
მეფის მიერ დანიშნულ მოსამართლეებს. სამეფო სასამართლოების კომპე-
ტენციას წარმოადგენდა საჯარო სამართლის, მიწის საკუთრების და განსა-
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კუთრებით მძიმე დანაშაულის საქმეების განხილვა. კერძო პირებს, რო გორც 
წესი, არ შეეძლოთ უშუალოდ მიემართათ სამეფო სასამართლოსთვის, 
არამედ მათ უნდა ეთხოვათ მეფისთვის, ფაქტობრივად კი ლორდკანცლე-
რისთვის, ბრძანების გაცემა (Writ) დავის სამეფო სასამართლოში გადატანის 
თაობაზე. თავდაპირველად ასეთი ბრძანებები იშვიათად გაიცემოდა, მაგ
რამ, დროის მსვლელობასთან ერთად, სასამართლო გადაწყვეტილებების 
რაოდენობამ ასეთ საქმეებზე მნიშვნელოვნად იმატა და, შედეგად, წარმო-
იშვა ახალი – საერთო ინგლისური სამართალი. „საერთო“ ეწოდა იმის გამო, 
რომ ის მართლაც საერთო გახდა მთელი ინგლისისთვის, სადაც მანამდე სა-
დავო საკითხები ადგილობრივი წესჩვეულებების მიხედვით წყდებოდა.

საერთო სამართალი შეიქმნა სამეფო სასამართლოების მიერ, რომლებიც, 
მე12 საუკუნიდან მოყოლებული, ვესტმინსტერში მოღვაწეობდნენ. კონტი-
ნენტური ევროპის იურისტებისგან განსხვავებით, ინგლისის სამეფო მო-
სამართლეები არ მიმართავდნენ არც რომაულ და არც კანონიკურ სამარ
თალს. მათ მთავარ ამოცანას წარმოადგენდა საჯარო სამართლის საკითხე-
ბის გადაწყვეტა სპეციფიკური პროცედურის გამოყენებით (მაშინ როდესაც, 
რომაული სამართალი უპირატესად კერძო სამართალს წარმოადგენდა). 
მართლმსაჯულების განხორციელების განმსაზღვრელ, ასევე, სამართალ
წარმოების პროცესის, მტკიცებულებათა გამოკვლევის, სასამართლო გა-
დაწყვეტილებათა აღსრულების შესახებ ნორმებს ამ ქვეყნების იურისტე-
ბისთვის უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა, ვიდრე მატერიალური სა-
მართლის ნორმებს.

დროთა განმავლობაში მოხდა სამეფო სასამართლოების კომპეტენციების 
გაფართოება, დაიხვეწა სასამართლო პროცედურა. შუა საუკუნეების დასას-
რულისთვის ისინი, არსებითად, მართლმსაჯულების ერთადერთ ორგანო
ებს წარმოადგენდნენ. მუნიციპალური და სავაჭრო სასამართლოები განი-
ხილავდნენ ნაკლებად მნიშვნელოვან საქმეებს, საეკლესიო სასამართლო-
ები – მხოლოდ სასულიერო პირების დისციპლინურ გადაცდომებსა და 
საქორწინო საოჯახო პრობლემებს.

ინგლისური სამართალი არ ცნობდა საჯარო და კერძო შემადგენლობე-
ბად დაყოფას. რომაული სამართლის კატეგორიები და ცნებები მისთვის 
მიუღებელი აღმოჩნდა, მაგრამ საერთო სამართლის ფორმირების ისტო-
რიულმა თავისებურებებმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა და ინგლისურმა 
სასამართლო პრაქტიკამ შეიმუშავა საკუთარი, კონტინენტური ევროპის 
სამართლებრივი სისტემისათვის უცნობი კატეგორიები, როგორებიცაა, მა-
გალითად: ქმედების ცნება (Actus reus), „გონიერი ადამიანის“ სტანდარტი 
(The reasonable person), მოგვიანებით „პრობაცია“ (Probation) და სხვ.
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ამგვარად ფორმირებული საერთო სამართლის სისტემის არსებით ნიშნე-
ბად მოგვევლინა: საჯაროსამართლებრივი საფუძველი, პროცესუალური 
ქმედებების განსაკუთრებული მნიშვნელობა, სასამართლო ნორმაშემოქმე-
დება. მოცემული სისტემისთვის სტაბილურობის მისანიჭებლად (რასაც 
სხვა ქვეყნებში კანონი უზრუნველყოფდა) სასამართლო პრაქტიკამ შემოი-
ტანა პრეცედენტის სავალდებულოობის წესი: ერთხელ ფორმულირებული 
სასამართლო გადაწყვეტილება შემდგომში სავალდებულო ხდებოდა რო-
გორც გადაწყვეტილების მიმღები, ისე სხვა მოსამართლეებისთვისაც.

გაბატონებული პრეცედენტების დახურული სისტემის ჩარჩოებიდან გას-
ვლის აუცილებლობის შემთხვევაში, ისევე, როგორც მანამდე, გამოიყენებო-
და მეფისადმი (ფაქტობრივად, კანცლერისადმი) მიმართვა, რომელიც წა-
მოჭრილი საკითხის მისეულ გადაწყვეტილებას იძლეოდა. გადაწყვეტილება 
არ მიიღებოდა საერთო სამართლის საფუძველზე, მაგ რამ ითვალისწინებდა 
სამართლიანობის მოთხოვნებს. ლორდკანცლერი ეყრდნობოდა კანონი-
კური და რომაული სამართლის პრინციპებს, რაც ხელს უწყობდა საერთო 
სამარ თლის მოძველებული ნორმების მოთხოვნების დაძლევას და სამარ
თლიანი გადაწყვეტილების გამოტანას. შედეგად, საერთო სამართალთან 
ერთად, წარ მოიშვა სამართლიანი სამართალი.

ლიტერატურული წყაროების მიხედვით, მე17 საუკუნის დასაწყისისთვის 
მიღწეულ იქნა კომპრომისი საერთო სამართლისა და ლორდკანცლერის 
სასამართლოებს შორის. დღეისათვის სამართლიანი სამართალი ინგლისუ-
რი სასამართლოების მიერ განიხილება, როგორც ინგლისური სამართლის 
განუყოფელი ნაწილი.

XIXXX საუკუნეებში ინგლისური სისხლის სამართლის დოქტრინამ მეტი 
ყურადღება მიაპყრო მატერიალურ სამართალს, რომლის საფუძველზეც 
ხდებოდა საერთო სამართლის მიხედვით მიღებული გადაწყვეტილებების 
სისტემატიზაცია. XIX საუკუნის მეორე ნახევარში გაქრა ფორმალური გან-
სხვავებები საერთო და კანცლერის სამართლიან სასამართლოებს შორის, XX 
საუკუნეში გაიზარდა კანონებისა და რეგლამენტაციების როლი. ეკონომიკის, 
ვაჭრობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას თან მოჰყვა 
გარკვეული დაახლოება ინგლისურ და კონტინენტალურ სამართალს შორის. 

ინგლისური სისხლის სამართლის განვითარებაში შეიძლება გამოვყოთ 
სამი მნიშვნელოვანი ეტაპი:

პირველ ეტაპზე, XVIIXVIII საუკუნეებში ინგლისური სისხლის სამართალი 
მნიშვნელოვნად იქნა სისტემატიზებული, რაციონალიზებული და მასზე სე-
რიოზული გავლენა მოახდინა რამდენიმე ავტორიტეტული ავტორის, მათ 
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შორის, ედვარდ კოკის და სერ უილიამ ბლეკსტოუნის ნაშრომებმა51, რომ-
ლებიც ჯერ აანალიზებდნენ სასამართლო გადაწყვეტილებებს, ხოლო შემ
დეგ დაწვრილებით კომენტარებს აკეთებდნენ მათზე.

მეორე ეტაპზე, XIX საუკუნეში, გადაიდგა ნაბიჯი სისხლისსამართლებრივი 
ნორმების კონსოლიდაციისკენ, რომელსაც თან მოჰყვა მნიშვნელოვანი სა-
კანონმდებლო აქტების შექმნა. ამის პირველი მცდელობა აღინიშნა 1833
1849 წლებში, რაც დასრულდა ორი კანონპროექტის მომზადებით: პიროვნე-
ბის წინააღმდეგ დანაშაულისა და ქურდობის შესახებ (1853 წ.). შემდგომი 
მცდელობების შედეგი გახლდათ მთელი რიგი კანონპროექტების შექმნა.

და უკვე თანამედროვე ეტაპზე, XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან, ადგილი ჰქონ
და ინგლისური სისხლის სამართლის კოდიფიცირების მცდელობას. საამი-
სოდ 1965 წელს შეიქმნა სპეციალური იურიდიული კომისია. 1967 წელს ინგლი-
სისა და უელსისათვის საერთო სისხლის სამართლის შემუშავების ინიციატი-
ვით გამოვიდა შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრი რ. ჯენინსი. საერთო 
სისხლის სამართლის კოდექსის შექმნაში აღინიშნებოდა ნელი პროგრესი, 
მაგრამ უკანასკნელი ასწლეულის მანძილზე პირველად გამოიკ ვეთა სისხლის 
სამართლის კანონმდებლობის რეფორმირებისა და მოდერნიზების ნება. 
ამის შედეგად მიღებულ იქნა შემდეგი კანონები: 1968 წლის კანონი ქურ დობის 
შესახებ, 1971 წლის კანონი დანაშაულებრივი ზიანის შესახებ, 1984 წლის კა-
ნონი დანაშაულის მცდელობის შესახებ, 2003 წლის კანონი სექსუალურ დანა-
შაულთა შესახებ, 2006 წლის კანონი თაღლითობის შესახებ და სხვ.

1980 წლიდან, სისხლის სამართლის კოდექსის პროექტის შესაქმნელად, სე-
რიოზულ სამუშაოებს აწარმოებდა სამართლის სახელმწიფო მასწავლებ-
ლების საზოგადოების სისხლის სამართლის ქვეკომიტეტი. 1989 წელს გა-
მოქვეყნდა მისი საბოლოო ვარიანტი. საინტერესოა ის გარემოება, რომ 
პროექტზე მომუშავეებმა უარი არ თქვეს საერთო სამართლის ნორმებსა და 
დელეგირებულ კანონმდებლობაზე, როგორც სისხლის სამართლის წყარო-
ებზე. ამასთან ერთად, პროექტში ჩართულ იქნა სისხლისსამართლებრივ 
პროცესუალური ნორმების დიდი რაოდენობა. ერთიცა და მეორეც ინგლი-
სური ტრადიციისთვის გაღებული ხარკი გახლდათ. სისხლის სამართლის 
ზოგადი ნაწილის ნორმების უმრავლესობა, კვლავინდებურად, საერთო სა-
მართლით და შესაბამისად, სასამართლო გადაწყვეტილებებით რეგულირ-
დებოდა, რასაც ქვემოთ განვიხილავთ.

51  For example, Sir Edward Coke’s Institutes of the Lawes of England (1618-1624); Sir Matthew Hale’s Pleas of the Crown 
(1678); Sir Michael Foster’s Crown Law (1762); Sir William Blackstone’s Commentaries on the Laws of England, Book IV 
(1769); and Sir Edward Hyde East’s Pleas of the Crown (1803).
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სისხლის სამართლის წყაროები
სასამართლო პრაქტიკა

ისტორიულად, სასამართლო პრაქტიკა ინგლისური სისხლის სამართლის 
პირველი წყაროა. XII საუკუნიდან მოყოლებული სამეფო მოსამართლეების 
მიერ გამოტანილი განაჩენები ინგლისის სისხლის სამართლის საფუძვლად 
იქცა. XIIXIII საუკუნეების განმავლობაში სამეფო სასამართლოს (Royal Bench 
Court) მიერ განისაზღვრა ფელონიის (განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის 
კატეგორიის) ნიშნები და მის გამო პასუხისმგებლობის საზღვრები. შემ
დგომ ჩამოყალიბდა მისდიმინორის (ნაკლებად მძიმე დანაშაულის) ცნება. 
საკუთარი წვლილი ამაში შეიტანა ვარსკვლავური პალატის სასამართლომ 
(Star Chamber), რომლის გადაწყვეტილებებმაც სათავე დაუდეს დანაშაულის 
მცდელობის თანამედროვე დოქტრინას.52 

ცხრილი 5. 
დანაშაულის სახეობები ინგლისის შუა საუკუნეების სამართალში

 

დანაშაულის სახეობები ინგლისის 
შუა საუკუნეების სამართალში

მისდიმინორი  
სამოქალაქო 

სამართალ დარღვევები, 
თაღლითობა, გაყალბება 

(ისჯებოდა ციხეში 
პატიმრობით ან ჯარიმით)

ფელონია  
სიკვდილით 
და ქონების 

კონფისკაციით 
დასჯადი მძიმე 

დანაშაული

უმძიმესი დანაშაული, 
დანაშაულები მეფისა 

და სახელმწიფო 
უსაფრთხოების 

წინააღმდეგ

52  ვარსკვლავური პალატის სასამართლო, რომელიც ცნობილია როგორც ვარსკვლავური პალატა, 
ინგლისის საერთო სამართლის სასამართლოების დამატებას წარმოადგენდა. ვარსკვლავურ 
პალატას უფლებამოსილება მეფის სუვერენული ძალაუფლებიდან და პრივილეგიებიდან ჰქონ-
და მინიჭებული და არ იყო შეზღუდული საერთო კანონებით. სახელწოდება მომდინარეობს 
ვესტმინსტერის სასახლის ჭერის ვარსკვლავური ფორმის ორნამენტებიდან, სადაც სასამართლოს 
შეხვედრები იმართებოდა.



52

პასუხისმგებლობა ზოგიერთ დანაშაულზე დგინდებოდა საერთო სამარ თ
ლის შესაბამისად. მათი განმარტება მოიძიებოდა არა სტატუტებში, არამედ 
მოსამართლეთა გადაწყვეტილებებში. ამავდროულად, საუბარი იყო არამა-
რტო დანაშაულის სახეების დადგენაზე, როგორც ასეთზე, არამედ დამნაშა-
ვისათვის დასანიშნ სასჯელზეც. 

ზოგიერთი სტატუტი ადგენდა სასჯელს იმ დანაშაულებზე, რომელთა ნიშ-
ნები განსაზღვრული იყო საერთო სამართალში. მაგალითისთვის, მძიმე და 
მარტივი მკვლელობა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში დანაშაულებად 
ითვლებოდა საერთო სამართლის მიხედვით, ამიტომ მათი განმარტება არ 
იძებნებოდა არც ერთ სტატუტში, თუმცა, სასჯელი ამ ქმედებებზე ინიშნე-
ბოდა 1861 წლის პიროვნების წინააღმდეგ დანაშაულის შესახებ კანონისა 
და სხვა აქტების შესაბამისად. თანამედროვე პერიოდში მკვლელობის ცნე-
ბა და ნიშნები განისაზღვრება ინგლისური კანონით მკვლელობის შესახებ 
(1957 წ.) ამგვარად, ინგლისური სისხლის სამართალი ეფუძნება მოსამარ
თლეთა გადაწყვეტილებებს, რომელთა დასკვნები შვიდი საუკუნის განმავ
ლობაში ქვეყნდებოდა სასამართლო ანგარიშებში. ზოგადი ნაწილის ზო-
გიერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დღეისათვის საკანონმდებლო დონეზე 
დამკვიდრდა, თუმცაღა, მრავალი მათგანი დღემდე იმ სახით არსებობს, 
როგორც სასამართლო პრეცედენტებში ჩამოყალიბდა.

სასამართლო იერარქია

პრეცედენტის დოქტრინის მოქმედება განისაზღვრება დებულებით, რომლის 
თანახმადაც ინგლისური სასამართლოები წარმოქმნიან ისტორიულად ჩამო-
ყალიბებულ იერარქიულ სისტემას, რომელშიც ყოველი სასამართლო გარ-
კვეულ ურთიერთობაშია სხვა სასამართლოსთან. ამიტომ მიზანშეწონილია, 
მოკლედ მიმოვიხილოთ სასამართლო სისტემის სტრუქტურა პრეცედენტე-
ბის ფორმირებისათვის მისი მნიშვნელოვნების თვალსაზრისით. მრავალ-
რიცხოვანი რეფორმების მიუხედავად, იერარქიული კიბის სათავეში რჩება 
ლორდთა პალატა, რომლის გადაწყვეტილებაც სავალდებულოა ყველა სხვა 
სასამართლოსთვის. 1960იანი წლების შუა პერიოდამდე პალატა შებოჭილი 
იყო საკუთარი გადაწყვეტილებებით, რომელთა გაუქმება მხოლოდ კანონს 
შეეძლო. თუმცა, 1966 წელს, ლორდთა პალატამ უარი თქვა აღნიშნულ პრინ
ციპზე, ვინაიდან პრეცედენტის ზედმეტად მკაცრ დაცვას ცალკეულ შემთხვე-
ვებში უსამართლობის პროვოცირება და არასაჭირო წინააღმდეგობების წარ
მოშობა შეეძლო, სამართლის ბუნებრივი განვითარებისათვის.
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ცხრილი 6. 
დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატის სტრუქტურა

რაიონული 
სასამართლო

ლორდთა პალატა

სისხლის 
სამართლებრივი

სასამართლო

სამოქალაქო 
სასამართლო

სააპელაციო 
სასამართლო
(სამოქალაქო 

განყოფილება)

გვირგვინის 
სასამართლო

სააპელაციო 
სასამართლო

(სისხლისსამართლის 
განყოფილება)

მაგისტრატი 
სასამართლო

იუსტიციის უზენაესი 
სასამართლო 

ინგლისის სასამართლო სისტემაში განსაკუთრებულ ადგილს იკავე-
ბენ, აგრეთვე, უზენაესი სასამართლოები – იმდენად, რამდენადაც ისინი 
არამარ ტო იხილავენ საქმეებს, არამედ ქმნიან პრეცედენტებსაც. უზენაესი 
სასამართლოების შემადგენლობაშია: მაღალი სასამართლო, გვირგვინის 
სასამართლო და სააპელაციო სასამართლო.
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ცხრილი 7. 
დიდი ბრიტანეთის სისხლის სამართლის საქმეთა საერთო იურისდიქციის 

სასამართლოების სტრუქტურა

აპელაცია სააპელაციო 
სასამართლოს 

წარედგინება მხოლოდ 
ლორდთა პალატის 

თანხმობით

სისხლის სამართლის საქმეების 
საერთო იურისდიქციის 

სასამართლოების სტურუქტურა

ლორდთა პალატა ლორდთა პალატა

მაგისტრატი სასამართლო 
(Magistrate Court)  
საქმის წინასწარი 

განხილვა გივირგვინის 
სასამართლოში არსებითი 

განხილვისთვის 
გადაცემამდე

გვირგვინის სასამართლო 
(Crown Court)  მძიმე 

დანაშაულთა პირველი 
ინსტანციის სასამართლო

გვირგვინის 
სასამართლო

(Crown Court)

მართლმსაჯულების 
უზენაესი სასამართლოს 
სამეფო სკამის პალატა

(High Court of Justice, 
Queen's Bench Charcery)

მხოლოდ 
სამართლებრივი 

საკითხების აპელაცია

მხოლოდ 
სამართლებრივი 

საკითხების აპელაცია

ფაქტობრივი 
საკითხების აპელაცია

მაგისტრატი 
სასამართლო

(Magistrate Court)

სააპელაციო 
სასამართლო  სისხლის 

სამართლის საქმეთა 
პალატა

(Criminal Division)

უმნიშვნელო და საშუალო 
სიმძიმის დანაშაულები 

(Summary Offenses)

უმნიშვნელო და საშუალო 
სიმძიმის დანაშაულები 

(Summary Offenses)
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მაღალი სასამართლოს გადაწყვეტილებების გასაჩივრება ხდება სააპელა-
ციო სასამართლოში. საქმე განიხილება კოლეგიურად სამი მოსამართლის 
შემადგენლობით. სასამართლოს ერთერთი კოლეგია დაკავებულია მხო-
ლოდ სისხლის სამართლის საქმეების განხილვით. ეს სააპელაციო სასამარ
თლოს სისხლის სამართლის განყოფილებაა. განყოფილების გადაწყვეტი-
ლებები სავალდებულოა ყველა ქვემდგომი სასამართლოსთვის. სააპელა-
ციო სასამართლომ, ასევე, დაამკვიდრა პრინციპი, რომლის მიხედვითაც მას 
შეუძლია არ დაეყრდნოს ადრე მიღებულ თავისსავე გადაწყვეტილებას.

სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს 
ლორ დთა პალატის სააპელაციო კომიტეტში (ცალკეულ შემთხვევაში შესაძ-
ლებელი გახდა მაღალი სასამართლოს გადაწყვეტილების პირდაპირი გა-
საჩივრება). მსგავსი გასაჩივრება იშვიათად ხდება: ლორდთა პალატას გა-
მოაქვს არაუმეტეს 3040 გადაწყვეტილებისა წელიწადში. საქმე განიხილება 
არანაკლებ 3 ლორდის მიერ. თითოეული მათგანი ცალკე გამოთქვამს თავის 
მოსაზრებას საქმესთან დაკავშირებით.

ცხრილი 8. 
დიდი ბრიტანეთის სამართლებრივი სისტემა და სასამართლოს სტრუქტურა

სისხლის სამართალის საქმეთა 
სასამართლო 

სამოქალაქო სამართლის საქმეთა 
სასამართლო

სააპელაციო სასამართლო სააპელაციო სასამართლო

გვირგვინის სასამართლო იუსტიციის უმაღლესი
სასამართლო

მაგისტრატი სასამართლო რაიონული სასამართლო

დიდი ბრიტანეთის უზენაესი სასამართლო
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გვირგვინის სასამართლო ახალი წარმონაქმნია, რომელიც შეიქმნა სასა
მართლოს შესახებ აქტების საფუძველზე (1971 წ.). ის განიხილავს სის-
ხლის სამართლის საქმეებს და გამოირჩევა შემადგენლობის მრავალფე-
როვნებით. დანაშაულის სახეობის მიხედვით, საქმე შეიძლება განიხილოს 
ან მაღალი სასამართლოს მოსამართლემ, ან საოლქო მოსამართლემ ან 
რიკორდერმა (ბარისტერმა ან სოლისიტორმა, რომელიც დროებით ასრუ
ლებს მოსამართლის მოვალეობებს). თუ ბრალდებული თავს არ აღიარებს 
დამნაშავედ, საქმის განხილვაში მონაწილეობს ნაფიც მსაჯულთა ჟიური.53 

სხვა სასამართლო ინსტანციები

მაღალ სასამართლოებთან ერთად, ინგლისში მოქმედებს სხვადასხვა ქვემ
დ გომი ინსტანცია, რომლებიც მთელ საქმეთა 90%ს განიხილავენ. თანა-
მედროვე ეტაპზე მაგისტრატი სასამართლოები, რომლებშიც მაგისტრატი 
მოსამართლეები მუშაობენ, ქმნიან ინგლისის სასამართლო სისტემის ძი-
რითად რგოლს. ყოველწლიურად ისინი არსებითად განიხილავენ 2 მილი-
ონამდე საქმეს, რომლებიც ინგლისის კანონების მიხედვით, სისხლისსა-
მართლებრივად მიიჩნევა და რომლებიც, როგორც წესი, იმ წელს ჩადენილ 
სისხლისსამართლებრივ დანაშაულთა 9598%ს შეადგენს. 

მაგისტრატი სასამართლოები ყველაზე ქვემდგომი სასამართლოებია, ანუ 
მათი გადაწყვეტილებები თავისი ხასიათით კანონგამოყენებითია და არა 
ნორმატიული (ანუ ვერ იქნებიან პრეცედენტები).

მაგისტრატი სასამართლოების იურისდიქცია ატარებს ადგილობრივ, ტე-
რიტორიულ ხასიათს. ინგლისისა და უელსის ტერიტორია დაყოფილია 
რაიონებად, რომლებიც, თავის მხრივ, იყოფიან მცირე სასესიო ოლქებად, 
რომელთაგან თითოეულში მოქმედებს მაგისტრატი სასამართლო. თანა
მედროვე ინგლისსა და უელსში არსებობს 328 მცირე სასამართლო სასესიო 
ოლქი. მათ ხელმძღვანელობენ მაგისტრატი სასამართლოების კომიტეტე-
ბი, რომლებიც იქმნება მომრიგებელ მოსამართლეთა მსოფლიო მოსამა-
რთლეების ყოველწლიურ შეკრებაზე და წყვეტენ სასამართლოების მარ
თვისა და ორგანიზაციულტექნიკური მომარაგების საკითხებს. კომიტეტე-
ბის შემადგენლობაში შეიძლება იყვნენ მაღალი და საოლქო სასამართლო-

53  Section 1(1), Supreme Court Act 1981; “The Supreme Court of England and Wales shall consist of the Court of Appeal, the 
High Court of Justice and the Crown Court, each having such jurisdiction as is conferred on it by or under this or any other Act”; 
Schedule 1 of the Interpretation Act 1978; Schedule 1 of the Interpretation Act 1978; “The Judicial System of England and 
Wales: A visitor’s guide” (PDF). www.judiciary.gov.uk. Judicial Office International Team. Retrieved 16 May 2019.
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ების მოსამართლეები, ასევე რიკორდერები. გარკვეულწილად კომიტეტები 
დამოკიდებული არიან ადგილობრივ ორგანოებზე, ვინაიდან ეს უკანასკნე-
ლები ანაზღაურებენ მათ ხარჯებს, აპარატის შენახვის ჩათვლით.

ინგლისისა და უელსის მსოფლიო იუსტიციის სისტემაში მოქმედებს 450 მა-
გისტრატი სასამართლო, რომლებშიც მუშაობს 30 000 მომრიგებელი მოსა-
მართლეარაპროფესიონალი. 

მაგისტრატი სასამართლოების მოსამართლეები ორ კატეგორიად იყოფიან 
– არაანაზღაურებად მომრიგებელ მოსამართლეარაპროფესიონალებად 
(Unpaid magistrates, lay justices) და ანაზღაურებად მაგისტრატპროფესიონა-
ლებად ან სტიპენდიარებად (Stipendiary magistrates). სტატისტიკა აჩვე ნებს, 
რომ ინგლისსა და უელსში ერთ მოსამართლეპროფესიონალზე თითქმის 
400 მოსამართლეარაპროფესიონალი მოდის.

არაანაზღაურებადი მაგისტრატი მოსამართლეები არ არიან პროფესიო-
ნალი იურისტები. ისინი თანამდებობაზე ინიშნებიან ლორდკანცლერის 
მიერ, არიან 27დან 65 წლამდე ასაკის ადგილობრივი მცხოვრებლები და 
ცხოვრობენ 15მილიანი ზონის ფარგლებში იმ ტერიტორიის საზღვრიდან, 
რომელსაც მოემსახურებიან, როგორც მომრიგებელი მოსამართლეები. 

მაგისტრატებად არ შეიძლება დაინიშნონ: პარლამენტის წევრები; სამხედ
როები; პოლიციელები; საგზაო სამსახურების თანამშრომლები; ფსიქიკური 
დარღვევების მქონე პირები; მოქმედი მოსამართლემაგისტრატის ახლო 
ნათესავები; პირები, რომელთაც თავი გაკოტრებულად გამოაცხადეს; ასევე, 
ისინი, „რომელთა სამსახური ან საზოგადოებრივი საქმიანობა ეწინააღმდე-
გება ან არ შეესაბამება მომრიგებელ მოსამართლეზე დაკისრებული მოვა-
ლეობების ხასიათს“. 

მაგისტრატი მოსამართლეების კანდიდატებს არჩევენ სპეციალური ადგი-
ლობრივი სათათბირო კომიტეტები (Local advisory committees), რომელთაც 
აყალიბებს ლორდკანცლერი მის მიერვე დანიშნული კომიტეტის თავმჯ-
დომარის რეკომენდაციით. კანდიდატურებს მომრიგებელი მოსამართლის 
თანამდებობაზე სათათბირო კომიტეტებში წარგზავნიან სხვადასხვა ადგი-
ლობრივი სოციალური ჯგუფები – პოლიტიკური პარტიები, პროფკავშირები, 
კომერციული გაერთიანებები.

არაპროფესიონალი მაგისტრატი მოსამართლეები სხვა ინგლისელი მო-
სამართლეებისგან განსხვავდებიან იმით, რომ ისინი არ არიან იურისტე-
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ბი, მარ თლმსაჯულება არ წარმოადგენს მათ ძირითად საქმიანობასა და 
საარ სებო წყაროს. მომრიგებელი მოსამართლეები ვერ შეასრულებენ 
ნორ მაშემოქმედებით ფუნქციას, არ შეუძლიათ დაწინაურება და აღმას-
ვლა სასამარ თლო იერარქიულ კიბეზე, არ ახორციელებენ სასამართლო 
ზედა ხედველობის ფუნქციას, არ განიხილავენ ინგლისის სხვა სასამარ
თლოების გადაწყვეტილებათა აპელაციას. ისინი ეწევიან მხოლოდ მომ
რიგებლურ საქმიანობას მკაცრად განსაზღვრული ტერიტორიული იუ-
რისდიქციის ფარ გლებში.

სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეების არსობრივ განხილვას მა-
გისტრატიარაპროფესიონალები აწარმოებენ კოლეგიალურად, ორი ან მეტი 
(შვიდამდე) მაგისტრატის შემადგენლობით. იურიდიული განათლების არ-
ქონა კომპენსირდება იმით, რომ მაგისტრატი სასამართლოების სტრუქტუ-
რაში წარმოდგენილია საჯარო თანამდებობის მქონე პირები – სასამართლო 
კლერკები (Court clerks), რომელთა რაოდენობა დღეისათვის დაახლოებით 
1500ს შეადგენს. მომრიგებელი სასამართლოების შესახებ აქტის (1997 წ.) 
თანახმად, მათი თანამდებობაზე არჩევა ხდება ბარისტერების, ან სოლისი-
ტორების რიცხვიდან, რომელთაც გააჩნიათ კლერკის თანაშემწედ მუშაო-
ბის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება. სასამართლო კლერკები აწარმოებენ 
მთელ სასამართლო დოკუმენტაციას, აფორმებენ მაგისტრატების მიერ მი-
ღებულ გადაწყვეტილებებს, ასრულებენ სხვა დამხმარე მოქმედებებს, რაც 
სამართლის სფეროში ცოდნას საჭიროებს; კონსულტაციას უწევენ მაგისტრა-
ტებს სამართლებრივ საკითხებში, რომლებიც კონკრეტული საქმის გარჩევას 
შეეხება. კლერკები ინიშნებიან მაგისტრატი სასამართლოს კომიტეტის მიერ 
და მათ ლორდკანცლერი ამტკიცებს. ისინი არამარტო დახმარებას უწევენ 
მაგისტრატარაპროფესიონალებს, არამედ უფლება აქვთ, განახორციელონ 
მოსამართლის მოვალეობები. თავისი არაკომპეტენტურობის კომპენსირებას 
მომრიგებელი მოსამართლეები, ასევე, ახდენენ სამართლებრივი მომზადე-
ბის სისტემის დახმარებით, რომელიც ინგლისში 1966 წლიდან მოქმედებს, 
1998 წელს კი მოხდა მისი მნიშვნელოვანი მოდერნიზება. 

თანამედროვე ინგლისის სამართლის დოქტრინა

პრეცედენტის თანამედროვე ინგლისური დოქტრინა შემდგომში მდგომარე-
ობს: ყოველი სასამართლო ვალდებულია დაიცვას იერარქიულად ზემდგო-
მი სასამართლოს გადაწყვეტილება. ზემდგომ სასამართლოს შეუძლია გაა-
უქმოს ქვემდგომის, ხოლო, ზოგიერთ შემთხვევაში, მის მიერვე ადრე მიღე-
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ბული გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, ნებისმიერი სამართლებრივი ნორ მა, 
მათ შორის, პრეცედენტი შეიძლება შეიცვალოს პარლამენტის აქტით.
სასამართლოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება შედგება შემდეგი ნაწილებისგან:

1. საქმის ფაქტობრივი მასალის აღწერა;

2. საერთო სამართლის პრინციპებისა და ნორმების ფორმულირება, ისევე, 
როგორც სტატუტური სამართლის ნორმების სასამართლო განმარტება 
იმ სამართლებრივ პრობლემებთან მიმართებით, რომლებიც წარმო-
იშვა მოცემული საქმის კონკრეტული გარემოებებიდან. ამ ნაწილს უწო-
დებენ Ratio decidendiს და პრეცედენტის დოქტრინის თვალსაზრისით 
ის პრინციპულად მნიშვნელოვანია;

3. რეზოლუციური ნაწილი, სადაც განისაზღვრება სასჯელის ზომა.

მხედველობაშია მისაღები, რომ, როდესაც საუბარია სასამართლო პრეცე-
დენტის სავალდებულო ძალაზე, იგულისხმება არა თავად საქმის არსობრი-
ვი გადაწყვეტა, არამედ სამართლებრივი აზრი, მიდგომა, რომელსაც დაეყ-
რდნო შესაბამისი საქმის გადაწყვეტა, ანუ Ratio decidendi.

დანარჩენი ორი ელემენტი არ წარმოადგენს პრეცედენტს. გადაწყვეტილე-
ბაში მითითებული ყველა სხვა სამართლებრივი მოსაზრება იწოდება Obiter 
dictumად და არ გააჩნია სავალდებულო ძალა.

საერთო სამართლის ნორმები ათწლეულების განმავლობაში ივსებოდა 
დამატებებით ან სულაც ჩანაცვლდებოდა სტატუტური სამართლის ნორმე-
ბით, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა წესების საკმაოდ მოქნილი კრებული. 
ამავდროულად, არასწორია ვიფიქროთ, რომ სტატუტური კანონმდებლო-
ბით დღეისათვის სასამართლო პრეცედენტის შევიწროვება ხდება. ორივე 
წყარო თანაბარუფლებიანია და ავსებს ერთმანეთს. ინგლისური სისხლის 
სამართლისათვის დამახასიათებელია ის, რომ პრეცედენტი არაიშვიათად 
გამოიყენება საკანონმდებლო ნორმების განმარტებისას.

კანონქვემდებარე აქტები

სტატუტების გარდა, ინგლისის სისხლის სამართლის წყაროებად გვევ
ლინება კანონქვემდებარე აქტები, რომელთაც გამოსცემენ სხვადასხვა 
სამთავრობო ორგანოები პარლამენტის დავალების საფუძველზე (დე-
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ლეგირებული კანონმდებლობა). ინგლისელი იურისტების აზრით, ამ-
გვარი კანონმდებლობის უპირატესობა გამოიხატება იმაში, რომ ის შე-
საძლებლობას იძლევა, სწრაფად იქნას მიღებული ან შეცვლილი დად-
გენილებები პარლამენტის მიერ მათი დამტკიცების გარეშე. ამავდროუ-
ლად, ადგილი აქვს მთავრობისა და პარლამენტის აქტების ფაქტობრივ 
და იურიდიულ გათანაბრებას. როგორც ინგლისელი იურისტები თვლიან, 
განსხვავება კანონსა და მთავრობის აქტს შორის იურისპრუდენციისთვის 
უმნიშვნელოა, ვინაიდან ორივე ადგენს საერთო, თანაბრად სავალდებუ-
ლო წესს. ასევე, მიიჩნევა, რომ დელეგირებული უფლებამოსილების სა-
ფუძველზე მიღებულ აღმასრულებელი ხელისუფლების აქტსა და კანო-
ნის მუხლს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში, განმარტებისას უნდა 
იმოქმედონ იმგვარად, თითქოს საუბარია კანონის ორ მუხლს შორის წი-
ნააღმდეგობაზე.

ამავდროულად, დელეგირებული კანონმდებლობა ძალაშია მხოლოდ მა-
შინ, როდესაც იგი გამოცემულია პარლამენტის მიერ მინიჭებული უფლე-
ბამოსილების ფარგლებში. რეგულაციების თანახმად, პარლამენტმა კონტ-
როლი უნდა აწარმოოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ნორმაშემოქმე-
დებით საქმიანობაზე, თუმცა, ინგლისელი იურისტების აზრით, ეს კონტრო-
ლი არაეფექტიანია.

დელეგირებული კანონმდებლობის ერთერთი ფორმაა „საბჭოს ბრძანება“, 
რომლითაც, არათუ იშვიათად, ხდება კანონის ამოქმედება. დელეგირებუ-
ლი აქტები ქვეყნდება მისი უდიდებულესობის გამომცემლობის მიერ კრე-
ბულში „Statutory Instruments“. ფართო უფლებამოსილებითაა აღჭურვილი 
შინაგან საქმეთა მინისტრი, არსებითად ის არეგულირებს სასჯელის მოხ-
დასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს.

სპეციალური სისხლის სამართლის კანონების გარდა, ინგლისის სისხლის 
სამართლის სფეროში მოქმედებს დიდი რაოდენობით ნორმა, რომელთაც 
სხვა, სისხლისსამართლებრივი ხასიათის არმქონე ნორმატიული აქტები 
შეიცავს. 

ისტორიული კანონები

თანამედროვე სისხლის სამართლის კანონებთან ერთად, ინგლისში 
მოქმედებს ძალიან ძველი კანონებიც. უძველესი მათ შორის არის ღალა-
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ტის შესახებ 1351 წლის კანონი, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ იქნა 
შეც ვლილი სისხლის სამართლის იუსტიციის შესახებ 1967 წლის კანონით. 
უძველეს კანონთა რიცხვს განეკუთვნება ღვთის გმობის შესახებ კანონე-
ბის სერია (1547, 1558, 1697 წწ.). მოქმედებს, ასევე, შუა საუკუნეების აქტები, 
რომლებიც არეგულირებენ პასუხისმგებლობას საზოგადოებრივი წესრი-
გისა და მართლმსაჯულების განხორციელების წესის წინააღმდეგ მიმარ
თულ ქმედებებზე. სისხლის სამართლის წყაროების არქაულობა ისტორი-
ულად იყო განპირობებული და დღემდე შეგნებულად ნარჩუნდება. 

ამგვარად, ინგლისური სისხლის სამართალი ხასიათდება წყაროთა დიდი 
ოდენობით და აღრევით, რამაც ისეთ ზღვარს მიაღწია, რომ სპეციალისტებ
საც კი უჭირთ მათ სამართლებრივ ლაბირინთებში გარკვევა. ზოგიერთი 
მონაცემის მიხედვით, ინგლისში ითვლიან 300 ათასზე მეტ აღწერილ სა-
სამართლო გადაწყვეტილებას, პარლამენტის აქტების 42 ტომს (ყველაზე 
კომპაქტური გამოცემით) და დელეგირებული კანონმდებლობის (კანონქვემ
დებარე აქტების) 100 ტომს.

მდგომარეობა მნიშვნელოვნად რთულდება იმის გამო, რომ სამართლებ-
რივი პრობლემების რაოდენობა, რომლებიც შეიძლება გადაწყდეს სამა-
რთლის ერთ წყაროზე მითითებით, ძალიან მცირეა. შემთხვევათა უმ-
რავლესობაში საჭირო ხდება სასამართლო გადაწყვეტილებისა და სტა-
ტუტური სამართლისადმი (ერთდროულად პარლამენტის აქტებისა და 
დელეგირებული კანონმდებლობისათვის) მიმართვა. მარტივ შემთხვე-
ვებშიც კი, როცა საკმარისია სტატუტური სამართლის ნორმებით ხელმ-
ძღვანელობა, საკითხის გადაწყვეტა პრობლემატურია, ვინაიდან კანონ-
თა უმეტესობას გააჩნია რეგულირების მცირე სფერო და არ შეიცავს მი-
თითებებს ადრე მიღებულ, მსგავს საკითხთან შეხებაში მყოფ აქტებთან 
დაკავშირებით.

დოქტრინალური ნაშრომები 

დოქტრინალური ნაშრომები ასევე წარმოადგენს ინგლისის სისხლის სამარ
თლის წყაროებს. დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს სხვადასხვა თაობის 
ცნობილი იურისტების ნაშრომები.საუბარია სამართლებრივი სახელმძღვა-
ნელო ლიტერატურის ორ სახეობაზე. პირველს მიეკუთვნება კლასიკური 
ნაშრომები, რომლებიც გამოიყენება როგორც საერთო სამართლის პირვე-
ლწყარო, მაგალითად, კოკის (Edward Coke), ჰეილის (Matthew Hale), ჰოუკინ-
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სის (William Hawkins), ფოსტერის (Michael Foster) „ინსტიტუციები“. მეორე 
სახეობა თანამედროვე სასწავლო მეთოდური სახელმძღვანელოებია, რომ-
ლებიც არ წარმოადგენს სავალდებულო ნორმების კრებულს, თუმცა, მათ 
ხშირად ციტირებენ. წყალგამყოფად ამ ნაშრომებს შორის მიჩნეულია 1765 
წელს გამოცემული ბლექსთოუნის „ინგლისის კანონების კომენტარები“. ამ 
ნაშრომზე ხშირად მიუთითებენ, როგორც სავალდებულო წყაროზე და, ამა-
ვდროულად, მისგან იღებს სათავეს ინგლისის სამართლის ყველა თანამედ
როვე სახელმძღვანელო.54

ზოგადი ნაწილი
დანაშაული

ინგლისის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში დანაშაულის საერთო 
ნორმატიული დეფინიცია არ არსებობს.55

კონკრეტულ დანაშაულებრივ ქმედებათა ნიშნები განისაზღვრება ცალკე-
ული სისხლის სამართლის კანონებით. ინგლისის სისხლის სამართლის 
მიხედვით, დანაშაული შედგება ორი ელემენტისგან. ესენია: დანაშაუ-
ლებრივი ქმედება (Actus reus) და დანაშაულებრივი განწყობა (Mens rea). 
Actus reusის საფუძველი ქმედებაა (An act). საკმაოდ იშვიათად, მაგრამ 
სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ექვემდებარება, ასევე, უმოქმე-
დობა (An omission). ამავდროულად ითვლება, რომ „ქმედება არადანაშა-
ულებრივია, თუ არადანაშაულებრივია აზრი“ („Actus non facit reum nisi 
mens sit rea“).

ბრალი

ინგლისის სისხლის სამართალში ბრალეულობა განიხილება, როგორც და-
ნაშაულებრივი ქმედების მენტალური ელემენტი (ნიშანი) და ტერმინოლო-
გიურად აღინიშნება, როგორც Mens rea („ბოროტი გონება“). ბრალეულობის 
ზოგადი განმარტება და მისი ფორმები ინგლისის კანონმდებლობაში არაა 

54 René David. Camille., Les Grands systèmes de droit contemporains. Paris: Dalloz, Assas (Paris II) Directeur de je l’institut de 
droit compares, 10е édition 1992. 2016.

55 См. подробнее: Есаков Г. А. Англо-американское уголовное право: эволюция и современное состояние общей части. 
Москва: 2007.
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მოცემული. თუმცა, ცალკეულ სტატუტებში და პრეცედენტებში დანაშაუ-
ლებრივი ქმედებების მენტალური ელემენტი ყოველ კონკრეტულ შემთხვე-
ვაზეა მიმაგრებული. მაგალითად, მკვლელობის შემთხვევაში Mens rea განი-
საზღვრება, როგორც „ბოროტი განზრახვა“, ხოლო ქურდობის შემთხვევაში, 
როგორც – „არაპატიოსანი განზრახვა“. ბრალეულობა მოიცავს გონიერი პი-
რის მიერ თავისი უკანონო ქმედების ან უმოქმედობის გაცნობიერებას და 
მისი ჩადენის ნებას.

ბრალეულობის (როგორც დანაშაულის ნიშნის) საკითხთა რეგლამენტაციი-
სას, კანონმდებელი ხშირად იყენებს შეფასების ნაკლებად მკაფიო ტერმი-
ნებს, ზოგჯერ აშკარად გამოხატული ემოციური შეფერილობით („ბოროტი 
განზრახვა“, „წინდახედულობიდან დაუფიქრებელი გადახრა“). ბუნებრივია, 
ეს ხელს არ უწყობს კანონგამოყენებითი პრაქტიკის ცალსახობას.

პრეზუმირებული ბრალი

ინგლისში მიღებულ იქნა დიდი ოდენობა კანონებისა, რომელთა მიხედვითაც 
პასუხისმგებლობა განსაზღვრული წესების დარღვევისათვის არ უკავშირდე-
ბა სასამართლოში განსასჯელის ბრალეულობის დამტკიცების აუცილებლო-
ბას. მათ რიცხვს მიეკუთვნება ისეთი სამართალდარღვევები, როგორიცაა: 
ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შენახვა, ავტომანქანის მოძრაობის სიჩქა-
რის გადაჭარბება, პარკირების წესის დარღვევა, ძლიერი ალკოჰოლური სას-
მელების მიყიდვა თრობის მდგომარეობაში მყოფი პირებისთვის, თამბაქოს 
ნაწარმის გაყიდვა 16 წლის ასაკს მიუღწეველი პირისთვის და სხვ.

ბრალის პრეზუმფცია სამართლებრივი დეფინიციების რიგს განეკუთვნება. 
ბრალის უარყოფის შესაძლებლობის კრიტერიუმის მიხედვით ყველა პრე-
ზუმფცია იყოფა „უარყოფად“ და „არაუარყოფად“ პრეზუმფციად.

დანაშაულის კლასიფიკაცია

ინგლისში, სისხლის 19678 წლის სისხლის სამართლის კანონის საფუძველ-
ზე დანაშაულის ადრე არსებული კლასიფიკაცია (ფელონია და მისდიმინო-
რი) გაუქმებულ იქნა. ამავე კანონით იქნა დადგენილი დანაშაულის დაყოფა 

„საპატიმრო“ და „არასაპატიმრო“ დანაშაულად.
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„საპატიმრო“ დანაშაულს წარმოადგენს განსაზღვრული სისხლისსამართ
ლებრივი ქმედება, რომელსაც თან სდევს პატიმრობის გამოყენების შესაძ-
ლებლობა მოსამართლის ბრძანების გარეშე. ეს შეიძლება იყოს ან კანონით 
მკაცრად განსაზღვრული დასჯადი დანაშაული (მაგალითად, სამუდამო პა-
ტიმრობა დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი მკვლელობის გამო) ან 
დანაშაული, რომლის გამოც ნასამართლობის არმქონე პირს სასჯელად შე-
იძლება დაენიშნოს ციხეში პატიმრობა არანაკლებ 5 წლამდე ვადით (მარ
ტივი მკვლელობა, ქურდობა, სხვადასხვა დანაშაული სიცოცხლისათვის სა-
შიში იარაღის გამოყენებით და ა.შ.). 

ქმედების „საპატიმრო“ დანაშაულისთვის მიკუთვნება ორი პირობის სა-
ფუძველზე ხდება:

1. დანაშაული უნდა დაექვემდებაროს კანონით მკაცრად განსაზღვრულ 
სასჯელს;

2. ნასამართლობის არმქონე პირს უნდა ემუქრებოდეს არანაკლებ 5 წლით 
თავისუფლების აღკვეთა.

დაპატიმრება შეიძლება განხორციელდეს როგორც პოლიციის ოფიცრის 
(Constable), ისე კერძო პირის მიერ. მოსამართლის ბრძანების გარეშე პოლი-
ციის ოფიცერს პირის დაპატიმრება შეუძლია, თუ არსებობს გონივრული სა-
ფუძველი ეჭვისა, რომ ის დამნაშავეა, ან აპირებს „საპატიმრო“ დანაშაულის 
ჩადენას. პოლიციის ოფიცერს შეუძლია არა მხოლოდ დააპატიმროს პირი, 
არამედ ეჭვმიტანილის დაპატიმრების მიზნით შევიდეს ნებისმიერ ადგილას 
ძალის გამოყენებით, ჩაატაროს ჩხრეკა, თუ ამისათვის გონივრული საფუძვე-
ლი გააჩნია. პოლიციის ოფიცრისაგან განსხვავებით, კერძო პირს შეუძლია 
დააპატიმროს ეჭვმიტანილი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დანამდვილებით 
იცის მის მიერ დანაშაულის ჩადენის შესახებ (და არა ეჭვის შემთხვევაში).

ყველა სხვა დანაშაული მიეკუთვნება „არასაპატიმრო“ დანაშაულებს, თუმცა, 
რიგ შემთხვევებში, კანონი მაინც უშვებს დაპატიმრების შესაძლებლობას მო-
სამართლის ბრძანების გარეშე გარკვეული პირობების დაცვით „არასაპატიმ
რო“ დანაშაულებთან მიმართებით (მაგალითად, საზოგადოებრივი წესრიგის 
დარღვევა ჩხუბის ან სიმთვრალის თანხლებით, ასევე ავტოსატრანსპორტო 
დარღვევები). ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც პოლიციელს არ 
შეუძლია დაადგინოს ეჭვმიტანილის ზუსტი ვინაობა ან მისამართი, ან არაა 
დარწმუნებული ამ მონაცემების ნამდვილობაში; ასევე, თუ ის დარწმუნებუ-
ლია, რომ ეჭვმიტანილი მიიმალება სასამართლოდან უწყების მიღებამდე, ან 
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თუ თვლის, რომ დაპატიმრება აუცილებელია სხვა პირების ინტერესების და-
საცავად (მაგალითად, ბავშვების ან სხვა პირთა ქონების დაცვისათვის).

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, ასევე, დანაშაულთა კლასიფიკაცია, რო-
მელიც ეფუძნება პროცესუალურ საფუძვლებს. ამის მიხედვით არსებობს 
დანაშაულის შემდეგი სახეები:

1. დანაშაულები, რომლებიც იდევნება ბრალდების აქტით (მათ განიხი-
ლავს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო);

2. შემოკლებული სამართალწარმოების დანაშაული (Summary offences) 
(განიხილება გამარტივებული წესით, ანუ ერთპიროვნულად მოსამარ
თლის მიერ);

3. შერეული იურისდიქციის დანაშაულები (ბრალდებულის ნებით საქმე 
განიხილება ან ბრალდების აქტის საფუძველზე, ან ერთპიროვნულად 
მოსამართლის მიერ, გამარტივებული სქემით).

დანაშაულის სუბიექტი

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკი ინგლისში დადგენი-
ლია სპეციალური სტატუტით. ბავშვებისა და ახალგაზრდების შესახებ კა-
ნონის (1933 წ.) საფუძველზე, 1968 წლის რედაქციით, სისხლისსამართლებ-
რივ პასუხისმგებლობას ექვემდებარებიან პირები, რომელთაც 10 წლის 
ასაკს მიაღწიეს.

დანაშაულებრივი ქმედების სუბიექტს, ინგლისის სისხლის სამართლის 
მიხედვით, წარმოადგენს ფიზიკური პირი. ინგლისში ითვლებოდა, რომ 7 
წელს მიუღწეველ პირებს გააჩნდათ იმუნიტეტი სისხლისსამართლებრივ 
პასუხისმგებლობაზე. 1933 წლის კანონმა ბავშვებისა და ახალგაზრდების 
შესახებ ეს ზღვარი 8 წლამდე გაზარდა, ხოლო ამავე კანონმა 1963 წლის 
რედაქციით – 10 წლამდე (აღნიშნული ასაკობრივი ზღვარი ვრცელდება 
ინგლისსა და უელსის ტერიტორიაზე, შოტლანდიაში სისხლისსამართლებ-
რივი პასუხისმგებლობის ასაკი 12 წელია). შესაბამისად, 10 წლამდე ასაკის 
პირები, დანაშაულის ჩადენის უუნაროდ მიიჩნევიან, თუმცა აღნიშნული 
პრეზუმფცია არ ვრცელდება მკვლელობებზე, ასევე, იმ შემთხვევებზე, რო-
დესაც პირს „ბოროტი ჭკუაგანწყობა“ აღენიშნება (ანუ დანაშაულის წინას
წარი განზრახვით ჩადენის შემთხვევაში). პრეზუმფცია არ მოქმედებს, 
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აგრეთვე, სქესობრივი დანაშაულის ჩადენისას „სქესობრივი დანაშაულების 
შესახებ“ კანონის (1993 წ.) თანახმად. 10 წელს მიღწეული პირები სრულად 
არიან პასუხისმგებელნი თავიანთ ქმედებებზე, თუმცა, სასჯელი ციხეში პა-
ტიმრობის სახით (სამუდამოს ჩათვლით) შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
მხოლოდ მათ მიმართ, რომელთაც 21 წლის ასაკის მიღწევის შემდგომ ჩაი-
დინეს დანაშაული. 21 წელს მიუღწეველი პირები გამწესდებიან სპეციალურ 
გამოსასწორებელაღმზრდელობით დაწესებულებებში.

ინგლისში შეურაცხაობის საკანონმდებლო დეფინიცია არ არსებობს. მო-
სამართლეები თავიანთ საქმიანობაში ხელმძღვანელობენ ჯერ კიდევ 1843 
წელს56 ჩამოყალიბებული ე.წ. მაკნატენის წესით (M'Naghten Rule). აღნიშ-
ნულ წესს საფუძვლად დაედო გადაწყვეტილება მაკნატენის წინააღმდეგ, 
რომელიც შეეხებოდა დევნის მანიით შეპყრობილ პირს. მას სურდა მოეკლა 
ინგლისის პრემიერმინისტრი ფილი, რადგან მიაჩნდა, რომ მისგან იდევ-
ნებოდა. თუმცა, შეცდომით მოკლულ იქნა პრემიერმინისტრის მდივანი. 
საქმის განხილვისას, მოსამართლის ყურადღება განსასჯელის „უცნაურო-
ბებმა“ მიიპყრო და სასამართლომ გაამართლა ის, როგორც შეურაცხადი. 
აღნიშნული პრეცედენტის საფუძველზე რამდენიმე ავტორიტეტულმა მოსა-
მართლემ ლორდთა პალატის მოთხოვნის საფუძველზე ჩამოაყალიბა ე.წ. 

„შეურაცხაობის წესები“.57

მაკნატენის წესის თანახმად, ყოველი ადამიანი ითვლება სულიერად ჯან
მრთელად და გონიერების საკმარისი ხარისხის მქონედ იმისათვის, რომ პა-
სუხი აგოს მის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, სანამ ნაფიც მსაჯულთა მიერ 
სარწმუნოდ არ იქნება დამტკიცებული საწინააღმდეგო.

ფსიქიკური ავადმყოფობის მიზეზით პასუხისმგებლობისგან გასათავისუფ
ლებლად უნდა დადგინდეს, რომ მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენისას 
განსასჯელს აღენიშნებოდა ფსიქიკური დაავადება ცნობიერების დეფექტით, 
რომ ის ვერ უწევდა ანგარიშს საკუთარ ქმედებებს, ან თუ უწევდა, არ შეეძლო 
გაეცნობიერებინა თავისი ქმედების უზნეობა (დანაშაულებრიობა).

ინგლისური სამართლისათვის დამახასიათებელი იურიდიული ფორმული-
რებების ბუნდოვანების მიუხედავადაც ნათელია, რომ აღნიშნული წესები 
არ ასახავენ შეურაცხაობის ნებელობით კრიტერიუმს, განსხვავებით საქარ
თველოს სისხლის სამართლის კოდექსისგან. ჩვენი კოდექსის მიხედვით, შე-

56 Kaplan J. Weisberg R. & Binder G., Criminal Law: Cases and Materials, 7th edition, New York: Wolters Kluwer Law & Business, 
2012. p. 10.

57 „M’Naghten’s Case“. Britannica. The Editors of Encyclopaedia Britannica, May 27, 1999. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://
www.britannica.com/topic/MNaghtens-Case> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 24.03.2022].

https://www.britannica.com/topic/MNaghtens-Case
https://www.britannica.com/topic/MNaghtens-Case
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ურაცხაობა დგინდება როგორც ინტელექტუალურ, ისე ნებელობით მომენ
ტებზე დაყრდნობით. პირი შეურაცხადია არამარტო მაშინ, როცა ფსიქიკური 
მდგომარეობიდან გამომდინარე, არ შეეძლო გაეცნობიერებინა თავისი ქმე-
დების ფაქტობრივი ხასიათი და მართლწინააღმდეგობა (ინტელექტუალუ-
რი მომენტი), ასევე მაშინაც, როცა არ შეეძლო ეხელმძღვანელა ამ მოქმე-
დებისათვის (ნებელობითი ანუ ვოლუნტატიური მომენტი). აქვე აღვნიშნავთ 
იმასაც, რომ საქართველოს მოქმედმა სისხლის სამართლის კოდექსმა შეუ-
რაცხაობის ცნების ტრადიციულ გაგებაზე უარი თქვა. კოდექსის 33ე და 34ე 
მუხლებით, პირის ასაკი და ფსიქიკური მდგომარეობა ბრალის გამომრიცხა-
ვი ან შემამსუბუქებელი გარემოებებია და არა სუბიექტის ნიშნები.

პირის შეურაცხადად ცნობის პროცედურა და ამგვარი ცნობის შედეგე-
ბი რეგლამენტებულია კანონში „პირის შეურაცხადად ცნობის შესახებ“ 
(1964 წ.). იმდენად, რამდენადაც ეს სტატუტი შეიცავს უპირატესად პროცე-
სუალურ ნორმებს, შეურაცხაობის რაიმე კრიტერიუმების რეგლამენტაცია 
მასში არაა მოცემული.

ინგლისში არსებობს ე.წ. შეზღუდული შერაცხაობის ინსტიტუტი, რომელიც 
ასახულია პრეცედენტულ სამართალში და ზოგიერთ სტატუტში, რომლე-
ბიც ადგენენ სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას კონკრეტულ და-
ნაშაულებზე.

ტერმინოლოგიურად შეზღუდული შერაცხაობა (Diminished capacity) მიჩ
ნეულია „ცნობიერების არანორმალურ მდგომარეობად“. ამავდროულად, 
ინგლისელი იურისტების აზრით, ის უნდა განასხვავონ გონების დეფექტისა-
გან (შეურაცხაობისგან), რომლის ნიშნები განსაზღვრულია ე.წ. ტენის წესებში.

პრეცედენტში ბარნის საქმესთან დაკავშირებით (1960 წ.), სასამარ თლომ 
მიუთითა, რომ არანორმალური იქნება მდგომარეობა, რომელიც იმდენად 
განსხვავდება ჩვეულებრივი ადამიანის ცნობიერებისგან, რომ გონიერი 
ადამიანი მას არანორმალურს უწოდებდა.58 უდავოა, რომ მსგავსი მსჯელო-
ბა, რომანულგერმანული სამართლის სისტემის იურისტის თვალსაზრი-
სით, მისაღებ დეფინიციად ვერ ჩაითვლება.

მკვლელობის შესახებ კანონის (1957 წ.) მიხედვით, პირი ექვემდებარება 
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებას მარტივი მკვლელობის გამო და 
ისჯება მკვლელობისათვის წინასწარი განზრახვის გარეშე, თუ მისი ცნობი-
ერება იმყოფება ისეთ არანორმალურ მდგომარეობაში, რომელიც მნიშვნე-

58 Regina v Byrne: CCA 1960.
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ლოვნად აუარესებს მის გონებრივ შესაძლებლობებს – შეაფასოს თავისი 
ქმედებების სისწორე.59

იურიდიული პირები, 
როგორც დანაშაულის სუბიექტები

იურიდიული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი ინგლისში წყდება, უპი-
რატესად, პრეცედენტული სამართლით. აღნიშნული პრობლემის განხილ-
ვისას, ინგლისელი იურისტები – კარდი, კროსი და ჯოუნსი წერდნენ: „საერ
თო წესი მდგომარეობს იმაში, რომ კორპორაცია, იქნება ეს კომპანია იური
დიული პირის უფლებებით, სახელმწიფო კორპორაცია თუ ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანო, შეიძლება იყოს სისხლისსამართლებრივად პასუ
ხისმგებელი იმავე ფარგლებში, როგორც ფიზიკური პირი“.60

მართლაც, პრაქტიკისთვის ცნობილია იურიდიული პირების პასუხისმგებ-
ლობასთან დაკავშირებული ამგვარი საქმეები. ასე, მაგალითად, 1989 წელს 
სატრანსპორტო კომპანია გასამართლებულ იქნა რამდენიმე ადამიანის გა-
უფრთხილებლობით მკვლელობის გამო. სასამართლო მოსმენაზე გაირკვა, 
რომ ადამიანების სიკვდილი გამოიწვია ბორანის ავარიამ, რომლის ჩაძირ-
ვაც განაპირობა მრავალრიცხოვანმა ტექნიკურმა გაუმართაობამ. სისხლის-
სამართლებრივ პასუხისმგებლობას დაექვემდებარა კომპანიის დირექტო-
რიც, გაუფრთხილებლობით მკვლელობის ბრალდებით.61

2007 წელს ინგლისში მიიღეს კანონი კორპორაციის სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობის შესახებ მარტივი მკვლელობის გამო. ამ კანონის შესა-
ბამისად, სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას ექვემდებარებიან 
იურიდიული პირები, მათ შორის, სახელმწიფო ორგანოებიც, რომლებმაც 
არ შეასრულეს ადამიანთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ვალდებულე-
ბა, რის შედეგადაც შეიქმნა სიტუაცია (მაგალითად, მოხდა ავარია), რამაც 
დაზარალებულის სიკვდილი გამოიწვია.62

59 „The Homicide Act 1957“ (5 & 6 Eliz.2 c.11), [21st March 1957]. UK Public General Acts. ხელმისაწვდომია: <https://
www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/11#:~:text=1957%20CHAPTER%2011%205%20and,murder%20and%20at-
tempts%20to%20murder> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 24.03.2022].

60 Card R. & Molloy J., Card, Cross & Jones Criminal Law (22nd edn). England, Oxford University Press, 2016. p. 13.
61 Малиновский А.А., Сравнительное уголовное право: Москва: Юрлитинформ, 2014. С. 224.
62 „Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007“ [26th July 2007]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო-

მია: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/19> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 24.03.2022].

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/11#:~:text=1957%20CHAPTER%2011%205%20and,murder%20and%20attempts%20to%20murder
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/11#:~:text=1957%20CHAPTER%2011%205%20and,murder%20and%20attempts%20to%20murder
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/5-6/11#:~:text=1957%20CHAPTER%2011%205%20and,murder%20and%20attempts%20to%20murder
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/19
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დანაშაულის ჩადენის სტადიები ბრიტანეთში

დანაშაულის მომზადება

ინგლისურ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში დანაშაულის მომ-
ზადებისათვის პასუხისმგებლობა დეტალურად არაა რეგლამენტებული, 
იმდენად, რამდენადაც ის, როგორც წესი, არ ისჯება. ის, რაც ქართულ სა-
მართალში დანაშაულის მომზადებას წარმოადგენს, ინგლისში, ზოგიერთ 
შემთხვევაში, დანაშაულის მცდელობად მიიჩნევა.

დანაშაულის მცდელობა

ინგლისში რეგლამენტებულია კანონით სისხლისსამართლებრივად დას
ჯადი დანაშაულის მცდელობის შესახებ (1981 წ.). მოცემული სტატუტი შე-
იცავს მცდელობის დეფინიციას, რომლის მიხედვითაც: თუ „პირი დანაშაუ
ლის ჩადენის განზრახვით იდენს ქმედებას, რომელიც უფრო მეტია, ვიდრე 
უბრალოდ დანაშაულის მომზადება, მას ბრალი ედება დანაშაულის ჩადენის 
მცდელობაში, რაშიც პირი დამნაშავეა მაშინაც, თუ, ფაქტების მიხედვით, და
ნაშაულის ჩადენა შეუძლებელია“.63

საკანონმდებლო კონსტრუქციის განმარტებისთვის – „ქმედების მიმართ, 
რომელიც უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ დანაშაულის მომზადება“ – გამო-
იყენება ე.წ. „უახლოესი ნაბიჯის“ (Proximate step) კრიტერიუმი, რომელიც 
ფორმულირებულ იქნა სასამართლოს მიერ ჯერ კიდევ რობინსონის საქმის 
განხილვისას (1915 წ.).64 საქმის არსი შემდეგში მდგომარეობდა: რობინსონ-
მა, იუველირად მუშაობისას, გადაწყვიტა დანაშაულის იმიტირება დაზღვე-
ვის მისაღებად. მან გადამალა ძვირფასეულობა, გაიკოჭა თავი და დახმა-
რებისთვის ყვირილი მორთო. მოსულ პოლიციელებს მან მოუთხრო, რომ 
ყაჩაღობის მსხვერპლი გახდა, მაგრამ გამოძიებისას გადამალული ძვირ-
ფასეულობა ნაპოვნი იქნა, რაც თაღლითობის მცდელობისათვის ბრალის 
წაყენების მიზეზი გახდა. სასამართლომ საქმის განხილვისას ბრალდებუ-
ლი გაამართლა. სხდომის მიმდინარეობისას გაირკვა, რომ იუველირმა არ 
გადადგა „უახლოესი ნაბიჯი“, ანუ განცხადებით არ მიმართა სადაზღვევო 
კომპანიას სადაზღვევო შემთხვევის აღმოჩენის თაობაზე და მისგან არ მოი-
თხოვა ზარალის ანაზღაურება. გამოვიდა, რომ, „უახლოესი ნაბიჯის“ გადა-

63 „Criminal Attempts Act 1981“ [27th July 1981]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/1981/47> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 24.03.2022].

64 Rex v. Robinson, [1915] 2 K.B. 342.

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/47
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/47


70

უდგმელობის გამო რობინსონმა მოახდინა მხოლოდ დანაშაულის მომზა-
დება, რაც ინგლისური სამართლის მიხედვით, არ არის დასჯადი.

გამომდინარე იქედან, რომ კანონმდებლობა მკაფიოდ არ განმარტავს მომ-
ზადებასა და მცდელობას, პრაქტიკაში, რიგ შემთხვევებში, სასამართლოე-
ბი მოსამზადებელ ქმედებებს აფასებენ, როგორც დანაშაულის მცდელობას 
და სჯიან ამის გამო, სხვა შემთხვევაში კი თავად დანაშაულის მცდელობა 
(„უახლოესი ნაბიჯის“ არამკაფიო კრიტერიუმის გამო) განიხილება, რო
გორც დანაშაულის მომზადება და ბრალდებული არ ექვემდებარება სის-
ხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას.

შეთქმულება 

სისხლის სამართლის კანონის (1977 წ.) შესაბამისად, პირს დანაშაულის ჩა-
დენის მიზნით შეთქმულებაში (Conspiracy) ბრალი ედება, – „თუ ის შეუთან
ხმდა სხვა პირს ან პირებს ამა თუ იმ დანაშაულებრივი ქმედების თაობაზე“.

საკმაოდ საინტერესოა კანონში მოცემული ჩამონათვალი პირებისა, რომ-
ლებთანაც დანაშაულებრივი შეთქმულება არ ქმნის შეთქმულების შემა-
დგენლობას.

ეს პირებია:

1. მეუღლე (ინგლისური დოქტრინის თანახმად, ცოლი და ქმარი იურიდი-
ულად ერთ პირს წარმოადგენს);

2. პირი, რომელსაც არ მიუღწევია სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებ-
ლობის ასაკისათვის;

3. შერჩეული დანაშაულის მსხვერპლი.

თანამონაწილეობის ინსტიტუტი ინგლისში შემუშავებულია სისხლის სა-
მართლის დოქტრინისა და პრეცედენტული სამართლის დებულებების სა-
ფუძველზე, მაგრამ თანამონაწილეობის საკითხები, რომელთა გადაწყვეტა 
საერთო სამართალზე დაყრდნობით ხდება, უპირატესად შეეხება დანაშაუ-
ლებრივი როლების ფაქტობრივი გადანაწილებისა და პასუხისმგებლობის 
დიფერენციაციის პრობლემებს. მაგალითად, სასამართლომ, რომელიც ებო-
ტის საქმეს განიხილავდა (1955 წ.), დაამკვიდრა წესი, რომლის თანახმადაც, 
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თუ რამდენიმე ადამიანს ბრალი ედება დანაშაულის ჩადენაში და არსებობს 
მტკიცებულებები იმისა, რომ ისინი თანამონაწილეები არიან, მაგრამ ვერ 
მტკიცდება, თუ რომელი იყო ფაქტობრივი ამსრულებელი, სასამართლომ 
ყველა ეჭვმიტანილი თანამონაწილედ (ხელშემწყობად) უნდა განიხილოს.65

ქმედების დანაშაულობის გამომრიცხავი 
გარემოებები

ასეთი გარემოებები ინგლისში დაცვის საფუძველს წარმოადგენენ და ისი-
ნი ორ ჯგუფად იყოფიან: გარემოებებად, რომლებიც გამორიცხავენ მარ
თლ საწინააღმდეგობას და ქმედებები, რომლებიც გამორიცხავენ ბრალე-
ულობას.

აუცილებელი მოგერიება

ინგლისის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში აუცილებელი მოგერი-
ების ინსტიტუტი პრაქტიკულად არ არის რეგლამენტებული. სისხლის სა-
მართლის კანონის მე3 მუხლში (1967 წ.) მოცემულია განმარტება, რომლის 
თანახმადაც, პირს შეუძლია გამოიყენოს ძალა, რომელიც დასაშვებია დანა-
შაულის აღკვეთის გარემოებებში ან სამართალდამრღვევის ან ეჭვმიტანი-
ლის კანონიერი დაპატიმრებისას ან ასეთი დაპატიმრების დროს დახმარე-
ბის აღმოჩენისას.66

ტერმინოლოგიურად, აუცილებელი მოგერიება ინგლისურ სამართალში 
იწოდება „თავდაცვად“, მაგრამ პროფესორ მარის კრემონის მოსაზრებით, 
საერთო სამართლის ანალიზიდან გამომდინარე, მოცემული ტერმინი მოი-
ცავს თავდაცვას და ასევე მესამე პირის, ან საკუთრების დაცვას.67

თავდაცვის მართლზომიერების, მისი საზღვრების გადამეტების კრიტერი-
უმების საკითხებმა ასახვა ჰპოვეს სასამართლო გადაწყვეტილებებში, რომ-
ლებიც ხშირად წინააღმდეგობრივია და სცილდება სისხლის სამართლის 
დოქტრინის ფარგლებს.

65 R. v. Abbott, [1955] 2 Q.B. 497.
66 „Criminal Law Act 1967“ [21st July 1967]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.gov.uk/

ukpga/1967/58/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 24.03.2022].
67 Cremona M., Criminal Law. Macmillan Professional Masters. Palgrave Macmillan, UK London. 1989. pp. 227-231. <https://

doi.org/10.1007/978-1-349-19928-0_9>.

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/58/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/58/introduction
https://doi.org/10.1007/978-1-349-19928-0_9
https://doi.org/10.1007/978-1-349-19928-0_9


72

„თავდაცვის“ განმარტება ფორმულირებულ იქნა ლორდ მორისის მიერ პალ
მერის საქმესთან (1971 წ.) დაკავშირებით. კერძოდ, მორისის აზრით, პირზე 
თავდასხმის დროს, მას შეუძლია თავის დაცვა, მაგრამ უნდა არსებობდეს 
ამის გონივრული საჭიროება. თუმცა, მოცემული დეფინიცია ბოლომდე არ 
განმარტავს „თავდაცვის გონივრული საჭიროების“ ცნებას.68

უკიდურესი აუცილებლობა

ინგლისში, ასევე, არაა კანონმდებლობით რეგლამენტებული უკიდურესი 
აუცილებლობის ინსტიტუტი. მოცემულ სფეროში მოქმედებს მრავალი პრე-
ცედენტი. მაგალითად, ჯერ კიდევ XIX საუკუნის ბოლოს სასამართლოები წა-
აწყდნენ ხომალდის ჩაძირვის დროს ჩადენილი ქმედების კვალიფიკაციის 
პრობლემას. ღია ზღვაში, ტივზე ხანგრძლივად ყოფნის შემდეგ წყლისა და 
საკვების გარეშე, მეზღვაურებმა დადლიმ და სტივენსმა მოკლეს და შეჭამეს 
იუნგა პარკერი, რისი წყალობითაც გადარჩნენ. შემდგომში მათ მკვლელო-
ბის ბრალდება წაუყენეს. ინგლისის სასამართლომ უარი თქვა ეღიარებინა, 
რომ მეზღვაურები უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეობაში მოქმედებ-
დნენ და მათ სიკვდილი მიუსაჯა. დედოფალმა სიკვდილით დასჯა ექვსთვი-
ანი პატიმრობით შეცვალა.69

მოცემული შემთხვევის იურიდიული შეფასება საკმაოდ რთულია. მაშინაც 
კი, თუ დოქტრინისა და სასამართლო პრაქტიკის საყოველთაოდ აღიარე-
ბულ დებულებას დავეყრდნობით იმის შესახებ, რომ უკიდურესი აუცილებ-
ლობის შემთხვევაში მიყენებული ზიანი აღკვეთილზე ნაკლები უნდა იყოს, 
მიღებული გადაწყვეტილება გვაოცებს თავისი არაადამიანურობით. გამო-
დის, რომ მეზღვაურებმა იუნგის შეჭმით (ანუ ერთი ადამიანის სიკვდილით) 
აღკვეთეს გაცილებით დიდი ზიანი (სამი ადამიანის სიკვდილი).

ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით, ამ მაგალითში აღწერილ შემ-
თხვევაში პირი გათავისუფლდებოდა პასუხისმგებლობისაგან სსკის 38ე 
მუხ ლის საფუძველზე, რომელიც ეხება ბრალის გამომრიცხავ საპატიებელ 
გარემოებებს. სისხლისსამართლებრივ ლიტერატურაში მათ „ტრაგიკული 
კოლიზიის შემთხვევებს“ უწოდებენ. ასეთ შემთხვევებში პირი, მართალია, 
სჩადის ქმედებას, რომელიც სამართლებრივად არ არის გამართლებული, 
მაგრამ სიტუაცია იმდენად ექსტრემალურია, რომ უნდა ეპატიოს ჩადენილი 
უმართლობა. პირი პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება არა იმის გამო, 

68 Regina v Palmer: PC, [1971] .
69 Флетчер Дж. & Наумов А. В. Основные концепции современного уголовного права. Москва: 1998. С. 328-329.
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რომ გადარჩენილი სიკეთე უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დაზიანებული 
(სიცოცხლის კვანტიფიკაცია არ შეიძლება, რადგან იგი აბსოლუტური ღირე-
ბულების სიკეთეა), არამედ იმიტომ, რომ „შექმნილ ვითარებაში ის იმყოფე
ბა ისეთი ფსიქიკური ზეწოლის ქვეშ და ისეთი ძლიერია (მისი ან მისი ახლო
ბლის) ამა თუ იმ სამართლებრივი სიკეთის გადარჩენის სურვილი, რომ იგი 
ტრაგიკული კოლიზიის მდგომარეობაში ვარდება“.70 ასე რომ, ასეთ დროს 
ლაპარაკია არა მართლწინააღმდეგობის, არამედ ბრალის გამომრიცხავ ანუ 
საპატიებელ უკიდურეს აუცილებლობაზე.71

დანაშაულის ჩადენის იძულება

ინგლისის სისხლის სამართალში დანაშაულის ჩადენის იძულების ინსტი-
ტუტს გარკვეული თავისებურებები გააჩნია და ის რეგლამენტირდება საერ
თო სამართლის დებულებებით. აღსანიშნავია, რომ კანონით რეგულირე-
ბულია მხოლოდ იძულების კერძო შემთხვევა, კერძოდ, ქმრის მიერ ცოლის 
იძულება, ჩაიდინოს დანაშაული. სისხლის სამართლის იუსტიციის შესა-
ხებ კანონის (1925 წ.) მიხედვით, გათხოვილი ქალი, რომელიც დანაშაულს 
ქმრის მხრიდან იძულებით ჩადის, სისხლისსამართლებრივად პასუხს არ 
აგებს. სასჯელის დანიშვნას ასეთ შემთხვევაში ქმარი ექვემდებარება. ამ-
გვარი მიდგომა ნაწილობრივ აიხსნება ინგლისური სისხლისსამართლებ-
რივი ტრადიციით. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ 
ცოლი, რომელმაც კანონსაწინააღმდეგო ქმედება ქმრის თანდასწრებით ჩა-
იდინა, უნდა განიხილებოდეს არა როგორც დანაშაულის სუბიექტი, არამედ 
რო გორც მისი ჩადენის იარაღი. რა თქმა უნდა, დღეისათვის მსგავსი დოქ-
ტრინალური დებულება მოძველებულია. ცოლის სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საკითხი ქმრის მხრიდან დანაშა-
ულის ჩადენის იძულების შემთხვევაში წყდება ნაფიც მსაჯულთა სასამარ
თლოს მიერ საქმის ყველა გარემოების გათვალისწინებით.

დაზარალებულის თანხმობა

ინგლისში ევთანაზიის საკითხის საკანონმდებლო რეგულაციის არარსებო-
ბის პირობებში, ქალაქ ნიუკასტლის სასამართლომ 1999 წელს ექიმი დევიდ 
მური გაამართლა, რომელსაც ბრალი საკუთარი პაციენტის მკვლელობაში 
ედებოდა. როგორც სასამართლო სხდომაზე გაირკვა, დ. მურმა ოთხმოცი 

70 ტურავა მ., სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა (მე-9 გამოცემა). თბილისი: 
«მერიდიანი» 2013. გვ: 236.

71 იქვე, გვ: 234-239.
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წლის ონკოლოგიურ ავადმყოფს მორფინის დიდი დოზა გაუკეთა, რაც სიკ-
ვდილის მიზეზად იქცა. სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ვინაიდან ექიმის 
მოვალეობას შეადგენდა უიმედო ავადმყოფებისთვის ტანჯვის შემსუბუქება 
ძლიერმოქმედი გაუტკივარი საშუალებებით, დ. მურის ქმედებებში არაფე-
რი ყოფილა კანონსაწინააღმდეგო.72

მნიშვნელოვანია ამ მხრივ პრიტის საქმე,73 სადაც მომჩივანს განუკურნებე-
ლი დაავადების ბოლო სტადია ჰქონდა და სახელმწიფოს სთხოვდა, რომ 
თავისი ქმრისთვის თვითმკვლელობაში დახმარების უფლება მიეცათ, ისე 
რომ სამარ თლებრივ დევნას არ დაქვემდებარებოდა. აღნიშნული თხოვ ნა 
არ დაკმაყოფილდა. მომჩივანმა დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ ადამიანის 
უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა. იგი თვლიდა, რომ დიდი ბრი-
ტანეთის მხრიდან ადგილი ჰქონდა „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თა-
ვისუფლებათა დაცვის კონვენციის“ მე2, მე3, მე8, მე9 და მე14 მუხლების 
დარღვევას. ვინაიდან, ავადმყოფობის ბოლო ეტაპები დაკავშირებული იყო 
ტანჯვასთან და დამამცირებელ მდგომარეობაში ყოფნასთან, იგი გამოთ-
ქვამდა სურვილს – თვითონვე გადაეწყვიტა, თუ რა გზით აღესრულებოდა. 
იგი აღნიშნავდა, რომ თუ მას აქვს სიცოცხლის უფლება, მისი გადასაწყვეტია 
– იცოცხლოს ღირსეულად და მოკვდეს ღირსეულად და არ იმყოფებოდეს 
დამამცირებელ მდგომარეობაში. ევროპულმა სასამართლომ მიიჩნია, რომ 
მომჩივანის არგუმენტი იმის შესახებ, რომ ქმედება სახელმწიფო ორგანოსი, 
რომელმაც არ მისცა მას სხვისი დახმარებით თვითმკვლელობის უფლება 
და ამით კონვენციის მე2 მუხლით ნაგულისხმევი ვალდებულება დაარღვია, 
არ იყო მართებული. სასამართლომ არ გაიზიარა არც სხვა მუხლების დარ-
ღვევა, კერძოდ, მე3 მუხლთან მიმართებაში (არაადამიანური და დამამცი-
რებელი მოპყრობა) სასამართლომ არ დაადგინა მოპასუხე სახელმწიფოს 
მხრიდან უდიერად მოპყრობა. არგუმენტი იმის თაობაზე, რომ უარის თქმა 
ვალდებულების აღებაზე – არ აღეძრათ დევნა მისი მეუღლის წინააღმდეგ –  
წარმოადგენდა არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას, რამდენადაც 
ეს მის საწამებლად გაწირვას ნიშნავდა, სასამართლომ უსაფუძვლოდ მიიჩ-
ნია. ევროპული სასამართლოს აზრით, ეს გამოიწვევდა „მოპყრობის“ მნიშ-
ვნელობის გაფართოებას, ამ სიტყვის ჩვეულებრივი მნიშვნელობის ფარგ-
ლებს გარეთ. ამასთან, მე3 მუხლის დებულებებიდან არ გამომდინარეობდა 
სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება, უარი ეთქვა თვითმკვლელობაში 
დამხმარის წინააღმდეგ დევნის აღძვრაზე ანდა სხვაგვარად შეექმნა თვით-
მკვლელობაში დახმარების კანონიერი შესაძლებლობა. სასამართლომ, ასე-

72 „Euthanasia Doctor Found Not Guilty of Murder:“. Gettyimages. (11 May 1999). ხელმისაწვდომია:< https://www.getty-
images.co.uk/detail/video/a-nn-linda-kennedyitnengland-newcastle-extdr-david-news-footage/721394631> [გა და მოწ მე-
ბუ ლია: 24.03.2022].

73 Pretty v. the United Kingdom, [29 April 2002] 2346/02.

https://www.gettyimages.co.uk/detail/video/a-nn-linda-kennedyitnengland-newcastle-extdr-david-news-footage/721394631
https://www.gettyimages.co.uk/detail/video/a-nn-linda-kennedyitnengland-newcastle-extdr-david-news-footage/721394631


75

ვე, უსაფუძვლოდ მიიჩნია მომჩივნის დასაბუთება კონვენციის დანარჩენი 
მუხ ლების დარღვევასთან დაკავშირებითაც. ქალბატონი პრეტი ბუნებრივი 
სიკვდილით გარდაიცვალა. მისი მცდელობა, რომ თავად შეერჩია სიკვდი-
ლის დრო და მეთოდი, წარუმატებელი აღმოჩნდა.

იურიდიული და ფაქტობრივი შეცდომა

ინგლისში პასუხისმგებლობის საკითხები ფაქტობრივი ან სამართლებრი-
ვი შეცდომის შედეგად ჩადენილი ქმედებისთვის უპირატესად წყდება სასა-
მართლო პრაქტიკისა და დოქტრინის შესაბამისად. ცნობილ პრეცედენტს 
გარემოებრივი ფაქტობრივი შეცდომისა, რომელიც გამორიცხავს ქმედების 
დანაშაულებრიობას, წარმოადგენს ტოლსონის საქმე (1889 წ.).74

საქმის არსი მდგომარეობს შემდეგში: მისის ტოლსონი, რომელიც თვლი-
და, რომ მისი მეუღლე ამერიკაში მოგზაურობისას დაიღუპა (ვინაიდან მის 
შესახებ 6 წლის განმავლობაში არავითარი ცნობა არ ჰქონდა მიღებული), 
ხელმეორედ გათხოვდა, მაგრამ მალე მისი პირველი ქმარი გამოცხადდა და 
ცოლი პასუხისგებაში იქნა მიცემული ორმაგი ქორწინების გამო. საპელაციო 
გარჩევისას გაირკვა, რომ მისის ტოლსონმა დანაშაული ჩაიდინა მეუღლის 
დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებული შეცდომის გამო. სასამართლომ გაით-
ვალისწინა აღნიშნული გარემოება და გაამართლა იგი.75

დოქტრინალური მიდგომა სამართლებრივი შეცდომის მიმართ (როგორც იმ 
გარემოებისადმი, რომელიც გამორიცხავს ქმედების დანაშაულებრიობას) 
გარკვეული თავისებურებით გამოირჩევა. მ. კრემონის აზრით,76 სისხლის-
სამართლებრივი შეცდომა, ანუ დანაშაულის ჩადენა სისხლისსამართლებ-
რივი აკრძალვის არცოდნის გამო, არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც პასუ-
ხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძველი. ეს ეწინააღმდეგება რო-
მის სამართლიდან მომდინარე ცნობილ პრინციპს – „კანონის არცოდნა არ 
ათავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან“ (Ignorantia legis non excusat). მეორე 
მხრივ, შეცდომა (მაგალითად, სამოქალაქო სამართალში – ჩადენილი ქმე-
დების კონტექსტში) ამგვარ საფუძვლად ჩაითვლება. ასე მაგალითად, ქურ
დობის ჩადენისას სუბიექტი შეიძლება ცდებოდეს ქონების მესაკუთრეს თან 
მიმართებით. მაგალითად, პირი ითვისებს ნაპოვნ ნივთს, შეცდომით მიი-

74 The Queen v. Tolson, [11 May 1889] 23 Q.B.D. 168.
75 Jenks E., D.C.L. Murray J. „The Book of English Law“. (12s.). The Cambridge Law Journal 6, no. 2, 1937. p. 436. <https://

doi.org/10.1017/S000819730012447X>.
76 იხ. ზემოთ: დანაშაულის ჩადენის სტადიები ბრიტანეთში, აუცილებელი მოგერიება.

https://doi.org/10.1017/S000819730012447X
https://doi.org/10.1017/S000819730012447X
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ჩნევს რა, რომ ეს ნივთი არავის ეკუთვნის მასზე საკუთრების უფლებით (იგუ-
ლისხმება ზიანის ანაზღაურების კონტექსტი).

ამგვარი მიდგომა გამართლებულად შეიძლება მივიჩნიოთ, ვინაიდან იგი 
არ ეწინააღმდეგება სისხლის სამართლის ძირითად პრინციპს და, ამასთა-
ნავე, ითვალისწინებს საკანონმდებლო სირთულეებსა და ცვალებადობებს. 
სავსებით ნათელია, რომ ზოგიერთი დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენა შე-
იძლება განპირობებული იყოს შეცდომებით საბანკო, სამეწარმეო, საბაჟო, 
საგადასახადო სამართალში. 

სასჯელთა სისტემა

ინგლისურ სამართალში სასჯელთა კიბე მხოლოდ ერთი რომელიმე აქტით 
როდია განსაზღვრული. სამართლის კანონმდებლობის კვლევა საფუძველს 
იძლევა მივიჩნიოთ, რომ სასჯელთა სისტემის შემადგენლობაში მოიაზრე-
ბა სასჯელები, რომლებიც დაკავშირებულია თავისუფლების აღკვეთასთან 
(ციხეში სხვადასხვა ხანგრძლივობით ყოფნით) ან არაა მასთან კავშირში. 

სისხლის სამართლის იუსტიციის კანონის (1991 წ.)77 და ასევე, დანაშაულის/
სასჯელის შესახებ კანონის78 მიხედვით, სასჯელებს, რომლებიც არ უკავ-
შირდება თავისუფლების აღკვეთას, მიეკუთვნება:

1. პრობაცია;

2. საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა;

3. შინაპატიმრობა;

4. ზედამხედველობა;

5. ვიზიტები აღმზრდელობით ცენტრში;

6. დაჯარიმება;

7. კონფისკაცია;

8. უფლებების აღკვეთა.

77 „Criminal Justice Act 1991“ [25th July 1991]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/1991/53/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 24.03.2022].

78 „Crime (Sentences) Act 1997“ [21st March 1997]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.
gov.uk/ukpga/1997/43/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 24.03.2022].

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/53/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/53/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/43/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/43/introduction


77

სტანდარტული სასჯელების გარდა ინგლისის სისხლის სამართალი, ასევე, 
ცნობს უსაფრთხოების ღონისძიებების ცნებას. უსაფრთხოების ღონისძიე-
ბებს მიეკუთვნება:

 � ალკოჰოლიზმით დაავადებულებისა და ნარკომანების იძულებით მკურ-
ნალობა;

 � ფსიქიკური დარღვევების მქონე სამართალდამრღვევების იზოლაცია;

 � ანტისოციალური ქცევის ამკრძალავი ბრძანების გამოცემა;

 � სექსუალური დანაშაულის ჩამდენთა და მოძალადეთათვის ციხეში 
ყოფნის გახანგრძლივება.

ციხის პატიმრობა

2019 წლის ივნისის მდგომარეობით, პატიმართა რაოდენობამ ინგლისსა 
და უელსში შეადგინა 82 710 ადამიანი. ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 
იყო ბოლო 10 წლის განმავლობაში. პატიმართა მაქსიმალური რაოდენობა 
(88 167) დაფიქსირდა 2011 წლის ნოემბერში. უკანასკნელ წლებში მათმა 
რიცხვმა შედარებით იკლო, ამავდროულად, მონაცემები მიუთითებს იმაზე, 
რომ ციხეებში ნარკოტიკის, ალკოჰოლისა და იარაღის მოხმარება ფართო-
დაა გავრცელებული.79

გრაფიკი 1. 
პატიმრების რაოდენობის ზრდა ინგლისისა და უელსის ციხეებში 
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79 „Offender Management Statistics Bulletin, England and Wales“. Ministry of Justice. (25 July 2019). ხელ მი საწ ვდო მია: 
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/820160/omsq-2019-q1.
pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 24.03.2022].

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/820160/omsq-2019-q1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/820160/omsq-2019-q1.pdf
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ინგლისში თავისუფლების აღკვეთა გულისხმობს ციხეში პატიმრობას გარკვე-
ული ვადით ან სამუდამოდ. ვადიანი პატიმრობის მინიმალური ვადაა ერთი 
დღე, ხოლო მაქსიმალური – 25 წელი. ციხეში პატიმრობა მკაცრი სასჯელია 
და, როგორც წესი, ინიშნება დანაშაულის/სასჯელის შესახებ კანონის შესაბა-
მისად, სერიოზული დანაშაულის ჩადენის გამო, როგორიცაა, მაგალითად:

 � დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის მცდელობა ან მისი წაქეზება;

 � მკვლელობა ან სხეულის მძიმე დაზიანება;

 � გაუპატიურება ან გაუპატიურების მცდელობა;

 � ძარცვა ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით;

 � წინააღმდეგობის გაწევა დაპატიმრებისას.80

ინგლისური სისხლის სამართლის თავისებურებაა ის, რომ ციხეში პატიმრო-
ბის კონკრეტული ვადა ყოველთვის არაა მითითებული სტატუტში. ასეთ 
შემთხვევაში მან არ უნდა გადააჭარბოს 2 წელს, მაგრამ, თუ დანაშაულის 
სერიოზულობა მოითხოვს უფრო მკაცრი სასჯელის დანიშვნას, ან კონკრე-
ტული ქმედების დანაშაულობა დადგენილია საერთო სამართლით, პატიმ
რობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სისხლის სამართლის იუსტიციის 
შესახებ კანონით (1991 წ.) დადგენილი კრიტერიუმებით. მისი მე2 პარაგრა-
ფის მიხედვით, ციხეში პატიმრობა ინიშნება: 

ა)  ისეთი ვადით (არაუმეტეს 25 წლისა), რომელიც, სასამართლოს აზრით, 
დანაშაულის ან დანაშაულის ერთობლიობის სერიოზულობის თანაზო-
მიერია;

ბ)  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა დანაშაული ძალადობრივი ან სექსუ-
ალური ხასიათისაა და თავისუფლების აღკვეთა აუცილებელია დამნა-
შავის მიერ მიყენებული სერიოზული ზიანისგან საზოგადოების დასა-
ცავად.

2003 წლის სისხლის სამართლის იუსტიციის კანონით81 გათვალისწინე-
ბულია დამნაშავისათვის ციხეში მოკლე ან გრძელვადიანი პატიმრობის 
დანიშვნა. მოკლევადიანი პატიმრობა ვადით 12 თვემდე შეიძლება დაი-
ნიშნოს:

80 „Crime (Sentences) Act 1997“ [21st March 1997]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.
gov.uk/ukpga/1997/43/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 24.03.2022].

81 „Criminal Justice Act 2003“ [20th November 2003]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2003/44/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 24.03.2022].

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/43/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/43/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/introduction
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ა)  როდესაც მსჯავრდებული რჩება თავისუფლების პირობებში, ნებაყოფ
ლობით ანაზღაურებს მიყენებულ ზიანს და იმყოფება პრობაციის სამ-
სახურის მეთვალყურეობის ქვეშ 2 წლის განმავლობაში;

ბ)  ციხეში პატიმრობის სახით ნახევრად თავისუფალი რეჟიმის პირობებში, 
როდესაც პატიმარი სასჯელის ვადის მსვლელობისას ციხეში იმყოფება 
დროის ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში, ხოლო სხვა დროს იმყო-
ფება პრობაციის სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ.

გრძელვადიანი პატიმრობის დანიშვნის შემთხვევაში (12 თვის ზემოთ), 
მსჯავრდებული ციხეში რჩება მთელი ვადით. თუმცა, ნახევარი ვადის გას-
ვლის შემდეგ, კანონი ითვალისწინებს მისი გათავისუფლების შესაძლებ-
ლობას პრობაციის სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ.

როგორც წესი, ციხეში პატიმრობის დანიშვნა გამოიყენება 21 წლის ასაკს 
მიღწეული პირების მიმართ. თუმცა, 18 წლის ასაკს მიღწეული პირი შეიძლე-
ბა მიჩნეულ იქნას საშიშ დამნაშავედ, თუ მან ძალადობრივი ან სექსუალუ-
რი ხასიათის დანაშაული ჩაიდინა. ასეთ შემთხვევაში მას ენიშნება ციხეში 
პატიმრობა 10 წელზე მეტი ვადით. თავისუფლების უვადოდ აღკვეთა გამო-
იყენება საშიში დამნაშავის მიმართ, თუ ის განმეორებით ჩაიდენს ისეთ და-
ნაშაულს, როგორიცაა:

 � მარტივი მკვლელობა;

 � დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის მცდელობა ან მისი წაქეზება;

 � სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანება; 

 � 13 წლის ასაკს მიუღწეველი გოგონას გაუპატიურება, ან მასთან სქესობ-
რივი კავშირის დამყარება;

 � წინააღმდეგობის გაწევა დაპატიმრებისას;

 � ცეცხლსასროლი იარაღის ტარება დანაშაულებრივი მიზნით;

 � ძარცვა ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით.82

პირები, რომლებიც იმყოფებიან უვადო პატიმრობაში, შეიძლება გათავი-
სუფლდნენ ვადამდე გათავისუფლების საბჭოს გადაწყვეტილებით. ამ შემ-
თხვევაში პატიმრობის აუცილებელი მინიმალური ხანგრძლივობა განისა-
ზღვრება კანონით ყოველი კონკრეტული დანაშაულის შესაბამისად და ვა-
რირებს 12დან 30 წლამდე.

82 Крыловой Н. Е., Уголовное право зарубежных стран: учебник для магистров. Общая и Особенная части / под ред. 
Москва: 2013. С. 86-94.
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სიკვდილით დასჯა

ინგლისური სისხლის სამართლის მიხედვით, სიკვდილით დასჯა საუკუ
ნეების განმავლობაში სასჯელის ყველაზე გავრცელებულ ფორმას წარ
მოადგენ და. 1688 წელს სიკვდილით სჯიდნენ 50მდე სახეობის დანაშაულის 
გამო, 1776 წლისათვის კი სიკვდილით დასჯადი დანაშაულის სახეობათა 
რაოდენობა 200მდე გაიზარდა.83 „სისხლიანი კოდექსი“ (Bloody Code), რო-
გორადაც სისხლის სამართლის კანონმდებლობა იწოდებოდა დიდ ბრიტა-
ნეთში XIX საუკუნის დასაწყისში, განსაკუთრებული სიმკაცრით გამოირჩე-
ოდა და ითვალისწინებდა სიკვდილით დასჯას 230მდე სხვადასხვა სახის 
დანაშაულისთვის, რომელთა შორის იყო, მაგალითად: ბოლოკის ქურდობა, 
გუბურაში/ტბორში თევზისთვის ზიანის მიყენება, ტყეში იარაღით ან გა
დაც მულ მდგომარეობაში ყოფნა. ცნობილია შემთხვევები, როდესაც ქურ
დობისათვის სიკვდილით სჯიდნენ 7 წლის ბავშვებს. მკვლევრები მიიჩნევენ, 
რომ ბრიტანული კანონების წარმოუდგენელი სისასტიკე განპირობებული 
იყო ინდუსტრიული რევოლუციით და ურბანიზაციით, რამაც გამოიწვია მო-
სახლეობის ერთი ნაწილის გამდიდრება და მეორის გაღატაკება.

ქალაქების სწრაფ განვითარებას თან ახლდა სიღატაკე და დანაშაულის 
ზრდა, რის წინააღმდეგ ბრძოლის ყველაზე ეფექტიან ღონისძიებად, 1829 
წელს პოლიციის პირველი ქვედანაყოფების შექმნის პარალელურად, მიიჩნე-
ოდა სიკვდილით დასჯა. განაჩენის სისრულეში საჯაროდ მოყვანა გასართობ 
სანახაობას წარმოადგენდა და დიდი ოდენობით მაყურებელს იზიდავდა.84

1965 წელს მიღებულ იქნა კანონი, რომლის თანახმადაც გაერთიანებული 
სამეფოს მთელ ტერიტორიაზე, გარდა ირლანდიისა, დროებით, 5 წლის 
გან მავლობაში შეჩერებული იყო სიკვდილით დასჯის შეფარდება მკვლე-
ლობისათვის. 1969 წელს აღნიშნული ნორმა საბოლოოდ იქნა დამტკიცებუ-
ლი, როგორც მუდმივმოქმედი. ჩრდილოეთ ირლანდიაში სიკვდილით დას-
ჯა მხოლოდ 1973 წელს გააუქმეს, მაგრამ ფაქტობრივად, 1961 წლიდან არც 
იქ დაუსჯიათ ვინმე სიკვდილით.85

1999 წლის 27 იანვარს დიდმა ბრიტანეთმა ხელი მოაწერა ადამიანის უფლე-
ბათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის86 მე6 

83 Wilf S., Law’s Imagined Republic: Popular Politics and Criminal Justice in Revolutionary America. UK, Cambridge University 
Press, 2010. pp. 139-239.

84 „The history of judicial hanging in Britain 1735-1964“. capitalpunishmentuk.org. ხელ მი საწ ვდო მია: <http://www.capital-
punishmentuk.org/hanging1.html> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

85 „Capital punishment in the British Commonwealth“ (19th April 2013). capitalpunishmentuk.org. ხელ მი საწ ვდო მია: 
<http://www.capitalpunishmentuk.org/common.html> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

86 „Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of 

http://books.google.com.ua/books?id=uyqepNdgUWkC&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
http://www.capitalpunishmentuk.org/hanging1.html
http://www.capitalpunishmentuk.org/hanging1.html
http://www.capitalpunishmentuk.org/common.html
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ოქმს, რომელშიც მოთხოვნილი იყო სიკვდილით დასჯის გაუქმება, გარდა 
იმ გამონაკლისისა, როცა სახელმწიფოს შეეძლო თავის კანონმდებლობაში 
სასჯელის უმაღლესი ზომის გათვალისწინება „ომის ან მისი საფრთხის შემ-
თხვევაში ჩადენილ ქმედებათა გამო“. 2004 წლის 1 თებერვალს, 2003 წლის 
10 ოქტომბერს რატიფიცირებული ადამიანის უფლებათა ევროპული კონ-
ვენციის მე13 ოქმის თანახმად, გაერთიანებულ სამეფოში გააუქმეს სიკვი-
ლით დასჯა „ნებისმიერ გარემოებებში“.

დაპატიმრება

ინგლისის სისხლის სამართლის მიხედვით, სასჯელის ერთერთ სახეს წარ
მოადგენს შინაპატიმრობა. ეს ნიშნავს, რომ ბრალდებულს განსაზღვრულ 
საათებში ეკრძალება საცხოვრებელი ადგილის დატოვება. სისხლის სამარ
თლის იუსტიციის კანონის (1991 წ.) შესაბამისად, ამგვარი სასჯელი შეიძლე-
ბა დაენიშნოს 16 წელს მიღწეულ პირს დანაშაულის ჩადენის გამო, როდე-
საც კანონში ზუსტად არაა დადგენილი შესაბამისი სასჯელი.87

ბრძანებაში (საცხოვრებელი ადგილის დატოვების აკრძალვის თაობაზე) 
სასამართლო ადგენს დროს, რომლის განმავლობაშიც ბრალდებული შინ 
უნდა იმყოფებოდეს. შინაპატიმრობის ყოველდღიური ხანგრძლივობა არ 
უნდა აღემატებოდეს 12 საათს და არ უნდა იყოს 2 საათზე ნაკლები. სასა-
მართლოს მიერ დანიშნული შინაპატიმრობის რეჟიმის ხანგრძლივობა არ 
შეიძლება აღემატებოდეს 6 თვეს.

კანონის თანახმად, სასამართლოს არ შეუძლია შინაპატიმრობა განსა-
ზღვროს იმ საათებში, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული მუშაობს ან 
სწავლობს. სასჯელის ეს ფორმა, ასევე, არ უნდა იყოს კონფლიქტში მისი 
რელიგიური რწმენის მოთხოვნებთან, მაგალითად, სახლის დატოვების 
აკრძალვამ ხელი არ უნდა შეუშალოს მსჯავრდებულის მიერ დილის ან სა-
ღამოს საეკლესიო მსახურებაზე დასწრებას.

საცხოვრებელი ადგილის დატოვების აკრძალვის თაობაზე ბრძანებას სასა-
მართლო გამოსცემს მხოლოდ მსჯავრდებულის თანხმობის შემთხვევაში. თუ 
ასეთი თანხმობა არ არსებობს, სასამართლო ნიშნავს სასჯელის სხვა ზომას.

the Death Penalty (ETS No. 114)“. Council of Europe. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.coe.int/en/web/conventions/
full-list?module=treaty-detail&treatynum=114> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

87 „Criminal Justice Act 1991“ [25th July 1991]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/1991/53/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=114
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=114
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/53/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/53/introduction
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სავალდებულო სამუშაოები

ინგლისში საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომის დანიშვნა რეგლამენ
ტირდება კანონით სისხლის სამართლის სასამართლოების უფლებამოსი-
ლების შესახებ (1973 წ.) და, ასევე, კანონით სისხლის სამართლის იუსტიცი-
ის (2003 წ.) შესახებ.88 ამგვარი სასჯელი ენიშნება 16 წლის ასაკს მიღწეულ 
მსჯავრდებულს, „რომელსაც შეუძლია სამუშაოს შესრულება“.

საზოგადოების სასარგებლოდ აუნაზღაურებელი სამუშაოს ხანგრძლივობა 
40დან 300მდე საათს შეადგენს. 

სავალდებულო სამუშაოს შესრულება მსჯავრდებულს ენიშნება მისი თან
ხმობის შემთხვევაში. სავალდებულო სამუშაოს რეჟიმის სერიოზული დარ-
ღვევის პირობებში სასამართლო ნიშნავს სასჯელის სხვა, უფრო მკაცრ ზო-
მას.

სასჯელები საზოგადოებრივი ინტერესების 
გათვალისწინებით

სისხლის სამართლის იუსტიციის შესახებ კანონის (2003 წ.) მიხედვით, სა-
ზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით, შეიძლება დაინიშნოს 
შემ დეგი სახის სასჯელები და ვალდებულებები:

 � სასამართლო განაჩენში მითითებული ზოგიერთი სახეობის საქმიანო-
ბის აკრძალვა;

 � სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ ადგილებში ყოფნის აკრძალვა;

 � „კომენდანტის საათის“ დაცვა (ელექტრონული მონიტორინგით);

 � ფსიქიკურ დაავადებათა სარეაბილიტაციო ცენტრებში ნარკოტიკული 
ან ალკოჰოლური დამოკიდებულების გამო მკურნალობა;

 � სხვა ზომები.89

სასჯელი საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით ინიშნება, რო-
გორც ციხეში პატიმრობის ალტერნატივა. 

88 „Criminal Justice Act 2003“ [20th November 2003]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2003/44/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

89 „Criminal Justice Act 2003“ [20th November 2003]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2003/44/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/introduction
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ჯარიმა

ინგლისის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში არ არსებობს ერთგვა-
როვანი მიდგომა ჯარიმის რეგლამენტაციის საკითხისადმი. ჯარიმის ოდე-
ნობა შეიძლება განისაზღვროს სტატუტის მიხედვით, რომელიც სისხლის 
სამართლის ზოგად ნაწილს განეკუთვნება და, ასევე, კანონით, რომელიც 
ადგენს კონკრეტული ქმედების დანაშაულებრიობას და დასჯადობას. მაგა-
ლითად, სისხლის სამართლის იუსტიციის შესახებ კანონი (1982 წ.) ადგენს 
ჯარიმას შემოკლებული სამართალწარმოების (უმნიშვნელო) დანაშაულე-
ბისთვის 200დან 5 000 ფუნტ სტერლინგამდე. სერიოზული დანაშაულის 
გამო ჯარიმის ოდენობა განისაზღვრება სასამართლოს შეხედულებით. 
ჯარიმის გადახდის ვადებსა და მეთოდსაც, ასევე, სასამართლო განსაზღვ
რავს მსჯავრდებულის მატერიალური მდგომარეობის გათვალისწინებით. 

სისხლის სამართლის სასამართლოების უფლებამოსილების (სასჯელის 
დანიშვნის) შესახებ კანონის (2000 წ.) მიხედვით, ჯარიმის გადაუხდელობის 
შემთხვევაში, ინიშნება ციხეში პატიმრობა, რომლის ხანგრძლივობაც და-
მოკიდებულია გადაუხდელი ჯარიმის თანხობრივ ოდენობაზე და ვარირებს 
7 დღიდან 10 წლამდე.

საარჩევნო უფლების ჩამორთმევა

ინგლისური სისხლის სამართლის კანონმდებლობის მიხედვით, პირს ღა-
ლატის, სახელმწიფო სამსახურის ან მართლმსაჯულების წინააღმდეგ ჩა-
დენილი დანაშაულის გამო შეიძლება ჩამოერთვას აქტიური ან პასიური სა-
არჩევნო უფლება. აღნიშნული უფლების ჩამორთმევის ვადა, როგორც წესი, 
ფორმალურად არაა დადგენილი და განისაზღვრება სასამართლოს მიერ 
საქმის კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე.

სატრანსპორტო საშუალების მართვის 
უფლების ჩამორთმევა

აღნიშნული საკითხისადმი ინგლისის კანონმდებლის მიდგომა საკმაოდ სა-
ინტერესოა. დანაშაულის (სასჯელის) შესახებ კანონის მიხედვით (1997 წ.), 
პირს მძღოლობის უფლება ჩამოერთმევა საგზაო წესების დარღვევის გამო. 
გარდა ამისა, მსგავსი სასჯელი სასამართლომ შეიძლება დანიშნოს, თუ 
საქმის განხილვის პროცესში აღმოჩნდება, რომ ავტოსატრანსპორტო სა-
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შუალება გამოიყენებოდა დანაშაულებრივი მიზნით, როგორც დანაშაულის 
იარაღი ან როგორც დანაშაულის ჩადენის გასაადვილებელი საშუალება.

სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევის ვადა კანონ
მდებლობით განსაზღვრული არაა. სისხლის სამართლის სასამართლოე-
ბის უფლებამოსილების შესახებ კანონის (1973 წ.) თანახმად, სასამართლო 
თავად ადგენს დროის საკმარის პერიოდს, რომლის გასვლის შემდეგაც 
მსჯავრდებულს შეუძლია მიაკითხოს უფლების აღდგენის თხოვნით.90

სასჯელის დანიშვნა

ინგლისში სასჯელის დანიშვნის ინსტიტუტი რეგლამენტებულია კანონით 
სისხლის სამართლის იუსტიციის შესახებ (2003 წ.). სასჯელის დანიშვნას
თან დაკავშირებული ზოგიერთი დებულება ასახულია სისხლის სამარ
თლის სასამართლოების უფლებამოსილების შესახებ (1973 წ.)91 და სის-
ხლის სამართლის იუსტიციის შესახებ (1991 წ.)92 კანონებში. როგორც წესი, 
მოსამართლე შეზღუდულია მხოლოდ სანქციის კანონით დადგენილი მაქ-
სიმალური ზღვრით. საქმის ესა თუ ის გარემოება ან ბრალდებულის პიროვ
ნების თავისებურებები დამამძიმებელ ან შემამსუბუქებელ გარემოებად ჩა-
ითვლება სასამართლოს შეხედულებით. 

პირობით ვადამდე გათავისუფლება

ინგლისის სისხლის სამართლის მიხედვით, პირი ექვემდებარება პირობით 
გათავისუფლებას, თუ მისი კარგი ქცევა მოწმობს, რომ მისი შემდგომი დას-
ჯა არ არის მიზანშეწონილი.

პირობით გათავისუფლება ხორციელდება იმ პატიმრის მიმართ, რომელ-
მაც მოიხადა დანიშნული სასჯელის, სულ მცირე, ერთი მესამედი, ან ციხეში 
პატიმრობის 12 თვე. ვადამდე გათავისუფლების საკითხის გადასაწყვეტად 

90 „Powers of Criminal Courts Act 1973“ [25th October 1973]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1973/62/enacted> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

91 „Powers of Criminal Courts Act 1973“ [25th October 1973]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1973/62/enacted> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

92 „Criminal Justice Act 1991“ [25th July 1991]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/1991/53/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/62/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/62/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/62/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/62/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/53/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/53/introduction
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აუცილებელია პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის შესაბამი-
სი დასკვნა იმის შესახებ, რომ მსჯავრდებულს შეუძლია მართებულად ცხოვ
რების გაგრძელება ციხის კედლებს გარეთ.

პირობით გათავისუფლებულ პირზე ზედამხედველობას აწარმოებენ პრო-
ბაციის სამსახურის ჩინოვნიკები. პირობით ვადამდე გათავისუფლების პი-
რობების დარღვევის შემთხვევაში, მსჯავრდებულს პენიტენციურ დაწესებუ-
ლებაში აბრუნებენ სასჯელის შემდგომი მოხდისათვის.

უსაფრთხოების ღონისძიებები

ინგლისის სისხლის სამართლის მიხედვით, უსაფრთხოების ღონისძიებები 
ხორციელდება შეურაცხად პირთა მიმართ, რომლებმაც კანონსაწინააღმდეგო 
ქმედება ჩაიდინეს, ასევე, ალკოჰოლიზმით ან ნარკომანიით დაავადებულების 
მიმართ. შეურაცხად მდგომარეობაში კანონსაწინააღმდეგო ქმედების ჩამდენი 
პირი, სასამართლოს გადაწყვეტილებით, იგზავნება ფსიქიატრიულ დაწესებუ-
ლებაში, სადაც მისი დარჩენის ხანგრძლივობა წინასწარ არაა განსაზღვრული 
და მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული მკურნალობის წარმატებულობაზე.

ნარკოტიკული საშუალებებისა და ალკოჰოლის ბოროტად გამომყენებე-
ლი პირები (თუ მათ დანაშაული ჩაიდინეს ალკოჰოლური ან ნარკოტიკული 
თრობის მდგომარეობაში) ექვემდებარებიან იძულებით მკურნალობას სპე-
ციალურ დაწესებულებებში ალკოჰოლიზმით დაავადებულებისა და ნარკო-
მანებისთვის. მოცემული ზომის ხანგრძლივობა 6 თვიდან 3 წლამდეა.

თუ პირს არ ჩაუდენია მძიმე დანაშაული და ალკოჰოლური (ნარკოტიკული) და-
მოკიდებულების ხარისხი არაა მაღალი, სამედიცინო ხასიათის ზომა შეიძლე-
ბა აღსრულდეს ამბულატორიულად. აღნიშნული ზომა სასამართლოს მიერ 
ინიშნება მხოლოდ დამნაშავის თანხმობის შემთხვევაში. თუ ასეთი თანხმობა 
არ არსებობს, სასამართლო დამნაშავეს შესაბამის სასჯელს უფარდებს.

უსაფრთხოების ზომები, ამა თუ იმ ფორმით, შეიძლება დაინიშნოს პირის 
მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის პრევენციის მიზნითაც. ასე მაგალითად, 
ფეხბურთის გულშემატკივრების შესახებ კანონის (1989 წ.) მიხედვით, სასა-
მართლოს შეუძლია აუკრძალოს ფეხბურთის მატჩებზე დასწრების უფლება 
პირს, რომელიც ადრე იქნა გასამართლებული სტადიონებზე საზოგადოებ-
რივი წესრიგის დარღვევის გამო.93,94

93 Brimson D., Eurotrashed: The Rise and Rise of Europe’s Football Hooligans. English, Gardners Books. March 1, 2003. p. 320.
94 Clifford S. & Geoff P., Football ‘Hooliganism’, Policing and the War on the ‘English Disease’. London: Pennant Books, 2007. p. 

345.



86

კერძო ნაწილი
დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ 
ბრიტანეთში

ერთერთ მძიმე დანაშაულს, ინგლისის კანონმდებლობის მიხედვით, გან
ზრახ მკვლელობა წარმოადგენს. მისი რაოდენობა უკანასკნელი 50 წლის 
განმავლობაში დაახლოებით 2ჯერ გაიზარდა.

გრაფიკი 2. 
განზრახ მკვლელობების რაოდენობა ინგლისსა და უელსში
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კლასიკურად მიიჩნევა მკვლელობის განმარტება, რომელიც ფორმულირე-
ბულ იქნა ე. კოკის მიერ „ინგლისური სამართლის ინსტიტუციებში“ (1632 წ.).95

კერძოდ, დეფინიციაში ნათქვამია, რომ ადამიანი ჩადის მკვლელობას, თუ 
ის ნათელი ცნობიერების მდგომარეობაში და იმ ასაკში, როდესაც უკვე აც-
ნობიერებს თავისი საქციელის მნიშვნელობას, უკანონოდ კლავს ნებისმი-
ერ ცოცხალ ადამიანს, სამეფოს ნებისმიერ ნაწილში, წინასწარ ბოროტი 
განზრახვით ისე, რომ დაჭრილი პირი მიყენებული ჭრილობისგან გარდაიც-
ვლება 1 წლისა და 1 დღის განმავლობაში.

მოცემული დოქტრინალური განმარტება წარმატებულად უნდა ჩაითვალოს. 
მასში კარგად ჩანს ინგლისის სისხლის სამართლის სპეციფიკა. დეფინიცია 

95 Sheppard S., The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke. vol. III, Indiana, Indianapolis, Liberty Fund, Inc. 2003, 
pp. 1552-1634.
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მკაფიოდ განსაზღვრავს ხელყოფის ობიექტს (ადამიანის სიცოცხლეს), მიუ-
თითებს მის არაკანონიერებაზე (უკანონო მკვლელობა) და მიზეზშედეგობ-
რივ კავშირზე ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის (დაჭრილი პირი მიყე-
ნებული ჭრილობისგან გარდაიცვლება 1 წლისა და 1 დღის განმავლობაში),96 
შეიცავს დანაშაულის სუბიექტის მახასიათებელ ნიშნებს (ნათელი ცნობიერე-
ბის მდგომარეობა და ასაკი, როდესაც პირი უკვე აცნობიერებს თავისი საქციე-
ლის მნიშვნელობას) და ბრალის ფორმას (წინასწარ ბოროტი განზრახვა).

ინგლისურ პრეცედენტულ სამართალში არის მრავალი სასამართლო გა-
დაწყვეტილება კონკრეტულ საქმეებზე, რომლებიც მკვლელობასთან და-
კავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს შეეხება, როგორიცაა, მაგალითად, 
საკითხი იმის შესახებ, როდის იწყება სიცოცხლე და როდის მიიჩნევა ის 
დას რულებულად. კერძოდ: R. v. Crutchly საქმის (1837 წ.) მიხედვით, ე. კოკის 
დეფინიციის არსის თანახმად, ბავშვი ცოცხალ ადამიანად მიიჩნევა მხო-
ლოდ დედის სხეულის გარეთ. R. v. Smith საქმეში (1959 წ.) მოცემულია „სა-
სიკვდილო ჭრილობის“ განმარტება (ეს არის ჭრილობა, რომლის მიყენების 
შედეგადაც გარდაიცვლება ნებისმიერი ჯანმრთელი ადამიანი). R. v. Steel 
საქმის (1981 წ.) მიხედვით, სიკვდილის კონსტატაცია ხდება თავის ტვინის 
სიკვდილის მომენტიდან მაშინაც, როცა სუნთქვისა და სისხლის მიმოქცე-
ვის სისტემები ორგანიზმში ჯერ კიდევ ფუნქციონირებენ.

ინგლისის სისხლის სამართლის მიხედვით, მკვლელობის პრივილეგირე-
ბულ შემადგენლობას შეიძლება მიეკუთვნოს პროვოცირებული მკვლე-
ლობა და შეზღუდული შერაცხადობის მქონე სუბიექტის მიერ ჩადენილი 
მკვლელობა.

მკვლელობის შესახებ კანონის მე3 მუხლის თანახმად, დამამძიმებელ გა-
რემოებებში ჩადენილ მკვლელობაში ბრალდებისას, თუ არსებობს ისეთი 
მტკიცებულება, რომლის საფუძველზეც შეიძლება დაასკვნან, რომ ბრალ
დებული იმდენად ძლიერ იქნა პროვოცირებული (ქმედებით, სიტყვით ან 
ორივეთი ერთად), რომ დაკარგა თვითკონტროლი, საკითხი იმის შესახებ, 
იყო თუ არა პროვოკაცია საკმარისი იმისათვის, რომ აიძულებინა გონიერი 
ადამიანი მოქცეულიყო ისე, როგორც მოიქცა ბრალდებული, გადასაწყვე-
ტად გადაეცემა ნაფიც მსაჯულებს. მოცემული საკითხის გადაწყვეტისას 
ნაფიცმა მსაჯულებმა უნდა გააანალიზონ ყველა ნათქვამი და ნამოქმედა-
რი იმ თვალსაზრისით, თუ როგორ იმოქმედებდა ის გონიერ ადამიანზე.

96 1996 წელს სისხლის სამართლის რეფორმის შედეგად გაუქმდა კანონი „ერთი წელი და ერთი 
დღე“. იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღესაც მოქმედებს.
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პროვოკაციის კლასიკურ მაგალითად მიიჩნევა ცოლქმრული ღალატი. სა-
ერთო სამართლის მიხედვით, ამგვარი ღალატი პროვოკაციად ჩაითვლება 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ერთერთი მეუღლე უშუალოდ გახდა მეო-
რის მრუშობის მოწმე (მაგალითად, ქმარმა საყვარლის მკლავებში დაინა-
ხა ცოლი). თუმცა, არაა აუცილებელი, რომ მაპროვოცირებელი ქცევა იყოს 
მართლსაწინააღმდეგო ან ამორალური. ასე მაგალითად, მამამ დიდხანს 
ვერ დააწყნარა თავისი მცირეწლოვანი შვილი, რომელიც ხმამაღლა ტი-
როდა და თავზე საბანი გადაახურა, რის შედეგადაც ბავშვი გაიგუდა. სასა-
მართლომ საქმეში R. v. Dought (1986 წ.) ბავშვის ტირილის ფაქტორი პრო-
ვოკაციად მიიჩნია.97

ინგლისის სისხლის სამართლის მიხედვით, სუბიექტის შეზღუდული შე-
რაცხადობა შემამსუბუქებელ გარემოებად მიიჩნევა. როგორც მკვლელო-
ბის შესახებ კანონის მეორე მუხლშია მითითებული, იმ შემთხვევაში, რო-
დესაც პირი ჩადის მკვლელობას ან ხდება მკვლელობის თანამონაწილე, 
ის არ შეიძლება გასამართლდეს მძიმე მკვლელობის გამო, თუ მას აქვს 
არანორ მალური ფსიქიკა (ფსიქიკური განუვითარებლობის ან ჩამორჩე-
ნის, სხვა ორგანული დაავადების, ან სხეულის დაზიანების შედეგად), რა-
მაც მნიშვნელოვნად შეზღუდა მისი ფსიქიკური შესაძლებლობა – ანგარი-
ში გაუწიოს საკუთარ ქცევას მკვლელობის ჩადენისას. ხაზი უნდა გაესვას 
იმ ფაქტს, რომ, მოცემულ შემთხვევაში, სასამართლო, მხედველობაში 
იღებს რა დანაშაულის სუბიექტის თავისებურებებს, წყვეტს საკითხს მხო-
ლოდ სასჯელის შემსუბუქების და არა მისი თავიდან აცილების თაობაზე. 
უნდა აღინიშნოს, რომ შეზღუდული შერაცხადობა ფაქტორია, რომელიც 
ამსუბუქებს პასუხისმგებლობას მხოლოდ მძიმე მკვლელობის საქმეზე. 
სასამართლოს მიერ მისი აღიარების შემთხვევაში გამოირიცხება მძიმე 
მკვლელობისათვის ბრალეულობის საკითხი და ბრალდებულს ეკისრება 
პასუხისმგებლობა მარტივი მკვლელობის გამო. ამავდროულად, სასამა-
რთლო სასჯელს ნიშნავს საკუთარი შეხედულებით. ფსიქიკური ჯანმრ-
თელობის შესახებ კანონის (1983 წ.) გათვალისწინებით, მას შეუძლია 
გამოს ცეს ბრძანება მსჯავრდებულის ჰოსპიტალში მოთავსების თაობაზე, 
ან დააწესოს მასზე მეურვეობა.98

97 R. v. Doughty, [1986] 83 Cr App R 319.
98 „Mental Health Act 1983“ [9th May 1983]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.gov.uk/

ukpga/1983/20/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20/introduction
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ბავშვის მკვლელობა

პასუხისმგებლობა ბავშვის მკვლელობისათვის განხილულია როგორც პრე-
ცედენტულ, ისე კანონმდებლობით სამართალში.

კერძოდ, R. v. Pouton საქმეზე (1834 წ.) მიღებულ გადაწყვეტილებაში იყო 
მცდელობა, გაემიჯნათ რამდენიმე მსგავსი ქმედება. სასამართლომ მიუთი-
თა, რომ, თუ ბავშვს კლავენ დედის საშვილოსნოში, ეს აბორტია; თუ ბავშვი 
დაიღუპა დაბადების პროცესში, ეს ბავშვის განადგურებაა. ბავშვის მკვლე-
ლობასთან საქმე გვაქვს იმ შემთხვევაში, როცა სრულად დაბადებული ბავ-
შვი დედის სხეულს მოცილებულია.

ბავშვის მკვლელობის შესახებ კანონის (1938 წ.) შესაბამისად, ქალი, რო-
მელიც წინასწარი განზრახვით კლავს შვილს, რომელსაც არ მიუღწევია 12 
თვის ასაკისთვის, თავისუფლდება დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი 
ქმედების გამო პასუხისმგებლობისგან, თუ, აღნიშნული ქმედების ჩადენი-
სას, მისი სულიერი მდგომარეობა დარღვეული იყო მშობიარობის შედეგად.

სხვა დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ

თვითმკვლელობის ხელშეწყობა და წაქეზება ინგლისის სისხლის სამარ
თალ ში განიხილება, როგორც მარტივი განზრახ მკვლელობის ნაირსახეო-
ბა. თვითმკვლელობის შესახებ კანონის (1961 წ.) მიხედვით, მსგავსი ქმედე-
ბა ისჯება 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.

გაუფრთხილებლობით მკვლელობის დეფინიცია ფორმულირებულ იქნა 
პრეცედენტულ გადაწყვეტილებაში საქმეზე R. v. Larkin (1944 წ.), რომლის სა-
ფუძველზეც დადგინდა შემდეგი პრინციპი: თუ პირი იდენს მართლსაწინააღ
მდეგო ქმედებას, რომელმაც გაუფრთხილებლობის ან დაუდევრობის გამო 
სხვა პირის სიკვდილი გამოიწვია, ის დამნაშავეა არაგანზრახ მკვლელობაში.99

ინგლისში მოქმედ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში გაუფრთხი-
ლებლობით მკვლელობის გამო ციხეში პატიმრობის ვადა მკაფიოდ არაა 
დადგენილი და აღნიშნული საკითხი სასამართლოს მიხედულებით წყდება.

99 R. v. Larkin, [1942] 29 Cr App R 18.
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სქესობრივი დანაშაული

სქესობრივი დანაშაულის გამო სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლო-
ბას ინგლისში უპირატესად ადგენს კანონი სქესობრივი დანაშაულების შე-
სახებ (2003 წ.).100 იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით, კანონს გარკვეული 
სპეციფიკა გააჩნია. გაუპატიურება და ზოგიერთი სხვა დანაშაულის შემად
გენლობა მასში აღწერილია ობიექტური და სუბიექტური ნიშნების მეშვეო-
ბით, რომლებითაც ხასიათდება პირი A – სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენი 
პირი და პირი B – სქესობრივი დანაშაულის მსხვერპლი (იხ. გრაფიკი 3).

გრაფიკი 3. 
სქესობრივი დანაშაულების რაოდენობა გაერთიანებულ სამეფოში
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ინგლისი შოტლანდია ჩრდ. ირლანდია

პირი A დანაშაულს ჩადის, თუ: 

ა)  ის (მამრობითი სქესის პირი) წინასწარი განზრახვით თავისი სასქესო 
ორგანოთი აღწევს სხვა (B) პირის საშოში, ანალურ ხვრელში ან პირის 
ღრუში;

ბ)  სხვა პირი (B) არ აცხადებს თანხმობას მსგავს შეღწევაზე და 

გ)  A პირს არ გააჩნია გონივრული საფუძველი დაასკვნას, რომ (B) პირი თა-
ნახმაა. 

100 „Sexual Offences Act 2003“ [20th November 2003]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2003/42/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/introduction
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ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ხსნის რა გაუპატიურების არსს, 
აღნიშნავს, რომ „მოცემული დელიქტის დანაშაულებრივი ხასიათი მდგომა-
რეობს ძალადობრივ ან აგდებულ დამოკიდებულებაში ქალის სქესობრივი 
თვითგამორკვევის უფლების მიმართ“.101

კანონის 75ე მუხლში აღნიშნულია, რომ მსხვერპლის თანხმობა სქესობრივ 
აქტზე არ არსებობს, თუ:

 � მსხვერპლის მიმართ გამოყენებულია ძალადობა ან ძალადობის გამო-
ყენების მუქარა;

 � თუ მსხვერპლი სქესობრივი აქტის დროს იმყოფებოდა ძილის მდგომა-
რეობაში ან სხვა მიზეზით ვერ აცნობიერებდა მომხდარს (მაგალითად, 
ავადმყოფობის გამო);

 � მსხვერპლს შეუყვანეს ნივთიერება, რომელმაც დათრგუნა მისი ნება.

თანხმობა სქესობრივ აქტზე, ასევე, არ არსებობს, თუ: 

 � დამნაშავემ მოატყუა მსხვერპლი სექსუალური აქტის რაობასა და მიზან
თან დაკავშირებით (მაგალითად, შეცდომაში შეიყვანა მცირეწლოვანი, 
რომელიც ვერ აცნობიერებდა მის მიმართ განხორციელებული ქმედე-
ბის სექსუალურ ხასიათს);

 � დამნაშავე ახორციელებდა სქესობრივ აქტს მსხვერპლთან, ასაღებდა 
რა თავს სხვა პირად, მაგალითად, ქმრად ან საყვარლად (კანონი სექსუ-
ალური ხასიათის დანაშაულის შესახებ (2003 წ., მუხლი 76).

სექსუალური დანაშაულის გამო პასუხისმგებლობის საკითხები ინგლის-
ში რეგლამენტირდება პრეცედენტული სამართლითაც. ასე მაგალითად, 
Williamsის საქმეზე (1923 წ.) მასწავლებელი აღიარეს დამნაშავედ თავისი 
მოსწავლის გაუპატიურებაში. დამნაშავემ მოატყუა გოგონა, რომელმაც არა-
ფერი იცოდა სექსუალური ურთიერთობის თაობაზე, დაარწმუნა რა, რომ 
სქესობრივი აქტი სიმღერის სწავლების ერთერთი მეთოდია.102 მიუხედა-
ვად იმისა, რომ გოგონას წინააღმდეგობა არ გაუწევია, ნაფიცმა მსაჯულებმა 
დაადგინეს, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურებას.

101 Leyden D. P. & Grünhut M., Sexual Crime Today. University of Leyden, 1960.
102 R. v. Williams, [1923] 1 KB 340.
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Linekarის საქმეზე (1955 წ.) სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ მა-
მაკაცი, რომელმაც სექსუალური მომსახურებისთვის შეპირებული 25 ფუნ
ტი სტერლინგი არ გადაუხადა მეძავს და მიიმალა, არ არის გაუპატიურება-
ში დამნაშავე. წინა საქმისგან განსხვავებით, მეძავს ესმოდა სქესობრივი 
აქტის არსი.103

მაქსიმალურად მკაცრი სასჯელი გაუპატიურებისთვის სამუდამო პატიმ
რობაა. 

კანონი სქესობრივი ხასიათის დანაშაულის შესახებ (2003 წ.) ითვალისწი-
ნებს დანაშაულის სხვა შემადგენლობებსაც. ასე მაგალითად, კანონის მე5 
მუხლი ადგენს პასუხისმგებლობას ბავშვის გაუპატიურებისთვის, კერძოდ, 
მსგავს დანაშაულში მხილებული პირი პასუხს აგებს, თუ:

1. ის (მამრობითი სქესის პირი) განზრახ შეაღწევს სხვა პირის საშოში, ანა-
ლურ ხვრელში ან პირის ღრუში საკუთარი ასოთი;

2. სხვა პირს არ მიუღწევია 13 წლის ასაკისთვის.

ასეთი დანაშაულისთვის ინიშნება სამუდამო პატიმრობა ციხეში.

სხვა სქესობრივი დანაშაულები

დანაშაულთა ამ ჯგუფს სექსუალური ხასიათის დანაშაულის შესახებ კანონი 
(2003 წ.) მიაკუთვნებს:

 � ექსჰიბიციონიზმს (სასქესო ორგანოების საჯაროდ გაშიშვლებას);

 � ვიაიერიზმს (სხვა პირთა ინტიმური აქტის ყურებას სექსუალური დაკ-
მაყოფილების მიღწევის მიზნით); 

 � სქესობრივ აქტს ცოცხალ პირუტყვთან;

 � სქესობრივ აქტს გვამთან;

 � სექსუალური ხასიათის მოქმედებებს საზოგადოებრივ საპირფარეშოში.

მოცემული დანაშაულებისთვის ინიშნება ციხეში პატიმრობა 2 წლამდე ვა-
დით.

103 R. v. Linekar, [1995] 3 All ER 69 73.
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დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ 

ინგლისში სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხები საკუთ-
რების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისათვის უპირატესად დგინდება 
კანონმდებლობით. ქურდობის შესახებ კანონის (1968 წ.) თანახმად, პირი 
დამნაშავეა ქურდობაში, თუ ის უპატიოსნო გზით ითვისებს სხვის კუთვნილ 
ქონებას, მისი სამუდამოდ ჩამორთმევის მიზნით.104 ქურდობა ისჯება 10 
წლამდე ციხეში პატიმრობით.

კანონმდებლობა არ იძლევა ქურდობის ამომწურავ განმარტებას. ნაკლე-
ბად გასაგებია კანონსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენის ხერხი – „ქონების 
მითვისება არაპატიოსანი გზით“, ასევე, დანაშაულებრივი ქმედების მიზანი 

– „სამუდამოდ ჩამორთმევის მიზნით“.

ქურდობის სუბიექტური მხარის დამახასიათებელი ნიშანია ანგარებითი 
მოტივის არსებობა, სხვისი ქონების დაუფლების ხარჯზე გამდიდრება და 
არა ზიანის მიყენება ქონების მესაკუთრისათვის.

გრაფიკი 4. 
ქონების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული ინგლისსა და უელსში
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ყველა ქურდობა მანქანის ქურდობა ქურდობა შეღწევით ყაჩაღობაX

104 „Theft Act 1968“ [26th July 1968]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.gov.uk/ukp-
ga/1968/60/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/60/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/60/introduction
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ზემოთ მოყვანილი დეფინიციის სპეციფიკა პრაქტიკაში იწვევს იმას, რომ 
სასამართლოები ქურდობად აკვალიფიცირებენ ქმედებას, რომელიც, ქარ-
თული კანონმდებლობით, წარმოადგენს არა ქურდობას, არამედ ძარცვას. 
ამგვარად, ქონების გატაცების ფარულობა არ არის ქურდობის აუცილებელი 
ნიშანი. მაგალითად, ქმედება, როდესაც დამნაშავემ მსხვერპლს ხელიდან 
გამოსტაცა ძვირფასეულობა და ზღვაში მოისროლა, სასამართლოს მიერ 
კვალიფიცირებულ იქნა, როგორც ქურდობა (R. v. Jaggard, 1980).

კანონმდებლობა და სასამართლო პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, შეიცავს დე-
ბულებებს, რომლებიც საფუძვლად ედება ქურდობის დეფინიციას. ასე მა-
გალითად, ინგლისურ სამართალში მიიჩნევა, რომ ქონება მითვისებულია 
კეთილსინდისიერი გზით, როდესაც:

 � პირი მიიჩნევს, რომ კანონიერი უფლება აქვს – ჩამოართვას სხვა პირს 
ქონება თავისი ან მესამე პირის სახელით;

 � პირი მიიჩნევს, რომ მესაკუთრე თანახმა იქნებოდა, მას მიეთვისებინა 
ეს ქონება, რომ სცოდნოდა ამის შესახებ; 

 � პირი მიიჩნევს, რომ გონივრული ზომების მიღების შემთხვევაშიც ვერ 
შეძლებდა მესაკუთრის მოძებნას.

სასამართლო პრაქტიკა ქონების არაკეთილსინდისიერ მითვისებად მიიჩ
ნევს ქმედებას, რომელსაც არ ჩაიდენდა გონიერი ადამიანი. არაკეთილსი-
ნდისიერება განისაზღვრება ე.წ. „გოშტესტის“ საქმეზე დადგენილი პრინ
ციპით („გოშტესტი“). მხედველობაშია საქმეზე (R. v. Ghosh, 1928) მიღებუ-
ლი გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, ნაფიც მსაჯულთა ჟიურიმ უნდა 
განსაზღვროს:

1. არსებობს თუ არა იმის საფუძველი, რომ ჩვეულებრივ გონიერმა და წე-
სიერმა ადამიანებმა აღიარონ განსასჯელის ქმედებები არაკეთილსინ
დისიერად (ობიექტური კრიტერიუმი);

2. ესმოდა თუ არა ბრალდებულს დანაშაულის ჩადენის მომენტში, რომ 
არაკეთილსინდისიერად იქცეოდა (სუბიექტური კრიტერიუმი).

პირის განზრახვა სხვისთვის „საკუთრების სამუდამოდ ჩამორთმევის თაო-
ბაზე“ დასტურდება, თუ ის ვარაუდობდა განეკარგა სხვისი ქონება როგორც 
საკუთარი ისე, რომ მხედველობაში არ მიეღო მესაკუთრის უფლება.
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სატრანსპორტო საშუალების დაუფლება ნებართვის გარეშე 

პასუხისმგებლობა სატრანსპორტო საშუალების არამართლზომიერი გამო-
ყენებისთვის (Taking motor vehicle or other conveyance without authority) დად
გენილია კანონით საგზაოსატრანსპორტო სამართალდარღვევების შესა-
ხებ (1988 წ.).105 აღნიშნული კანონის მიხედვით, პირი დამნაშავეა სატრან-
სპორტო საშუალების დაუფლებაში, როდესაც, მფლობელის თანხმობის ან 
კანონიერი საფუძვლის არსებობის გარეშე, გადაადგილდება ნებისმიერი 
მოტორიზებული სატრანსპორტო საშუალებით (მასში ან მასზე), ან ნებას 
რთავს სხვა პირს, გადაადგილოს ის. აღნიშნული ქმედება ისჯება ციხეში პა-
ტიმრობით ვადით ექვს თვემდე.

ამგვარად, სატრანსპორტო საშუალების დაუფლებისათვის დამახასიათე-
ბელ ნიშნებს, რომლებიც საკმაოდ მკაფიოდაა განსაზღვრული, ინგლისელი 
კანონმდებელი აკუთვნებს მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალების უკანო-
ნო გამოყენებას ან მის გამოყენებას მფლობელის თანხმობის გარეშე. საინ
ტერესოა ქმედების ჩადენის ხერხიც: დამნაშავე უნდა მგზავრობდეს სატ
რანსპორტო საშუალებით (მაგალითად, მანქანით) ან მასზე (მაგალითად, 
მოტოციკლეტზე), ან ნება უნდა დართოს სხვებს მართონ აღნიშნული გზით 
მოპოვებული ტრანსპორტი. კანონში გამტაცებლის განზრახვის არარსებო-
ბა – სხვისი სატრანსპორტო საშუალების მუდმივად მითვისების თაობაზე 

– ქურდობისგან მისი გამიჯვნის საშუალებას იძლევა.

ძარცვა/ყაჩაღობა

ძარცვის/ყაჩაღობის შესახებ კანონის (1968 წ.) მე8 მუხლის შესაბამისად, პირი 
დამნაშავეა ძარცვაში, თუ ის სჩადის ქურდობას და ერთდროულად ან უშუა-
ლოდ ქურდობამდე იყენებს ძალას რომელიმე პირის მიმართ, ან აშინებს მას, 
ან ცდილობს შეაშინოს ძალის დაუყოვნებლივ გამოყენების მუქარით.106 

ძარცვაში ან ძარცვის მიზნით თავდასხმაში ბრალდებული პირი ისჯება ცი-
ხეში უვადო პატიმრობითაც კი. 

ამგვარად, ინგლისური სამართლის მიხედვით, ძარცვა წარმოადგენს ქურ
დობას, რომელიც ჩადენილია ძალადობით ან მისი გამოყენების მუქარით. 

105 „Road Traffic Act 1988“ [15th November 1988]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/1988/52/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

106 „Theft Act 1968“ [26th July 1968]. UK Public General Acts. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1968/60/introduction> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/52/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/52/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/60/introduction
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/60/introduction
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ძარცვის შემადგენლობა ინგლისურ სამართალში უფრო ფართოა, ვიდრე 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, თუმცა, ზოგიერთი ქმედე-
ბა, მაგალითად, დაზარალებულისთვის ჩანთის ხელიდან გამოგლეჯა რო-
გორც ინგლისური, ისე ქართული სისხლის სამართლის კანონმდებლობით, 
ერთნაირად კვალიფიცირდება.

ქურდობა ბინაში შეღწევით – „ბერგლერი“ 

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ სხვა დანაშაულებს ინგლისური სამა-
რთალის მიხედვით მიეკუთვნება ქურდობა ბინაში შეღწევით – „ბერგლერი“ 
(Burglary). ქურდობის შესახებ კანონის მიხედვით, პირი დამნაშავეა „ბერგ-
ლერის“ ჩადენაში, თუ ის შეაღწევს რაიმე ნაგებობაში ან ნაგებობის ნაწილ
ში, არღვევს რა მის ხელშეუხებლობას ნებისმიერი შემდეგი დანაშაულის 
ჩადენის მიზნით: ქურდობა, სხეულისთვის არსებითი დაზიანების მიყენება, 
გაუპატიურება, ნაგებობის ან მასში არსებული ქონების განადგურება. 

„ბერგლერისთვის“ მსჯავრდებულ პირს ენიშნება ციხეში პატიმრობა არაუ-
მეტეს 14 წლით. 

პირს ბრალი ედება „ბერგლერის“ ჩადენაში დამამძიმებელ გარემოებებში, 
თუ მან დანაშაული ჩაიდინა ასაფეთქებელი ნივთიერების, იარაღის გამო-
ყენებით, ან მისი გამოყენების იმიტაციით. ასეთ შემთხვევებში მსჯავრდე-
ბულს შეიძლება დაენიშნოს ციხეში სამუდამო პატიმრობაც კი. როგორც 
ყოველივე ზემოთ ნათქვამიდან იკვეთება, ბერგლერის შემადგენლობა 
მოიცავს არამარტო ქურდობას ან ძარცვას შენობაში შეღწევით, არამედ 
სხვა ქმედებათა მთელ რიგს. სწორედ ამიტომ „ბერგლერი“ შეიძლება 
მხოლოდ ნაწილობრივ მიეკუთვნოს ქონების წინააღმდეგ ჩადენილ დანა-
შაულს. სხვათა შორის, ამერიკული სისხლის სამართლის მიხედვით, „ბერ
გლერი“ წარმოადგენს შენობაში უკანონო შეღწევას ნებისმიერი დანაშაუ-
ლის ჩადენის მიზნით. 

ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, „ბერგლე-
რი“ განიხილება, როგორც საკუთრების ხელყოფის მონათესავე დანაშა-
ულებრივი ქმედება (საცხოვრებელში უკანონო შეღწევა) და არა როგორც 
ერთერთი დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ.
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თავი 5. ამერიკის შეერთებული 
შტატების სისხლის სამართალი
ზოგადი ნაწილი

დანაშაული

ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში 
დანაშაულის (The concept of crime) აღსანიშნავად გამოიყენება ისეთი ტერ-
მინები, როგორიცაა დანაშაულებრივი „ქცევა“, „ხელყოფა“, „ქმედება“ და 
ა.შ. მაგალითად, კოლორადოს შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის §40
1104ში დანაშაულებრივი ქცევა ნიშნავს შტატის ნებისმიერი კანონის დარ-
ღვევას, რომლის გამოც შეიძლება დაინიშნოს ჯარიმა ან ციხეში პატიმ რობა. 
ბრალის ნიშანი – უშუალოდ ნორმა – დეფინიციაში აღწერილი არ არის. ის 
ასახვას სხვა ნორმებში ჰპოვებს და ხასიათდება, როგორც განსაზღვრული 
მართლსაწინააღმდეგო ქცევის შესაბამისი ფსიქიკური მდგომარეობა (მაგა-
ლითად, პენსილვანიის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის §103).

დანაშაულის მატერიალური ნიშანი ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის 
სამართლის კანონმდებლობაში, ჩვეულებრივ, არ მიეთითება, ან მას შეიცავს 
სისხლის სამართლის კანონის მიზნის ამსახველი ნორმები. ასე მაგალითად, 
ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს, რომ სსკის მიზა-
ნია გაუმართლებელი და უპატიებელი ქცევის აკრძალვა, რომელიც არსებით 
ზიანს აყენებს, ან შეიძლება მიაყენოს ინდივიდუალურ ან საჯარო ინტერესებს.

ბრალი

ბრალის (Culpability) საკითხები ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის 
სამართლის კანონმდებლობაში არასაკმარისად მკაფიოდაა დადგენილი. 
სამართლებრივ აქტებში, ჩვეულებრივ, მითითებულია, რომ პირი ბრალეუ-
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ლია დანაშაულის ჩადენაში, თუ ის მოქმედებდა გაცნობიერებულად და ნე-
ბაყოფლობით (პენსილვანიის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის §301, 
302). მაშასადამე, ბრალის იურიდიულ კონსტრუქციაში წარ მოდგენილია 
როგორც ინტელექტუალური, ისე ნებითი შემადგენლობები. სხვადასხვა 
შტატის სისხლის სამართლის კოდექსში სუბიექტური ბრალის აღსანიშნად 
გამოიყენება შემდეგი ტერმინები: „განზრახ“, „შეცნობით“, „ცნობიერად“, 

„მიზნით“, „გაუფრთხილებლობით“, „დაუდევრობით“ და ა.შ. ამით ხდება 
კონკრეტული სისხლის სამართლის კანონის გამოყენების დაზუსტება, გან-
საკუთრებით, როდესაც კანონმდებელი ოპერირებს ისეთი კატეგორიებით, 
როგორიცაა „გონიერი ადამიანი“, „ძალის გონივრული გამოყენება“ და ა.შ.

ბრალის ფორმები განისაზღვრება პირის დამოკიდებულებით საკუთარი 
ქმედების დანაშაულებრივი შედეგისადმი, რომელიც თითქმის იმეორებს 
პირდაპირ და არაპირდაპირ განზრახვას ქართულ კანონმდებლობასთან 
მიმართებაში, ისევე როგორც გაუფრთხილებლობასა და დაუდევრობას. გა-
ნარჩევენ ბრალის შემდეგ ფორმებს: 

 � „მიზნობრივს“ – ადამიანი განზრახ მოქმედებს კონკრეტული შედეგის 
მისაღწევად, რომელიც აღწერილია დანაშაულის შედეგის შესახებ კა-
ნონში;

 � „ცნობიერს“ – პირი აცნობიერებს, რომ მისი ქცევა აკრძალულია, არ 
ცდილობს მიაღწიოს კონკრეტულ შედეგს, თუმცა, აცნობიერებს მისი 
დად გომის პრაქტიკულ ალბათობას; 

 � „გაუფრთხილებლობით“ – პირი შეგნებულად უგულებელყოფს კანონ-
ში მითითებულ შედეგთა დადგომის მნიშვნელოვან და გაუმართლე-
ბელ რისკს; 

 � „დაუდევრობით“ – პირი ვერ აცნობიერებს შედეგის დადგომის მნიშვნე-
ლოვანი და გაუმართლებელი რისკის არსებობას, თუმცა, უნდა გაეცნო-
ბიერებინა ეს. 

დანაშაულებრივი გაუფრთხილებლობა და დაუდევრობა ამერიკის შეერთე-
ბული შტატების სისხლის სამართლის კანონმდებლობის მიხედვით (რო-
გორც ეს ზემოთ ნახსენები დეფინიციიდან ჩანს), განისაზღვრება შედეგის 
დადგომის რისკის კატეგორიით. ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის 
კოდექსის თანახმად (§15.05), თავისი ხასიათითა და ხარისხით რისკი ისეთი 
უნდა იყოს, რომ მისი იგნორირება (გაუცნობიერებლობა) წარმოადგენდეს 
მნიშვნელოვან გადახრას ქცევის მიღებული ნორმებიდან, რომელთაც გო-
ნიერი ადამიანი მოცემულ სიტუაციაში დაიცავდა. პირი, რომელიც ქმნის 
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ასეთ რისკს, მაგრამ არ აცნობიერებს ამას მხოლოდ თრობის გამო, ასევე, გა-
უფრთხილებლად მოქმედებს.

დანაშაულის კლასიფიკაცია 

სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დებულებების თანახმად, ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში ყველა დანაშაულებრივი ქმედება იყოფა ფელონიად 
და მისდიმინორად. გარდა ამისა, ზოგიერთ შტატში გამოყოფენ სამართალ
დარღვევებსა და საგზაო გადაცდომებს (ნიუიორკის შტატის სსკ, §10.00). ამ-
გვარ კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს სასჯელის სიმკაცრის კრიტერიუმე-
ბი. მისი მიხედვით, დანაშაულებრივი ქმედების სახეობებს წარმოადგენს: 
ფელონია, რომლისთვისაც შეიძლება დაწესდეს თავისუფლების აღკვეთა 1 
წელზე მეტი ვადით; მისდიმინორი, რომელიც ისჯება თავისუფლების აღ-
კვეთით 15 დღიდან 1 წლამდე ვადით; სამართალდარღვევა წარმოადგენს 
ქმედებას, რომლისთვისაც არ შეიძლება დაინიშნოს ციხეში პატიმრობის 
სასჯელი 15 დღეზე მეტი ვადით; საგზაო გადაცდომა გულისხმობს საგზაო 
ტრანსპორტის შესახებ კანონში მითითებული საგზაო მოძრაობის წესების 
ნებისმიერი სახის დარღვევას.

ფელონიები და მისდიმინორები სხვადასხვა კატეგორიებად იყოფა. მაგა-
ლითად, ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, 
ფელონიები A, B, C, D, E კლასებადაა წარმოდგენილი, მისდიმინორები კი 
– A და B კლასებად. დანაშაულთა ამგვარ დაყოფას ხარისხებად (კლასებად) 
საფუძვლად ედება მართლსაწინააღმდეგო ქმედების სიმძიმის კრიტერიუ-
მები. საგულისხმოა, რომ პენსილვანიის შტატის სისხლის სამართლის კო-
დექსის §106 სახელდება როგორც „მძიმე დანაშაულების კლასიფიკაცია“. 
აღნიშნულ კოდექსში გამოყოფენ 1ელი, მე2 და მე3 ხარისხის ფელონიებს 
და 1ელი, მე2 და მე3 ხარისხის მისდიმინორებს.107

ყველაზე მძიმედ მიიჩნევა პირველი ხარისხის ფელონიები (მაგალითად, 
პოლიციელის მოკვლა), ყველაზე ნაკლებად მძიმედ – მე3 ხარისხის მისდი-
მინორები (მაგალითად, 2 გრამამდე მარიხუანის გაყიდვა).

დანაშაულებრივი ქმედების თითოეული სახეობა სისხლის სამართლის კა-
ნონმდებლობაში საკმაოდ დაწვრილებითაა კლასიფიცირებული. ასე მაგა-

107 „New York State - Felony Classes and Sentences“. New York State Law Penal Law. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://ypdcrime.
com/penal.law/felony_sentences.php> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

https://ypdcrime.com/penal.law/felony_sentences.php
https://ypdcrime.com/penal.law/felony_sentences.php
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ლითად, პენსილვანიის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, დანაშაუ-
ლი წარმოადგენს პირველი ხარისხის ფელონიას, თუ მის ჩადენაში ბრალდე-
ბულ პირს შეიძლება მიესაჯოს ციხეში პატიმრობა, რომლის მაქსიმალური 
ვადა 10 წელს აჭარბებს. საგულისხმოა, რომ მოცემული დეფინიციის თანახ-
მად, პირველი ხარისხის ფელონიებად მიიჩნევა ქმედებები, რომელთა მარ
თლწინააღმდეგობა დადგენილია უშუალოდ შტატის სისხლის სამართლის 
კოდექსით ან ისჯება 10 წელზე მეტი ვადით სხვა სისხლისსამართლებრივი 
ნორმების შესაბამისად, რომელთაც არ შეიცავს სისხლის სამართლის კოდექ-
სი. ანალოგიურადაა აღწერილი დანაშაულის სხვა სახეობებიც.

დანაშაულის სუბიექტი 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში დანაშაულებრივი ქმედების სუბიექტის 
(Subjects of Crime) ასაკის საკითხი, როგორც წესი, კანონმდებლობით რეგუ-
ლირდება. შტატების უმეტესობაში სუბიექტის სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის ასაკობრივი ზღვარის საკითხისადმი დიფერენცირებუ-
ლი მიდგომა აღინიშნება. ასე მაგალითად, ნიუიორკის შტატის სისხლის 
სამართლის კოდექსის 30.00 პარაგრაფის შესაბამისად, 16 წლამდე ასაკის 
პირი სისხლისსამართლებრივად არ აგებს პასუხს თავის საქციელზე, თუმ
ცა, კოდექსით დაშვებულია ზოგიერთი გამონაკლისიც. ასე მაგალითად, 13 
წლის ასაკიდან პირი პასუხს აგებს მხოლოდ მკვლელობისთვის, ხოლო 14 
წლის ასაკიდან ის პასუხს აგებს ისეთ დანაშაულთათვის, როგორიცაა: ადა-
მიანის მოტაცება (პირველი ხარისხის), ცეცხლის წაკიდება (პირველი ან მეო-
რე ხარისხის), პირველი ხარისხის თავდასხმა, პირველი ხარისხის მარტივი 
მკვლელობა, პირველი ხარისხის გაუპატიურება, პირველი ხარისხის გაუკუღ-
მართებული სქესობრივი კავშირი, სექსუალური შეურაცხყოფა დამამძიმე-
ბელ გარემოებებში, პირველი ან მეორე ხარისხის ბერგლერი, პირველი ან 
მეორე ხარისხის ძარცვა, ასევე, მეორე ხარისხის მძიმე მკვლელობის ჩადენა.

საქართველოში პასუხისმგებლობის ასაკი 14 წელია. არსებობს ერთეული 
გამონაკლისები, როცა თვით კოდექსის კერძო ნაწილის შესაბამის მუხლში 
მითითებულია, რომ დანაშაულის ამსრულებელი შეიძლება იყოს მხოლოდ 
სრულწლოვანი პირი. მაგალითად, სსკის 140ე და 141ე მუხლებით გათვა-
ლისწინებულია ისეთი დანაშაულებრივი ქმედებები, რომელთა ამსრულე-
ბელი არ შეიძლება იყოს არასრულწლოვანი, ე.ი. 18 წლის ასაკს მიუღწევე-
ლი პირი. ასეთია, მაგალითად, სამოხელეო დანაშაული, სამხედრო დანაშა-
ული და სხვ.
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შეურაცხაობა 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში დანაშაულებრივი ქმედების ჩამდენი პი-
რის შეურაცხაობა (Insanity) უპირატესად დგინდება ე.წ. მაკნატენის წესე-
ბის (M'Naghten rules) შესაბამისად, რომელსაც ამერიკელი კანონმდებლები 
ინგლისის პრეცედენტული სამართლიდან დაესესხნენ.108 მოცემული წესე-
ბი ასახულია აშშის კანონთა კრებულის მე18 თავში და ზოგიერთი შტატის 
სისხლის სამართლის კოდექსში. ასე მაგალითად, ნიუიორკის შტატის სის-
ხლის სამართლის კოდექსი ადგენს, რომ „პირს სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობა არ ეკისრება ქმედებისთვის, თუ მისი განხორციელებისას, 
ფსიქიკური დაავადების ან არასრულყოფილების გამო, მას არ შეეძლო გაეც
ნობიერებინა ან შეეფასებინა: ა) მოცემული ქმედების ხასიათი და შედეგები; 
ბ) თავისი ქცევის სისწორე (§30.05)“. ხსენებული წესების არამკაფიო ხასია-
თის გათვალისწინებით, ამერიკელი იურისტები იძულებული გახდნენ მოე-
ხდინათ მათი დოქტრინალური ქმედებების კორექტირება. „გადაულახავი 
იმპულსის“ (irresistible impulse) დოქტრინის თანახმად, პირს, აღნიშნული 
იმპულსის ზემოქმედებით (რაც ფსიქიკური დაავადებით ან დეფექტითაა გა-
მოწვეული), არ შეუძლია გააკონტროლოს საკუთარი ქმედებები, თუმცა აცნო-
ბიერებს, რომ არასწორად იქცევა.109 აღნიშნული დოქტრინის საფუძველზე 
შეურაცხადად იქნა აღიარებული დ. ჰინკლი, რომელმაც პრეზიდენტ რეიგა-
ნის მკვლელობის მცდელობა ჩაიდინა.110

მესამე დოქტრინა, სახელწოდებით „დურჰემის წესები“ (Durham Rule), ХХ 
საუკუნის შუა წლებიდან გამოიყენება ამერიკის შეერთებული შტატების კო-
ლუმბიის ოლქში. მისი არსი მარტივია – პირი მიიჩნევა შეურაცხადად, თუ 
მისი მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენა პირის ფსიქიკური დაავადე-
ბით ან დეფექტით არის გამოწვეული. ამრიგად, სამედიცინო კრიტერიუმი 
განიხილება შეურაცხაობის ერთადერთ ნიშნად. აღნიშნულმა კონცეფციამ 
ვერ ჰპოვა ფართო გავრცელება, ვინაიდან არ ითვალისწინებდა იურიდიულ 
კრიტერიუმებს.111 

აშშის სისხლის სამართლის კანონმდებლობით შეურაცხაობის დადგენის 
საკითხებიც რეგლამენტირდება. საერთო წესის თანახმად, ბრალდებულმა 

108 „The M’Naghten Rule“. FindLaw. Created by FindLaw’s team of legal writers and editors. 30 January, 2019. ხელ მი საწ ვდო-
მია: <https://www.findlaw.com/criminal/criminal-procedure/the-m-naghten-rule.html> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

109 Kaplan J. Weisberg R. & Binder G., Criminal Law: Cases and Materials, 7th edition, New York: Wolters Kluwer Law & Business, 
2012. p. 632.

110 აშშ-ის პრეზიდენტის - რონალდ რეიგანის მკვლელობის მცდელობას ადგილი ჰქონდა 1981 წლის 
30 მარტს, მისი გაპრეზიდენტებიდან 2 თვის შემდეგ.

111 „The Durham Rule“. FindLaw. Created by FindLaw’s team of legal writers and editors. 20 March, 2019. ხელ მი საწ ვდო მია: 
<https://www.findlaw.com/criminal/criminal-procedure/the-durham-rule.html> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

https://www.findlaw.com/criminal/criminal-procedure/the-m-naghten-rule.html
https://www.findlaw.com/criminal/criminal-procedure/the-durham-rule.html
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თავად უნდა დაამტკიცოს საკუთარი შეურაცხაობა. ამავდროულად, ბრალ
დების მხარეს შეუძლია წარმოადგინოს მტკიცებულებები, რომლებიც ეჭვ-
ქვეშ დააყენებენ პირის შეურაცხაობას დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის 
მომენტში.

ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეზღუდული შერაცხადობის დეფინიციას 
მხოლოდ ზოგიერთი შტატის სისხლის სამართლის კოდექსი შეიცავს. პირი, 
რომელიც მართლსაწინააღმდეგო ქმედებას შეზღუდული შერაცხადობის 
მდგომარეობაში ჩადის, ტერმინოლოგიურად იწოდება „დამნაშავედ, მა-
გრამ ფსიქიკურად ავადმყოფად“.

პენსილვანიის სისხლის სამართლის კოდექსის §314ის თანახმად, ფსიქიკუ-
რად დაავადებულად ითვლება ადამიანი, რომელსაც ფსიქიკური აშლილო-
ბის ან არასრულყოფილების გამო არასაკმარისად აქვს განვითარებული 
საკუთარი ქცევის სწორად შეფასების, ან მისი კანონის მოთხოვნებთან შესა-
ბამისობაში მოყვანის უნარი. 

თრობის მდგომარეობა

ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის სამართალში არ არსებობს 
ერთიანი მიდგომა თრობის მდგომარეობაში ჩადენილი დანაშაულისთვის 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თაობაზე. 2007 წელს აშშ 
ში ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართვისათვის 513.200 მძღოლი და-
აპატიმრეს.

თითოეული შტატი განსაზღვრავს სისხლში ალკოჰოლის შემცველობის მაქ-
სიმალურად დასაშვებ ნორმას 21 წელს გადაცილებული, 21 წლამდე ასაკი-
სა და კომერციული ტრანსპორტის მძღოლებისათვის. 21 წელს გადაცილე-
ბული მძღოლებისთვის ეს ნორმა ყველა შტატში ერთნაირია და დასაშვებ 
ნორ მას – 0.8 პრომილეს (ლათ. Per mille – ათასზე) შეადგენს.112

ზოგიერთ შტატში ზოგადად აკრძალულია 21 წლამდე ასაკის და კომერციუ-
ლი ტრანსპორტის მძღოლებისთვის ალკოჰოლის მოხმარება, ზოგიერთში კი 
მათთვის დაშვებულია სისხლში ალკოჰოლის შემცველობის უფრო დაბალი 

112 ალკოჰოლის კონცენტრაცია ადამიანის სისხლში (‰), ალკო ჰოლური სასმელის მოხმარების 
შემდეგ. იხილეთ დამატებით ალკოჰოლის მოხმარების წესები აშშ-ში: „Alcohol Policy Information 
System“. A project of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://alcoholpolicy.
niaaa.nih.gov/> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 25.03.2022].

https://alcoholpolicy.niaaa.nih.gov/
https://alcoholpolicy.niaaa.nih.gov/
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ნორმა, ვიდრე 21 წელზე უფროსი ასაკის მძღოლებისთვის. ნიუიორ კის შტა-
ტის სისხლის სამართლის კოდექსის §15.25 ადგენს, რომ თრობა, რო გორც 
ასეთი, არ წარმოადგენს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავი-
დან აცილების საფუძველს, მაგრამ, ნებისმიერი მცდელობის გამო სისხლის-
სამართლებრივი დევნისას, ბრალდებულის თრობის მტკიცებულება არ შეიძ
ლება წარდგენილ იქნას დანაშაულში ბრალდების ელემენტის გასანეიტრა-
ლებლად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თრობის მდგომარეობა მსგავს შემ-
თხვევაში გავლენას ახდენს არა სასჯელის პირდაპირ შემსუბუქებაზე, არამედ 
ქმედების კვალიფიკაციაზე. ბუნებრივია, რომ დანაშაულის უფრო მძიმედ ან 
ნაკლებად მძიმედ გადაკვალიფიცირებისას იცვლება სისხლისსამართლებ-
რივი სანქციაც, ასე რომ, ნიუიორკის სისხლის სამართლის კოდექსით, თრო-
ბის მდგომარეობა მხოლოდ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს 
პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ გარემოებად. აღნიშნული მოთხოვნა 
ვრცელდება ყველა იმ მართლსაწინააღმდეგო ქმედებაზე, რომელიც პირმა 
თრობის მდგომარეობაში ჩაიდინა. უფრო მკაცრი სასჯელია გათვალისწინე-
ბული პენსილვანიის სისხლის სამართლის კოდექსით, რომლის თანახმადაც, 
ბრალდებულის ალკოჰოლური ან ნარკოტიკული თრობის გამო, სასჯელის ხა-
რისხის შემცირების შესაძლებლობა (უმაღლესიდან უმცირესამდე) შეიძლება 
გათვალისწინებულ იქნას მხოლოდ მკვლელობის შემთხვევაში. 

იურიდიული პირი, როგორც დანაშაულის 
სუბიექტი 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში იურიდიულ პირთა სისხლისსამართლებ-
რივი პასუხისმგებლობა კონსტიტუციურად იქნა აღიარებული ქვეყნის უზე-
ნაესი სასამართლოს მიერ 1909 წელს. აშშის სისხლის სამართლის მიხედ-
ვით, იურიდიული პირი (კორპორაცია) ასევე შეიძლება იყოს დანაშაულის 
სუბიექტი (Legal Entity as a Subject of Crime). კორპორაციის ქვეშ იგულისხმება 
ნებისმიერი იურიდიული პირი, გარდა იმ დაწესებულებისა, რომელსაც სა-
თავეში უდგას სამთავრობო პროგრამების განმახორციელებელი სამთავ
რობო ორგანო ან ორგანიზებულია მის მიერ.

სამოდელო კოდექსის 2.07 ნაწილის თანახმად, იურიდიული პირის პასუხის-
მგებლობა გულისხმობს კორპორაციების, არაინკორპორირებული ასოცი-
აციების, ასევე, იმ პირების პასუხისმგებლობას, რომლებიც თავისი თანამ
დებობრივი ვალდებულების ან იურიდიულ პირთა ინტერესის ფარგლებში 
მოქმედებდნენ. იურიდიული პირი დანაშაულის სუბიექტია:
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 � როდესაც თანამდებობის პირი დანაშაულს ჩადის თავისი თანამდებობ
რივი მოვალეობების განხორციელებისას, ან, როდესაც კორპორაციის 
წარმომადგენელი დანაშაულებრივად მოქმედებს მისთვის მინიჭებუ-
ლი უფლებამოსილების ფარგლებში;

 � როდესაც თანამდებობის პირი ან კორპორაციის წარმომადგენელი გა-
ნიზრახავს თავისი მოქმედებით (ყოველ შემთხვევაში, ნაწილობრივ მა-
ინც) მოიპოვოს სარგებელი კორპორაციისთვის;

 � როცა დანაშაულებრივი უმოქმედობა დაშვებული ან სანქცირებული 
იქნა თანამდებობის პირების, კორპორაციის ხელმძღვანელობის მიერ.

დანაშაულებრივად ითვლება იურიდიული პირის უმოქმედობა, თუ განსა-
ზღვრული ზომების მიღება კანონითაა გათვალისწინებული. ნიუიორკის 
შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის §20.20ის თანახმად, კორპორაცია 
ბრალეულია დანაშაულის ჩადენაში, თუ:

 � არ ასრულებს ვალდებულებას, რომლის განხორციელებაც კანონით 
ევალება;

 � დანაშაულის ჩადენა ნებადართული, ნაბრძანები, მოთხოვნილი ან 
დაშ ვებული იყო დირექტორთა საბჭოს ან მართვის მაღალი წარმომად
გენლის დაუდევრობით, რომელიც მოქმედებდა კორპორაციის სახე-
ლით საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.

გარდა ამისა, იურიდიული პირი დამნაშავეა იმ შემთხვევაში, თუ მისი წარ
მომადგენლის/ხელმძღვანელი პირის დანაშაულებრივი ქმედებები ეწინაა-
ღმდეგება კორპორაციულ პოლიტიკას, ან არ პასუხობს კორპორაციის პირ-
დაპირ მითითებებს. აღნიშნული წესი დაიშვა საქმეში – New York Central 
R. Co. v. United States 212 U.S. 481 (1909 წ.),113 როდესაც სასამართლომ მი-
იღო „Respondeat superior“ დოქტრინის114 გაფართოების გადაწყვეტილება 
სისხლის სამართლის საქმეებთან მიმართებით და დაადგინა იურიდიულ 
პირ თა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ფორმა მისი წარმო-
მადგენლის/თანამდებობის პირის ქმედებების გამო. სასამართლომ აღნიშ-
ნა, რომ „კანონი ვერ დახუჭავს თვალს“ იმაზე, რომ გარიგებათა უმეტესობა 
თანამედროვე პერიოდში სწორედ იურიდიულ პირებს შორის ხდება, ისევე, 
როგორც სავაჭრო ურთიერთობები შტატებს შორის მათ მიერ ხორციელდე-

113 New York Central R. Co. v. United States, 212 U.S. 481 (1909).
114 სამართლებრივი დოქტრინა, რომელიც ყველაზე ძირითად გამოიყენება სისხლის სამართალში 

და აკისრებს ხელმძღვანელობას/იურიდიულ პირს პასუხისმგებლობას თანამშრომლის ან წარმო-
მადგენლის არასწორ ქმედებებზე, თუ ასეთი ქმედებები ხდება იურიდიული პირის მიერ.
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ბა. ძველი დოქტრინა, რომლის მიხედვითაც კორპორაციებს სისხლისსამარ
თლებრივი დევნისგან იმუნიტეტი იცავდა, მიუღებელია, ვინაიდან ისპობა 
გამოსწორების მიზნით მათზე ზემოქმედების საშუალება.

კორპორაციებს ენიშნებათ სასჯელის ისეთი სახეები, როგორიცაა ჯარიმა 
ან ქონების ჩამორთმევა. კორპორაციის მიცემა სისხლის სამართლის პასუ-
ხისგებაში არ გამორიცხავს კორპორაციის სახელით მოქმედი წარმომად
გენლის გასამართლების შესაძლებლობას. ამავდროულად, თუ წარმომად
გენელი მსჯავრდებულია კორპორაციის მიერ დანაშაულის ჩადენის გამო, 
ის იმავე სასჯელის დანიშვნას ექვემდებარება, როგორსაც იმავე ხარისხის 
დანაშაულისთვის მსჯავრდებული ფიზიკური პირი (პენსილვანიის შტატის 
სსკ, §307). თუ წარმომადგენელი მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენი-
სას მოქმედებდა კორპორაციის სახელით და საკუთარი კომპეტენციის ფარ
გლებში, ის ექვემდებარება პასუხისმგებლობას ისეთი ხარისხით, როგორი-
თაც საკუთარი ინტერესებით მოქმედების შემთხვევაში დაექვემდებარებო-
და, ხოლო, როდესაც კანონის მიხედვით კორპორაცია პასუხს აგებს თავისი 
წარმომადგენლების გამო, პირი, რომელიც კორპორაციის სახელით მოქმე-
დებდა, თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან.

ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის სამართლის კოდექსში არაა იმ 
დანაშაულებრივი ქმედებების ჩამონათვალი, რომელთა ჩადენის შემთხვე-
ვაში კორპორაციები პასუხს აგებენ სამართლებრივად.

დანაშაულის ჩადენის სტადიები 

აშშის სისხლის სამართალში, განსხვავებით ევროპის სამართლისაგან, 
წინასწარი დანაშაულებრივი საქმიანობა არ განიხილება დანაშაულთა ჩა-
დენის სტადიების (Inchoate offences) ჭრილში. ასეთი საქმიანობა, როგორც 
წესი, დამოუკიდებელ დანაშაულად განიხილება, მაგალითად, როგორიცაა: 
წაქეზება, შეთქმულება და დანაშაულებრივი ჩანაფიქრის დაუსრულებელი 
მცდელობა, რომლებიც დოქტრინაში „დაუსრულებელი დანაშაულის“ სა-
ხელითაა ცნობილი. ამგვარად, საუბარია არა ცალკეულ დანაშაულზე მისი 
დასრულების ხარისხის მიხედვით, არამედ დანაშაულთა დამოუკიდებელ 
შემადგენლობებზე, რომლებშიც კრიმინალიზებულია დაუსრულებელი 
დანაშაულებრივი საქმიანობა.
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დანაშაულის წაქეზება 

წაქეზება (Incitement to Crime) წარმოადგენს სხვა პირის დაყოლიებას – 
ჩაიდინოს დანაშაული. მის არსს საფუძვლად ედება ინგლისური სასა-
მართლოს 1801 წლის გადაწყვეტილება ჰიგინსის საქმეზე, რომელშიც 
ნათ ქვამია: „სხვა პირის დაყოლიება ან წაქეზება, განურჩევლად იმისა, თუ 
რა საშუალებებით რეალიზდება იგი, წარმოადგენს არსებით (დასრულე
ბულ) ქმედებას. ამგვარი ქმედება, განხორციელებული დანაშაულებრივი 
განზრახ ვით, არის დასჯადი“.115

ამერიკის შეერთებული შტატების სამოდელო სისხლის სამართლის კო-
დექსი წაქეზებას შემდეგნაირად განმარტავს: „პირი დამნაშავეა დანაშა
ულის წაქეზებაში, თუ მისი ჩადენის მიზნით ან მისი ჩადენის გასამარტი
ვებლად ის სთხოვს/უბრძანებს სხვა პირს განახორციელოს ქმედება, რო
მელიც ამ დანაშაულის ან მისი მცდელობის შემადგენლობას უზრუნველ
ყოფს“. 

ეს წესი ასახავს ტირელის საქმესთან მიმართებით (1894 წ.) მიღებული 
გადაწყვეტილებით დადგენილ საერთო სამართლის წესს, რომლის თა-
ნახმად, კანონით დაცული პირს ვერ დაეკისრება პასუხისმგებლობა დანა-
შაულის წაქეზებისათვის.116 მაგალითად, 12 წლის ასაკის გოგონა არ ექვე-
მდებარება სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას ორმოცი წლის 
მამაკაცის წაქეზების გამო, დაამყაროს მასთან სქესობრივი კავშირი (არას-
რულწლოვანის გაუპატიურება), რადგან იგი მსგავს დანაშაულში კანონით 
დაცული მსხვერპლია.

ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის სამართალი ახდენს ყველა 
ფელონიის და ზოგიერთი მისდიმინორის წაქეზების კრიმინალიზაციას. 
გარ და ამისა, კანონმდებლობაში წაქეზების კლასიფიკაცია ეყრდნობა ორ 
მთავარ კრიტერიუმს, ესენია: წამქეზებლის ასაკი და ფელონიის სიმძიმის 
ხარისხი, რომლის ჩადენის მიზნითაც ხორციელდებოდა წაქეზება. ამერი-
კული სამარ თლის საერთო წესის მიხედვით, დანაშაულის ჩადენა და მისი 
წაქეზება თანაბრად დასჯადია.

115 Rex v. Higgins, 102 Eng. Rep. 269, 275 (K.B. 1801).
116 R v. Tyrrell, [1894] 1 Q.B. 710.
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დანაშაულის მცდელობა 

ამერიკის შეერთებული შტატების სამოდელო სისხლის სამართლის კო-
დექსში დანაშაულის მცდელობა (Attempted Crime) შემდეგნაირად განი-
საზღვრება: პირი დამნაშავეა დანაშაულის ჩადენის მცდელობაში, თუ იგი 
მოქმედებს ბრალეულობის იმ ფორმით, რომელიც სხვა გარემოებებში სა-
ჭირო იქნებოდა ამ დანაშაულის ჩადენისათვის და

1. განზრახ ახორციელებს ქმედებას, რომელიც მიიყვანდა დანაშაუ-
ლის დასრულებამდე, თუ თანმხლები გარემოებები ისეთი იქნებოდა, 
როგორ საც მათ პირი წარმოიდგენდა;

2. განზრახ მოქმედებს ან არ მოქმედებს იმ მიზნით, რომ გამოიწვიოს, ან 
დარწმუნებულია, რომ გამოიწვევს შედეგს, რომელიც დანაშაულის ელე-
მენტს წარმოადგენს და რომ შემდგომი მოქმედება მისი მხრიდან საჭი-
რო აღარ იქნება;

3. განზრახ მოქმედებს ან არ მოქმედებს, როდესაც ეს მოქმედება (ან 
უმოქმედობა) არსებითი ნაბიჯია დაგეგმილ ქცევაში, რომელიც დანაშა-
ულის ჩადენით სრულდება, თუ თანმხლები გარემოებები ისეთი იქნე-
ბოდა, როგორსაც ის ვარაუდობდა.

დანაშაულის მცდელობისთვის საჭირო „მიზანი“ და „დარწმუნებულობა“ 
სავალდებულოდ არ მოიცავს დანაშაულის თანმხლებ გარემოებებს, მაგრამ 
დამნაშავეს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს თანმხლები გარემოებების მი
მართ იმ ხარისხის ბრალეულობა, რომელიც საჭიროა დანაშაულის განზრახ 
ჩასადენად, როგორც ეს ამ დანაშაულის ელემენტებშია მითითებული.117

ზოგიერთი შტატის სისხლის სამართლის კოდექსი შეიცავს დანაშაულის 
მცდელობის დეფინიციას. მაგალითად, პენსილვანიის შტატის სისხლის სა
მარ თლის კოდექსის §901ის თანახმად, პირი სჩადის მცდელობას, თუ დანაშა-
ულის ჩადენის განზრახვით ახორციელებს რაიმე ქმედებას, რომელიც ხელს 
უწყობს ამ დანაშაულის ჩადენას. ეს განმარტება ასახავს რო გორც ქმედების 
ჩადენის ჩანაფიქრს („დანაშაულის ჩადენის განზრახვას“), ისე მიუთითებს 
ქმედების თავდაპირველ მომენტზე კრიმინალური განზრახვის განსახორციე-
ლებლად. მოცემული განმარტების მინუსია ის, რომ მასში არ არის ნახსენები 
გარემოებები, რომლებიც ხელს უშლის დანაშაულებრივი ქმედების დასრუ-
ლებას. ამასთან, კანონმდებლის მიდგომა დანაშაულის მცდელობისადმი, 
როგორც „ქმედებისადმი, რომელიც ხელს უწყობს დანაშაულის ჩადენას“, 

117 N.Y. Penal Law Model Penal Code Section 5.01. Thomson Reuters: No claim to original U.S. Government Works. 2018.
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არ არის ბოლომდე ზუსტი, რადგან ეს დეფინიცია შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას დანაშაულის მომზადებასთან მიმართებითაც. ზოგიერთი სხვა შტატის 
სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დანაშაულის მცდელობა განისა-
ზღვრება „არსებითი ნაბიჯის“ (Substantial step) კატეგორიის მეშვეობით. ასე 
მაგალითად, ილინოისის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის 84 („ა“) 
პუნქტის თანახმად, პირი ბრალეულია მცდელობაში, თუ, დანაშაულის ჩა-
დენის განზრახვით, იგი ასრულებს რაიმე მოქმედებას, რაც ამ დანაშაულისა-
კენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯს წარმოადგენს. რჩება შთაბეჭდილე-
ბა, რომ ეს ნორმა შეიძლება გამოყენებულ იქნას არა მხოლოდ დანაშაულის 
მცდელობის, არამედ მისი მომზადების მიმართაც.

დანაშაულის მცდელობის მომზადებისგან გასამიჯნად ამერიკულ სისხლის 
სამართალში გამოიყენება მეცნიერებისა და სასამართლო პრაქტიკის მიერ 
შემუშავებული მრავალი კონცეფცია. ყველაზე მეტად გავრცელებულია შემ
დეგი თეორიები:

 � „ბოლო უახლოესი ნაბიჯის“ თეორია (Last proximate step): თუ ადამიან
მა, თავისი წარმოდგენით, ყველაფერი გააკეთა, რაც კონკრეტული შე-
დეგის მისაღწევად იყო აუცილებელი და მისი მოქმედების დასრულე-
ბის შემთხვევაში, დანაშაული შედგებოდა, გავრცელებული აზრით, ეს 
მცდელობად მიიჩნევა;

 � „ფიზიკური სიახლოვის“ თეორიის (Physical proximity theory) მიმდევრე-
ბი ეყრდნობიან იმ მოსაზრებას, თუ რამდენად ახლოსაა მცდელობას
თან დაკავშირებული მოქმედება დასრულებულ დანაშაულთან. მოქმე-
დი პირის ქცევა განიხილება დროის, დისტანციისა და იმ ქმედებების 
კუთხით, რომლებიც ჯერ კიდევ ჩადენილ უნდა იქნას, ასევე, მოქმედი 
პირის უნარის გათვალისწინებით – დამოუკიდებლად ჩაიდინოს დანა-
შაული;

 � „სახიფათო სიახლოვის“ თეორია (Dangerous proximity theory), რომე-
ლიც ამავდროულად წინა თეორიასც მოიცავს, კიდევ უფრო შორს მი-
დის: ის ითვალისწინებს განზრახული მცდელობის საშიშროებას, თანაც 
მხედველობაში იღებს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა ხიფათის სიახ
ლოვისა და მისი წინასწარ გრძნობის ხარისხი, ასევე, ითვალისწინებს 
შესაძლო ზიანის სიდიდესაც. თუ მოქმედება საკმარისად საშიში ხდება, 
ის უნდა აღიკვეთოს;

 � „შეუცვლელი ელემენტის“ თეორია (Indispensable element theory) – თუ 
მოქმედმა პირმა არ დააწესა კონტროლი დანაშაულებრივი მცდელობის 
არსებით ელემენტზე, მას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა მცდელობის 
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გამო; თუ თავისი გეგმის განსახორციელებლად მოქმედ პირს ესაჭირო-
ება სხვისი დახმარება, ან სხვა დამატებითი საშუალებები, მაშინ მცდე-
ლობას ჯერ კიდევ არ აქვს ადგილი; 

 � „შესაძლო უარის“ თეორია (Probable desistance theory) – პირი დამნაშა-
ვეა მცდელობაში, თუ სავსებით შესაძლებელია (გარედან ჩაურევლად, 
მოვლენების ჩვეულებრივი განვითარების პირობებში და იმის გათვა-
ლისწინებით, თუ რამდენად შორს წავიდა), რომ ის დაასრულებს დანა-
შაულს. მოცემულ შემთხვევაში დგება ნებაყოფლობითი უარის საკითხი. 
აღსანიშნავია, რომ ეს თეორია ახლოსაა „ფიზიკური სიახლოვის“ თეო-
რიასთან, ხოლო ტესტის ჩატარებისას ძირითადი ყურადღება მოქმედ 
პირს ეთმობა;

 � „უსწორო ნაბიჯის“ თეორია (Abnormal step theory) – დანაშაულის მცდე-
ლობა გარკვეულ ზღვარს გამცდარი ნაბიჯია, რომელსაც ჩვეულებრივი 
ადამიანი არ ჩაიდენს. ამ თეორიის საფუძველზე, წინმსწრები საქმია-
ნობის გზაზე ძნელია დადგინდეს ის ზღვარი, რომელსაც ჩვეულებრივი 
ნორმალური ადამიანი არ გადალახავს;

 � Res ipsa loquitur (საქმე თავისთავად მეტყველებს) თეორიის თანახ-
მად, ბოროტმოქმედის ქცევა არაორაზროვნად უნდა მიუთითებდეს, 
რომ მას ჩამოუყალიბდა განზრახვა და ის ჩაიდენდა დანაშაულს, თუ 
ამას ხელს არ შეუშლიდნენ რაიმე გარე ფაქტორები. ამ თეორიის შესა-
ბამისად, საჭიროა დავამტკიცოთ, რომ არ არსებობს ბრალდებულის 
ქცევის სხვა საფუძვლიანი ახსნა, გარდა კონკრეტული დანაშაულის ჩა-
დენის განზრახვისა.118

წარუმატებელი მცდელობა არ წარმოადგენს სისხლისსამართლებრივი 
დევ ნის თავიდან აცილების საფუძველს. ამგვარ საფუძვლად გვევლინე-
ბა თავდაცვის დანაშაულებრივ განზრახვაზე ნებაყოფლობითი და სრული 
უარი, რის შედეგადაც პირმა თავი აარიდა დანაშაულის ჩადენას, ხოლო თუ 
ამისთვის უბრალო უარი არ იყო საკმარისი, მაშინ განახორციელა ისეთი 
მოქმედებები, რომლებიც აღკვეთდა დანაშაულის ჩადენას.

ნებყოფლობითი უარი დანაშაულის ჩადენაზე 

ნებაყოფლობითი უარი (Voluntary Renouncing to Commit of Crime), როგორც 
დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, საერთო სამართლისათვის უცნობია, რამეთუ 

118 „Res Ipsa Loquitur and Evidence Law“. FindLaw. Created by FindLaw's team of legal writers and editors. 29 November, 2018. 
ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.findlaw.com/injury/accident-injury-law/res-ipsa-loquitur.html> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 
25.03.2022].

https://www.findlaw.com/injury/accident-injury-law/res-ipsa-loquitur.html
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ითვლება, რომ, თუ პირმა ჩაიდინა მცდელობის შემადგენელი ქმედება, მის 
შემდგომ საქციელს აღარ ენიჭება მნიშვნელობა. თუმცა, ზოგიერთი შტა-
ტის კანონმდებლობა ითვალისწინებს განსაზღვრულ გარემოებებში პირის 
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების შესაძლებლობას დანაშაულის 
ბოლომდე ჩადენაზე უარის გამო. ზოგიერთი შტატის სისხლის სამართლის 
კანონმდებლობაში ნებაყოფლობითი უარის ინსტიტუტი დეტალურადაა 
განსაზღვრული. ასე მაგალითად, პენსილვანიის სისხლის სამართლის კო-
დექსის თანახმად (§901 „с“) დანაშაულის ჩადენის მცდელობისათვის სის-
ხლისსამართლებრივი დევნისგან დაცვის საფუძველია სისხლისსამარ-
თლებრივ განზრახვაზე ნებაყოფლობით და სრულად უარის თქმა, რის 
შედეგადაც ბრალდებულმა თავიდან აიცილა დანაშაულის ჩადენა, ხოლო 
თუ ამისთვის უბრალო უარი არ იყო საკმარისი, მაშინ განახორციელა ისეთი 
ქმედებები, რომლებმაც აღკვეთეს დანაშაული. საინტერესოა, რომ კანონ-
მდებელი ყურადღებას ამახვილებს არა მხოლოდ ქმედებაზე, არამედ მის 
სუბიექტურ მხარეზე, მიუთითებს რა იმაზე, რომ აუცილებელია „დანაშაუ-
ლებრივი განზრახვის ნებაყოფლობით და სრულად უარყოფა“. მოცემულ 
შემთხვევაში, ნებაყოფლობითი უარი დაიყვანება არა მარტო მართლსაწი-
ნააღმდეგო ქცევაზე უარის თქმამდე, არამედ გულისხმობს დანაშაულებრივ 
განზრახვაზე უარსაც. 

პენსილვანიის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, უარი არ განიხი-
ლება ნებაყოფლობითად და სრულყოფილად, თუ იგი მთლიანად ან ნაწი-
ლობრივ არის მოტივირებული:

1. იმით, რომ არსებობენ გარემოებები, რომლებიც ზრდიან დაკავების ან 
დაპატიმრების შესაძლებლობას, ან ართულებენ კრიმინალური მიზნის 
მიღწევას; 

2. ქმედების სხვა დროისათვის გადადების გადაწყვეტილებით, ან სხვა 
მსხვერპლზე, ან მსგავს ობიექტზე ძალისხმევის მიმართვით.

სავსებით აშკარაა, რომ დანაშაულზე უარის თქმის მოტივი მნიშვნელოვა-
ნია კანონმდებლისთვის. იმ შემთხვევაში, როდესაც დანაშაულის ჩადენაზე 
უარი არ არის საბოლოო და ნაკარნახევია „კრიმინალური ხრიკით“ ან სხვა 
ტაქტიკური მოსაზრებებით, იგი არ განიხილება სისხლისსამართლებრივი 
დევნისგან დაცვის საფუძვლად.

დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება ქართული სისხლის სამარ
თლის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია. მის შესახებ საუბარია საქართველოს 
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სსკის 21ე მუხლში. ნებაყოფლობით ხელის აღება დანაშაულზე შესაძლე-
ბელია როგორც დაუმთავრებელი, ისე დამთავრებული მცდელობის დრო-
საც. დამთავრებული მცდელობის სტადიიდან დანაშაულზე ნებაყოფლო-
ბით ხელის აღებისთვის საჭიროა პირმა თავისი აქტიური ქმედებით თავი-
დან აიცილოს შედეგი. თუ პირის ძალისხმევის მიუხედავად, შედეგი მაინც 
დადგა, მაშინ ის არ გათავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან. ასეთი დას-
კვნა საქართველოს სსკის 21ე მუხლის მე5 ნაწილიდან გამომდინარეობს. 
„კანონმდებელი ნებისმიერ პიროვნებას შესაძლებლობას აძლევს, მიუხედა
ვად უკვე ჩადენილისა, თავიდან აიცილოს სამართლებრივი სიკეთის დაზი
ანება, რის სანაცვლოდაც მას ამ დანაშაულისთვის დაუსჯელობას ჰპირდება. 
სწორედ სამართლებრივი სიკეთის დაზიანების თავიდან აცილების მიზნის 
მიღწევაა ნებაყოფლობით ხელის აღების მთავარი ამოცანა“.119

თანამონაწილეობა

თანამონაწილეობა ამერიკულ სამართალში ინტერპრეტირდება ინგლისუ-
რი პრეცედენტების საფუძველზე, კერძოდ, მოსამართლე დენმანის მიერ 
ჯონსის საქმეში მოცემულ განმარტებაზე დაყრდნობით, რომლის მიხედ-
ვითაც: „შეთქმულება წარმოადგენს შეთანხმებას მართლსაწინააღმდეგო ან 
მართლზომიერი ქმედების ჩადენაზე მართლსაწინააღმდეგო საშუალებე
ბით“.120 ამერიკის შეერთებული შტატების სამოდელო სისხლის სამართლის 
კოდექსში შეთქმულება შემდეგნაირადაა განმარტებული: პირი დამნაშავეა 
სხვა პირთან ან პირებთან შეთქმულებაში, თუ მისი ჩადენის გასაადვილებ-
ლად ან მისი განხორციელების ხელშესაწყობად:

ა)  უთანხმდება სხვა პირს ან პირებს იმაზე, რომ ეს პირები, ან რომელიმე 
მათგანი ჩაიდენს ქმედებას, რომელიც შეადგენს კონკრეტულ დანაშა-
ულს, ან ამ დანაშაულის ჩადენის მცდელობას ან მის წაქეზებას;

ბ)  უთანხმდება დაეხმაროს სხვა პირს ან პირებს დანაშაულის დაგეგმვაში 
ან ჩადენაში, ან მისი ჩადენის მცდელობაში, ან წაქეზებაში.

წაქეზებისგან განსხვავებით, თანამონაწილეობა აუცილებლად გულისხმობს 
ორი ან მეტი პირის შეთანხმებას ან გაერთიანებას საერთო გან ზრახვით ან 
მიზნით, მაგრამ შეთქმულებისთვის არაა აუცილებელი, რომ ბრალდებუ-

119 ტურავა მ., სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა (მე-9 გამოცემა). თბილისი: "მერი-
დიანი" 2013. გვ: 316-323. 

120 Lord Denman in Jones case King v. Jones, [1832] B & AD 345.
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ლის ქმედებები ახლოს იყოს მიზნის მიღწევასთან, როგორც ეს მცდელობის 
შემთხვევაში მოითხოვება.

შტატების უმრავლესობაში და ფედერალურ დონეზე თანამონაწილეობა სტა-
ტუტური დანაშაულია. საერთო სამართლის რიგი დებულებების ინკორპო-
რირებამ სტატუტურ სამართალში შედეგად მოიტანა ის, რომ შტატების (და 
არამარტო მათ) სისხლის სამართალში შემონახულ იქნა რიგი მოძველებული 
ინსტიტუტები, მათ შორის შეთქმულების ინსტიტუტი. ამას გარკვეულწილად 
ხელს უწყობდა სამოდელო სისხლის სამართლის კოდექსიც, რომელშიც არა-
ნაკლებ 100 ცნების კონსტრუირებას ეთმობა საკმაოდ დიდი ყურადღება.

თანამონაწილეობის ხანგრძლივობის შესახებ სამოდელო სსკში ნათქვა-
მია: „თანამონაწილეობა განგრძობადი დანაშაულია, რომელიც წყდება ძი
რითადი დანაშაულის ჩადენის მომენტში ან დანაშაულის ჩადენის შესახებ 
შეთანხმებაზე უარის მომენტში ბრალდებულის ან მასთან შეთქმულებაში 
მყოფი პირის მიერ. უარი ითვლება საბოლოოდ, თუ არც ბრალდებული და 
არც სხვა პირი სისხლისსამართლებრივი დევნის ხანდაზმულობის ვადის გან
მავლობაში არ ჩაიდენენ არანაირ აშკარა ქმედებას აღნიშნული შეთან ხმების 
განსახორციელებლად. შეთანხმებაზე უარის შემთხვევაში, შეთქმულება 
ბრალ დებულთან მიმართებით ითვლება შეწყვეტილად მხოლოდ მაშინ, თუ 
მან შეატყობინა მასთან შეთქმულებაში მყოფ პირს თავისი უარის შესახებ ან 
საქმის კურსში ჩააყენა შესაბამისი ორგანოები შეთქმულების არსებობისა და 
მასში საკუთარი მონაწილეობის თაობაზე“ (§7, მუხ. 5.03.). 

უფრო მეტი სიცხადისთვის შეიძლება სამოდელო სისხლის სამართლის კო-
დექსის ნორმები გამდიდრდეს დებულებებით ამერიკელი იურისტების ნაშრო-
მებიდან და მითითებებით შესაბამისი სასამართლო გადაწყვეტილებებიდან. 

თანამონაწილეობის მონაწილე პასუხისმგებელია ნებისმიერი სხვა მონა-
წილის ქმედებებზე და სხვა თანამონაწილეებზეც, დამოუკიდებლად იმისა, 
მონაწილეობენ თუ არა ისინი ქმედებებში, ან ესწრებიან თუ არა. უფრო მე-
ტიც, შეთქმულების მონაწილეებს რომც არ ჰქონდეთ შემუშავებული შეთან
ხმების ყველა დეტალი, მონაწილეობა მსგავს გაერთიანებაში თითოეულ 
მათგანს მაინც ბრალად შეერაცხება.

პირი, რომელიც შეუერთდა უკვე არსებულ შეთქმულებას, ხდება მისი თა-
ნამონაწილე თანაბარ საფუძველზე სხვა წევრებთან და იგივე პასუხისმგებ-
ლობა ეკისრება არა მხოლოდ ერთობლივად ჩადენილ ქმედებების, არამედ 
თვით შეთქმულების გამოც.
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უნდა აღინიშნოს, რომ თანამონაწილეობის განხორციელებაში დახმარება, 
კრიმინალური ჯგუფის შემადგენლობაში შესვლის გარეშე, სასამართლოს 
მიერ ფასდება, როგორც შეთქმულებაში სრული თანამონაწილეობა. შეთქმუ-
ლება, თავისი მიზნიდან გამომდინარე, შეიძლება მიმართული იყოს დანაშაუ-
ლის ჩადენაზე, მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის ხელის შეშლაზე, 
ამორალურ ქმედებათა ჩადენაზე ან კერძო პირებისთვის ზიანის მიყენებაზე.

სამოდელო სისხლის სამართლის კოდექსით შემოთავაზებული თანამონაწი-
ლეობის ინსტიტუტის კონცეფცია, ამა თუ იმ ხარისხით, იქნა ჩართული ქვეყ-
ნის მრავალი შტატის კანონმდებლობაში. მაგალითად, ნიუ ჯერსის შტატის 
სსკში (შეთქმულება. 2C: 52; 2C: 54), პენ სილვანიის შტატის სსკ სა (მუხლი 
903) და კენტუკის შტატის სსკში, რომლის 506.040ე მუხლში სიტყვასიტყვი-
თაა ასახული სამოდელო სისხლის სამართლის კოდექსში შემოთავაზებული 
თანამონაწილეობის კონცეფცია. ჯორჯიის შტატის სისხლის სამართლის კო-
დექსი იყენებს შეთქმულების საკუთარ დეფინიციას, უპირველეს ყოვლისა, 
პასუხისმგებლობის საკითხთან მიმართებით. ფელონიის ჩადენაზე შეთქმუ-
ლებისათვის კოდექსით უფრო მსუბუქი სასჯელია გათვალისწინებული, რაც 
გულისხმობს თავისუფლების აღკვეთას 5 წლამდე, ან ამ ფელონიისთვის 
დადგენილი ვადით, მაგრამ არაუმეტეს ხუთ წლამდე ხანგრძლივობით. გარ
და ამისა, ჯორჯიის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს 
პასუხისმგებლობას შეთქმულების სხვადასხვა სახეობისთვის, მაგალითად, 
მოტყუების მიზნით შეთქმულების (მუხლი 262307) და კონკურენციის თავი-
სუფლების შეზღუდვაზე შეთქმულების გამო (მუხლი 262308).

ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსი არ იძლევა შეთქმულე-
ბის ზოგად დეფინიციას, მაგრამ განსაზღვრავს მის 6 დონეს საზოგადოებ-
რივი საფრთხის ნიშნის მიხედვით. ყველაზე საშიშად მიიჩნევა პირველი ხა-
რისხის შეთქმულება: „18 წელს გადაცილებული პირი დამნაშავეა პირველი 
ხარისხის შეთქმულებაში, თუ ის მოქმედებს A კლასის ფელონიის ჩადენის 
განზრახვით, შეთქმულია 16 წლამდე ასაკის ერთ ან მეტ პირთან მოცემული 
დანაშაულის განხორციელების ან ხელშეწყობის მიზნით. პირველი ხარისხის 
შეთქმულება L1 კლასის ფელონიაა“ (მუხლი 105.17). ნაკლებად საშიში და-
ნაშაულია II ხარისხის შეთქმულება: „პირი დამნაშავეა მეორე ხარისხის შეთ
ქმულებაში, თუ განზრახ უთანხმდება ერთ ან რამდენიმე პირს Lკლასის ფე
ლონიის განხორციელების ან ხელშეწყობის მიზნით. II ხარისხის შეთქმულე
ბა В კლასის ფელონიაა“ (მუხ.105.15).

განსხვავება თანამონაწილეობის ამ ორ სახეობას შორის, რომელიც შეიძ
ლება მიმართული იყოს ერთი და იმავე დანაშაულის (მაგალითად, მძიმე 
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მკვლელობის ან ადამიანის I ხარისხის გატაცების) ჩადენისაკენ, მდგომარე-
ობს შეთქმულებაში მონაწილე პირის/პირების ასაკში, რაც არსებითად აი-
სახება სასჯელზე. თუ II ხარისხის შეთქმულება ისჯება თავისუფლების აღ-
კვეთით ვადით 25 წლამდე, I ხარისხის შეთქმულების გამო ინიშნება უვადო 
პატიმრობა ციხეში.

ნიუიორკის შტატის ამჟამინდელ სისხლის სამართლის კოდექსში, მკვლევ
რების აზრით, მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნა შეტანილი, პასუხისმგებ-
ლობის დარეგულირების კუთხით, 1909 წლის კოდექსთან შედარებით. ეს 
შეეხება გამოყენებული სასჯელების გამკაცრებასაც: ექვსიდან ყოველ მეო-
თხე შემთხვევაში შეთქმულება მისდიმინორიდან ფელონიად გადაკვალი-
ფიცირდა. 

ოჰაიოს შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის თანამონაწილეობის გან
მარ ტებაში (მუხლი 2923.01) ჩამოთვლილია დანაშაულთა ის სახეობები, 
რომელთა ჩასადენად თანამონაწილეობაც დასჯადია. ასეთი დანაშაუ-
ლების რაოდენობა შედარებით ნაკლებია: მკვლელობა დამამძიმებელ 
გარემოებებში, ადამიანის მოტაცება, ხანძრის გაჩენა/ცეცხლის წაკიდება, 
ძარცვა, ბერგლერი და ა.შ. (სულ 18). აქედან ექვსი ნარკომანიას უკავშირდე-
ბა. კოდექსით გათვალისწინებული სანქციები შეთქმულებისათვის ნაკლე-
ბად მკაცრია, ვიდრე ძირითადი დანაშაულისთვის. 

ცალკეული შტატის კანონმდებლობაში, ისევე როგორც საერთო სამართლის 
დოქტრინაში, არ არის აუცილებელი, რომ სისხლისსამართლებრივად დას-
ჯადი შეთქმულების მიზანი დანაშაული იყოს. ასე მაგალითად, კალიფორ-
ნიის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად (მუხლი 182), თანამონაწი-
ლეობა შეიძლება მიმართული იყოს სამოქალაქო სამართალდარღვევის 
– რაიმე ამორალურის, „არასწორის“ ჩადენაზე, ან მისი ისეთი ხერხით ჩადე-
ნაზე, რომელიც თავისთავადაა დანაშაულებრივი.

ზოგიერთ შტატში შეთქმულება იმაზე უფრო მკაცრად ისჯება, ვიდრე მთავა-
რი დანაშაული, მაგალითად, თანამონაწილეობა მისდიმინორის ჩადენაზე 
შეიძლება ფელონიად იქცეს.

თანამონაწილეობა დანაშაულია ფედერალურ დონეზეც. ასე მაგალითად, 
ფედერალური კანონის 371ე მუხლში („დანაშაულის მცდელობის ან მო-
ტყუების შეთქმულება შეერთებული შტატების წინააღმდეგ“) მოცემულია 
მისი განზოგადოებული განმარტება: „თუ ორი ან მეტი პირი დანაშაულის 
მცდელობის ან მოტყუების მიზნით მონაწილეობს შეერთებული შტატების 
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ან მისი რომელიმე უწყების წინააღმდეგ მიმართულ თანამონაწილეობაში 
რაიმე სახით და ნებისმიერი მიზნით და ამავდროულად, ერთი ან რამდენი
მე ასეთი პირი ჩაიდენს რაიმე ქმედებას ამ შეთქმულების მიზნების მისაღ
წევად, ისინი დაისჯებიან ამ ნაწილით (СЗ) გათვალისწინებული ჯარიმით, 
ან ხუთ წლამდე ციხეში პატიმრობით ან ორივეთი ერთდროულად“. ამ გან
მარტებაში უნდა გამოიკვეთოს ორი მომენტი: პირველი, თანამონაწილე-
ობა განიხილება შეთანხმებად, რომელიც მიზნად ისახავს არამარტო და-
ნაშაულის ჩადენას, არამედ მოტყუებასაც, რაც შეიძლება სამოქალაქო სა-
მართალდარღვევა იყოს. მეორეც, იმ კოდექსებისგან განსხვავებით, რომ-
ლებშიც მოითხოვება აშკარა ქმედების არსებობა იმისათვის, რომ პირი 
დამნაშავედ ცნონ ფედერალური კანონმდებლობით, ზოგიერთი შტატის, 
მაგალითად, ვისკონსინის სისხლის სამართლის კოდექსში (მუხლი 939.31), 
საკმარისია დამტკიცდეს ნებისმიერი ქმედების ჩადენა, რომელიც მიმა-
რთულია შეთქმულების მიზნის რეალიზაციაზე. ამგვარი ბუნდოვანება თა-
ნამონაწილეობის ფორმულირებაში ძალზე ართულებს დანაშაულის სწო-
რად კვალიფიკაციას.

ამერიკული სისხლის სამართალი ერთმანეთისაგან განასხვავებს თანამონა-
წილეობასა და თანაამსრულებლობას. თანამონაწილეები არიან დანაშაუ-
ლის დამხმარე ფიგურანტები: წამქეზებელი, დამხმარე, ის პირები, რომლე-
ბიც რაიმე ფორმით ხელს უწყობენ დანაშაულის ჩადენას. ამსრულებელია 
პირი, რომელიც ჩადის დანაშაულს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ან 
ეხმარება, აძლევს რჩევებს, ხელმძღვანელობს, უზრუნველყოფს მის ჩადე-
ნას (ამერიკის შეერთებული შტატების კანონთა კრებულის თავი მე18, §2). 
ამრიგად, ტერმინი „დანაშაულის ამსრულებელი“ განხილულია მაქსიმალუ-
რად ფართოდ.

ამსრულებელია ისიც, ვინც დანაშაულის ჩასადენად იყენებს „უბრალო სუ-
ბიექტს“ (ბავშვს, ფსიქიკურად დაავადებულს. ქართულ სამართალში – შუ-
ალობითი ამსრულებელი). პირი კანონის წინაშე პასუხს აგებს სხვის საქცი-
ელზე, როდესაც დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას აიძულებს ისეთ პირს, 
რომელიც არ ექვემდებარება სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას 
(პენსილვანიის სისხლის სამართლის კოდექსი, §306). 

რაც შეეხება თანაამსრულებლობას, ეს უკანასკნელი მოიაზრებს ჯგუფურ 
დანაშაულს, რომელშიც სახეზეა ორი ან მეტი ამსრულებელი.

ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის სამართალში დანაშაულის წამ
ხალისებლად მიიჩნევიან პირები, რომლებიც დამნაშავეებს ეხმარებიან 
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დანაშაულის ჩადენამდე, ან/და დანაშაულის ჩადენის შემდეგ უწევენ დახ-
მარებას. ამ უკანასკნელთ აშშის კანონთა კრებულის მე18 ნაწილის მე3 
პუნქტის თანახმად, წარმოადგენენ პირები, რომლებმაც იცოდნენ აშშის წი-
ნააღმდეგ დანაშაულის ჩადენის შესახებ, მაგრამ მალავდნენ ამ ფაქტს, ეხ-
მარებოდნენ დამნაშავეს – თავი აერიდებინა პატიმრობის, სასამართლოს
თვის გადაცემის ან დასჯისათვის. 

წამქეზებელი არის პირი, რომელიც, დანაშაულის ჩადენის უზრუნველსაყო-
ფად ან ხელშეწყობის მიზნით, მოუწოდებს, ხელს უწყობს ან მოითხოვს სხვა 
პირისგან, განახორციელოს კონკრეტული ქმედებები, რომლებიც თავისთა-
ვად დანაშაულს, დანაშაულში თანამონაწილეობას ან დანაშაულის მცდე-
ლობას წარმოადგენს (პენსილვანიის სისხლის სამართლის კოდექსი, 902). 
აშშს სისხლის სამართლის თანახმად, წაქეზება, ასევე, შეიძლება ჩაითვა-
ლოს დამოუკიდებელ დანაშაულებრივ ქმედებად. ასე მაგალითად, ნიუიო-
რკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსში, სისხლისსამართლებრივად 
დასჯად წაქეზებას ხუთი ხარისხის სიმძიმე გააჩნია. §100.13ის მიხედვით, 
18 წელს გადაცილებული პირი დამნაშავეა პირველი ხარისხის სისხლისსა-
მართლებრივად დასჯად წაქეზებაში, თუ ის A კლასის ფელონიის ჩასადე-
ნად დანაშაულში ჩაითრევს 16 წლამდე ასაკის პირს. ამისათვის ის მოითხო-
ვს, უბრძანებს, ან სხვა გზით ცდილობს, არასრულწლოვანს ჩაადენინოს ასე-
თი დანაშაული. მსგავს შემთხვევაში თანამონაწილეებმა შეიძლება პასუხი 
აგონ როგორც განზრახ, ასევე, გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაუ-
ლის გამო. ამასთან, თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში მხედველობაში 
მიიღება სასჯელის ინდივიდუალიზაციის პრინციპი.

დანაშაულებრივი ქმედების 
გამომრიცხავი გარემოებები

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც, ანგლოსაქსური სამარ
თლებრივი სისტემის სხვა ქვეყნებში, სისხლისსამართლებრივი პასუ-
ხისმგებლობის გამომრიცხავი გარემოებები, ჩვეულებრივ, „დაცვებად“ 
(Defenses) მოიხსენიება ამ სიტყვის ვიწრო გაგებით, ანუ, იგულისხმება ბრა-
ლის წაყენებისაგან თავდაცვა. ზოგჯერ მას ყოფენ საპატიო (შემამსუბუქე-
ბელ) გარემოებებად (Justifications) და დაცვას საპატიო გარემოებების არსე-
ბობის საფუძველზე (Excuses).121

121 Paul H. Robinson., Criminal Law Defenses. West Publishing Company, 1984. p. 784.
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დანაშაულის გამომრიცხავი გარემოებები არ არის ჩართული აშშის ფე-
დერალური სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში, მაგრამ ისინი ასახუ-
ლია 1962 წლით დათარიღებულ სამოდელო და 50 შტატის სისხლის სამარ
თლის კოდექსებში. 

ქვემოთ მოყვანილია ამერიკულ სამოდელო კოდექსში მოცემული სისხლის 
სამართლის პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი გარემოებები: 

1. სამოდელო სისხლის სამართლის კოდექსის 2.04ე მუხლში საუბარია 
არცოდნასა და შეცდომაზე. კერძოდ, პირი, რომელმაც ჩაიდინა სოცი-
ალურად საშიში ქმედება, არ ექვემდებარება სისხლისსამართლებრივ 
პასუხისმგებლობას, თუ არ იცოდა, რომ ეს ქმედება აკრძალულია და 
წარმოადგენს დანაშაულს, ან შეცდომა დაუშვა სისხლის სამართლის 
საკანონმდებლო ნორმის ინტერპრეტირებასთან დაკავშირებით, რასაც 
დანაშაულის ჩადენა მოჰყვა;

2. 2.98 მუხლი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავი-
სუფლების საფუძვლად ადგენს პათოლოგიურ თრობას. პათოლოგიური 
თრობის ქვეშ იგულისხმება ისეთი მდგომარეობა, რომელშიც პირი ვერ 
აცნობიერებს და არ შეუძლია გააცნობიეროს თავისი ქმედების არამარ
თლზომიერება და უხელმძღვანელოს მათ. ამავდროულად, მოცემულ 
მდგომარეობას უნდა ჰქონდეს მუდმივი ხასიათი და განიხილებოდეს, 
როგორც ქრონიკული დაავადება – ალკოჰოლიზმი; 

3. 2.09 მუხლში გათვალისწინებულია ფიზიკური ძალადობის ფაქტი, რაც 
გულისხმობს პირის პირდაპირ და უშუალო ზემოქმედებას სხვა პირზე 
იმ მიზნით, რომ აიძულოს იგი ჩაიდინოს განსაზღვრული დანაშაული. 
ამასთანავე, არაიშვიათად, ასეთი ძალადობა უკავშირდება ერთი პირის 
დამოკიდებულებას მეორეზე; 

4. 2.10 მუხლი ითვალისწინებს სამხედრო ხელმძღვანელი პირის ბრძანე-
ბის შესრულებასთან დაკავშირებულ შემთხვევას, როდესაც სამხედრო 
მოსამსახურე დანაშაულს სჩადის ზემდგომი პირისგან შესასრულებ-
ლად სავალდებულო ბრძანების მიღების შედეგად. ასეთი პირი თავი-
სუფლდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან არამართლ-
ზომიერი ბრძანების შესრულების გამო;

5. შემთხვევა, როდესაც დაზარალებული თანახმაა, რომ მიაყენონ ზია-
ნი, რეგულირდება 2.11 მუხლით. ეს ძალზე საინტერესო გარემოებაა, 
ვინაიდან არცთუ ჩვეულებრივი მოვლენაა, როდესაც პირი სხვა პირს 
აყენებს სხეულის დაზიანებას ან სხვა რაიმე ზიანს იმ მიზეზით, რომ 
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დაზარალებული თავადაა ამაზე თანახმა, მეტიც, ინიციატორია აღ-
ნიშნული ქმედებისა. ასეთ შემთხვევაში ზიანის მიმყენებელ პირს 
არ ეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ამასთან, 
აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ექსკლუზიურად კერძო სამართლებრივ 
ურთიერთობებს შეეხება, რომლებიც პირდაპირ არ გამომდინარეობს 
საჯარო სამართლის ნორმებიდან და მოცემული შეზღუდვა გამოხა-
ტულია იმით, რომ მსგავსი დასაშვებობა არ უნდა აჭარბებდეს აღია-
რებულ მორალურ სტანდარტებს. ზოგადად, მიღებული ზნეობრივი 
ნორმების ქვეშ აქ, პირველ რიგში, იგულისხმება საჯაროსაზოგადოებ-
რივი სამართალურთიერთობები; 

6. მცირემნიშვნელოვანი დარღვევების არსებობისას მხედველობაში მიი-
ღება 2.12 მუხლის მოთხოვნები. კერძოდ, თუ პირმა გულწრფელად მო-
ინანია თავისი დანაშაულებრივი ქმედება და, ამავდროულად, აანაზღა-
ურა მიყენებული ზიანი იმგვარად, რომ მის მიერ ჩადენილი ქმედება 
აღარ განიხილება, როგორც საზოგადოებრივად საშიში (მაღალი დონის 
მავნეობით), მაშინ ასეთი ქმედება შეიძლება ჩაითვალოს ნაკლებად 
მნიშვნელოვნად, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოცემული ქმედების ჩამდენი 
პირი არ ექვემდებარება სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას;

7. დანაშაულის პროვოკაცია (მუხლი 2.13), რაც გულისხმობს თავად და-
ზარალებულის გამომწვევ ქცევას, როდესაც ის აცნობიერებს თავისი 
საქციელის საშიშ შედეგებს და საკუთარი ქმედებით ან ქცევით ახდენს 
პიროვნების პროვოცირებას კონკრეტული მიზნით – შექმნას ყველა პი-
რობა იმისათვის, რომ პირმა ჩაიდინოს დანაშაული და ამის გამო და-
ეკისროს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ამ შემთხვევაში 
პროვოცირებული პირი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან;

8. „აუცილებელი თავდაცვა“ და „უკიდურესი აუცილებლობა“ ასევე მიიჩნე-
ვა გამამართლებელ გარემოებებად. ამერიკულ კანონმდებლობაში ისი-
ნი ზუსტად ამ ტერმინებით არ არიან ფორმულირებულნი, მაგრამ სა-
მართლებრივ ნორმებში გამოიყენება შესაბამისი სინონიმები და მათი 
არსი მსგავს მნიშვნელობამდე დაიყვანება.122 

აუცილებელი თავდაცვა 

ამერიკული დოქტრინის შესაბამისად, პირს მხოლოდ მაშინ შეუძლია გო-
ნივრული ნაბიჯები გადადგას ფიზიკური ზიანისგან თავის დასაცავად 

122 Savinskiy A.V., Circumstances Excluding Criminality of an Act in the Light of the General Theory of Law. Lex Russica. 2020; 
(11): pp. 62-70. (In Russ.) <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2020.168.11.062-070>

https://doi.org/10.17803/1729-5920.2020.168.11.062-070
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(Necessary Defense), თუ იგი სხვისი მხრიდან უკანონო თავდასხმას დაექვე-
მდებარა და არ აქვს შესაძლებლობა, თავდაცვისათვის კანონს მიმართოს.

შესაბამისად, პირს არ აქვს თავდაცვის უფლება, თუ მის წინააღმდეგ გამო-
იყენება კანონიერი ძალა, მაგალითად, ხორციელდება პოლიციელის მიერ 
მისი კანონიერი დაპატიმრება, ან ისეთი ძალა, რომლის გამოყენებაზეც 
პირ მა თავად განაცხადა თანხმობა. უკანონო ძალადობის შემთხვევაში, 
პირი სრულად დაცულია დანაშაულისათვის პასუხისმგებლობისგან პიროვ
ნების წინააღმდეგ ჩადენილი ისეთი დანაშაულების გამო, როგორიცაა მარ
ტივი და „სერიოზული“ მკვლელობა ან მკვლელობის მცდელობა, თავდასხ-
მა და ცემა, ასევე ამ დანაშაულთა მძიმე ფორმები.

ამერიკის შეერთებულ შტატებში აუცილებელი თავდაცვა სამი სახის მოქმე-
დებას გულისხმობს. ესენია:

1. თავდაცვა;

2. სხვა პირების დაცვა;

3. ქონების დაცვა.

ამავდროულად, ძალადობრივ ქმედებასთან ერთად, სამოდელო სის-
ხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს რეაგირების სხვა ვარიან
ტსაც, როგორიცაა აგრესორისთვის თავისუფლების აღკვეთა (მუხლი 304, 
§3), რომელიც მხოლოდ ზოგიერთი შტატის სისხლის სამართლის კო-
დექსშია ასახული.

თავდაცვის და სხვა პირის დაცვისას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ლეტალუ-
რი (სასიკვდილო) ან ჩვეულებრივი ფიზიკური ძალის გამოყენებას. ლეტა-
ლური ძალის გამოყენება გულისხმობს, რომ გამოყენებულ ძალას შეუძლია 
სიკვდილის გამოწვევა ან ასეთი რეალური საფრთხის განზრახ შექმნა. საფ
რთხის განზრახ შექმნის მაგალითად გამოდგება შემთხვევა, რომლის დრო-
საც პირი იყენებს სასიკვდილო ძალას, ესვრის რა ცეცხლსასროლ იარაღს 
სხვა პირს სიკვდილის ან სხეულის მძიმე დაზიანების მიყენების განზრახ-
ვით, მაგრამ ააცდენს მიზანს და სიკვდილის ნაცვლად, აყენებს ნაკლებად 
მძიმე დაზიანებას. სამოდელო სისხლის სამართლის კოდექსის ავტორების 
აზრით, მკვლელობის ან სხეულის დაზიანების მიყენების მუქარა, გამოხა-
ტული მოქმედებით (მაგალითად, იარაღის დემონსტრირებით), არ შეიძლე-
ბა მიჩნეულ იქნას ლეტალურ ძალად (3.11 მუხლის მე2 პუნქტი).
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ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსი შეიცავს გარკვეულ პი-
რობებს აუცილებელი თავდაცვის მართლზომიერად ცნობისათვის, კერძოდ, 
კოდექსში მითითებულია, რომ პირს შეუძლია ფიზიკური ძალის გამოყენება 
სხვა პირის მიმართ იმ შემთხვევაში და იმ ხარისხით, როგორიც, მისი დასა-
ბუთებული აზრით, აუცილებელია თავდაცვის ან მესამე პირის დაცვისათ-
ვის (§35.15). აღნიშნული განმარტება ემყარება სუბიექტურ მომენტს, ანუ 
თავდამცველის უნარს „დასაბუთებულად მიიჩნიოს“ ძალის გამოყენების 
აუცილებლობა და ინტენსივობა. 

თავდაცვა მართლზომიერად მიიჩნევა, თუ: 

ა)  თავდამსხმელის საქციელი არ ყოფილა პროვოცირებული თავდამცვე-
ლის მიერ;

ბ)  თავდამცველი არ ყოფილა აგრესორი; 

გ)  გამოყენებული ფიზიკური ძალა არ წარმოადგენს ორთაბრძოლაზე 
შეთან ხმების შედეგს, რომელიც სამართლებრივად არ არის სანქცირე-
ბული. 

სისხლის სამართლის ამ დებულებით დადგენილია თავდაცვის მართლზო-
მიერების პირობები. უნდა აღინიშნოს, რომ თავდამსხმელის პროვოცირება, 
პოტენციური თავდამცველის მხრიდან და მის მიმართ განხორციელებული 
აგრესია გამორიცხავს აუცილებელი თავდაცვის ლეგიტიმურობას. 

განსხვავებულად წყდება ეს საკითხი ქართულ სისხლის სამართალში. მარ
თალია, აუცილებელი მოგერიების პროვოკაცია კანონმდებლობით არ არის 
რეგულირებული, თუმცა დოქტრინაში ის განიხილება. პროფ. მ. ტურავას 
აზრით, მომგერიებლის ქმედების მართლზომიერად მიჩნევა არც აუცილე-
ბელი მოგერიების პროვოკაციის დროს არის გამორიცხული.123

ამგვარი მიდგომა არ არის დამახასიათებელი სხვა სახელმწიფოებისთვის, 
თუმცა, სისხლის სამართლის დოქტრინებსა და პრაქტიკაში მას არც 
აკრიტიკე ბენ. კანონმდებლობით განსაზღვრულია, ასევე, თავდამცვე-
ლის მიერ ლეტალური ფიზიკური ძალის გამოყენებისადმი წაყენებული 
მოთხოვ ნები. საკანონმდებლო დეფინიციიდან გამომდინარე, „ლეტალური 
ფიზიკური ძალის“ ქვეშ იგულისხმება ისეთი ძალა, რომლის კონკრეტულ 
გარემოებებში გამოყენებამაც, დიდი ალბათობით, შეიძლება გამოიწვიოს 

123 ტურავა მ., სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა (მე-9 გამოცემა). თბილისი: „მერი-
დიანი" 2013. გვ: 191-194.
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სიკვდილი ან სხეულის მძიმე დაზიანება (პენსილვანიის შტატის სს კოდექ-
სი, §501). ასეთი ძალა გამოიყენება ისეთ შემთხვევებში, როდესაც სხვა პირი 
(თავდამსხმელი):

1. თავად იყენებს ან აპირებს გამოიყენოს ლეტალური ფიზიკური ძალა, 
მაგრამ თუ თავდამცველს შეუძლია უკან დაიხიოს (თავს გაქცევით უშვე-
ლოს), მას არ აქვს ლეტალური ფიზიკური ძალის გამოყენების უფლება. 
თავდამცველი არაა ვალდებული, უკან დაიხიოს, როდესაც ის იმყოფება 
თავის საცხოვრებელში და არ არის თავდაპირველი აგრესორი, ასევე, იმ 
შემთხვევაში, თუ ის პოლიციელია;

2. სჩადის ან ცდილობს ჩაიდინოს ადამიანის მოტაცება, გაუპატიურება, 
ძარცვა ან ბერგლერი (ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კო
დექსი, §35.15), ამერიკული სისხლის სამართლის კანონმდებლობა (მა
გალითად, პენსილვანიის შტატის სსკ, §505), კრძალავს ძალის გამოყე-
ნებას დაპატიმრებისგან თავდაცვის მიზნით, რომელსაც პოლიციელი 
ახორციელებს (მაშინაც, როცა დაპატიმრება არაკანონიერია). სხვა პი-
რების დაცვა მართლზომიერია, როდესაც თავდამცველ პირს მიაჩნია, 
რომ ის აღკვეთს ზიანის მიყენებას მესამე პირისთვის.

სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს თავდაცვის ჩარჩოებს, რომლის თა-
ნახმადაც, პირმა უნდა გამოიყენოს თავდაცვის მხოლოდ ისეთი საშუალებე-
ბი, რომელთა გამოყენების უფლებაც მას ჰქონდა. მოცემული რეგულაციის 
შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს აუცილებელი თავდაცვის დასაშ
ვები ფარგლების გადამეტება. აუცილებელი თავდაცვის გზით, ასევე, შეიძ
ლება განხორციელდეს საკუთრების დაცვა. 

აშშის სისხლის სამართალი არეგულირებს როგორც უძრავი, ისე მოძრავი 
ქონების დაცვას. უძრავი ქონების დაცვა, უპირველეს ყოვლისა, შენობაში ან 
ნაგებობაში არალეგალური შეჭრის, აგრეთვე, მფლობელობის უფლების ნე-
ბისმიერი სხვა დარღვევის აღკვეთას ან შეწყვეტას გულისხმობს. 

მოძრავი ქონების დაცვა ხორციელდება მისი უკანონო ამოღების თავიდან 
აცილების ან შეწყვეტის, აგრეთვე, სხვისი მფლობელობიდან მისი დაბ-
რუნების მიზნით. ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის 
§35.20ის თანახმად, პირს შეუძლია გამოიყენოს ნებისმიერი ხარისხის ფი-
ზიკური ძალა (გარდა ლეტალურისა), რომელიც, როგორც ის გონივრულად 
მიიჩნევს, აუცილებელია მფლობელობის უფლების სისხლისსამართლებ-
რივად დასჯადი ხელყოფის აღკვეთისათვის. ლეტალური ფიზიკური ძალა 
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გამოიყენება ცეცხლის წაკიდების ან ბერგლერის აღსაკვეთად. მოძრავი 
ქონების დასაცავად, პირს უფლება აქვს გამოიყენოს ფიზიკური ძალა (გარ
და მომაკვდინებელისა) იმ ხარისხით და მაშინ, როცა ეს აუცილებელია. 

ამ მოკლე მიმოხილვიდანაც ნათლად ჩანს, რომ მიუხედავად ბევრი გან
სხვავებისა, აუცილებელი მოგერიების ინსტიტუტის სამართლებრივი 
რეგლამენ ტაცია, აშშსა და საქართველოს სისხლის სამართლში, ბევრ სა-
კითხში იდენტურია.

უკიდურესი აუცილებლობა 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზიანის მიყენების უკიდურესი აუცილებ-
ლობის (Necessity) საკითხი საკმარისადაა დამუშავებული სისხლისსამარ-
თლებრივ დოქტრინაში და აღწერილია მოქმედ კანონმდებლობაში. აშშ ის 
სამოდელო და შტატების სისხლის სამართლის კოდექსების (1962 წ.) მი-
ხედვით, უკიდურესი აუცილებლობა მიეკუთვნება გარემოებას, რომელიც 
ათავისუფლებს სასჯელის დანიშვნისაგან. ამავდროულად, ის მხოლოდ 
„გამამართლებელი“ გარემოებაა, რომელიც არ გამორიცხავს სამოქალაქო 
სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. 

აშშის სამოდელო სისხლის სამართლის კოდექსის 3.02ე მუხლით დადგენი-
ლია უკიდურესი აუცილებლობის მართლზომიერების შემდეგი პირობები:

1. მოსალოდნელი ზიანი საფრთხეს უნდა უქმნიდეს თავად პირს ან სხვა 
პირებს;

2. მოსალოდნელი ზიანი ან ბოროტება უფრო მეტია, ვიდრე ზიანი ან ბო-
როტება იმ საქციელისგან, რომელსაც პირი მოგერიებისთვის მიმართავს;

3. სისხლის სამართლის კოდექსი ან სისხლის სამართლის სხვა კანონი 
არ ითვალისწინებს გამონაკლისს მოგერიებისთვის კონკრეტულ სიტუა
ციას თან დაკავშირებით;

4. ცალსახად არ იკვეთება კანონიერი საფუძველი, რომელიც გამორიცხავ
და უკიდურესი აუცილებლობის მართლზომიერებას.

თუკი უკიდურესი აუცილებლობის ვითარება წარმოიშვა თავად პირის წინ
დაუხედავი ან დაუდევარი ქცევის შედეგად, ანდა მან წინდაუხედაობისა 
და დაუდევრობის გამო ჩათვალა, რომ აუცილებელია ამგვარი ქცევის გან
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ხორციელება (ანუ სინამდვილეში არ არსებობდა მსგავსი ქცევის აუცილებ-
ლობა და „გონიერი ადამიანი“ არ მიაყენებდა მოწინააღმდეგეს ზიანს), მა-
შინ პირს დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, თუ, რა 
თქმა უნდა, ამგვარი პასუხისმგებლობისთვის წინდაუხედაობა და დაუდევ
რობა საკმარისია. 

ნიუიორკის სისხლის სამართლის კოდექსის (§2, 35.05) თანახმად, პირის 
ქმედება არ ისჯება სისხლისსამართლებრივად, როდესაც ის წარმოადგენს 
აუცილებელ საგანგებო ღონისძიებას იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცი-
ლებული საზოგადოებრივი ან პირადი ზიანის საფრთხე, თუ დაცულია შემ
დეგი პირობები:

1. სიტუაცია არ შექმნილა თავად ამ პირის ბრალით;

2. საფრთხე იმდენად სერიოზულია, რომ „ინტელექტისა და მორალის 
ჩვეულებრივი სტანდარტების შესაბამისად, ასეთი ზიანის თავიდან აცი
ლების მიზანშეწონილობა და გადაუდებლობა უდავოდ აღემატება იმ 
ზიანის თავიდან აცილების სურვილს, რომლის აღკვეთასაც მოითხოვს 
შესაბამისი კანონი“;

3. ამგვარი ქცევის აუცილებლობა და გამართლება არ შეიძლება დაეყრ-
დნოს მოსაზრებებს, რომლებიც დაკავშირებულია მხოლოდ კანონიდან 
გამომდინარე მორალთან და მიზანშეწონილებასთან, როგორც მისი 
ზოგადი, ისე საქმეთა გარკვეულ კატეგორიასთან მიმართებით გამოყე-
ნების თვალსაზრისით.

იურიდიული და ფაქტობრივი შეცდომა 

თანამედროვე ამერიკულ სისხლის სამართალში შეცდომა (Error juris and error 
facti) გულისხმობს პირის მცდარ წარმოდგენას თავისი ქმედების ან უმოქმე-
დობის იურიდიულ ან ფაქტობრივ ხასიათსა და მის შედეგებზე. შეცდომის ბუ-
ნებამ შეიძლება სერიოზული გავლენა მოახდინოს დანაშაულის სუბიექტური 
მხარის დადგენაზე და, შესაბამისად, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებ-
ლობის საკითხის გადაწყვეტაზე. სუბიექტის მცდარი წარმოდგენის ხასიათი-
დან გამომდინარე, განასხვავებენ იურიდიულ და ფაქტობრივ შეცდომებს.

იურიდიული შეცდომა (Error juris) წარმოადგენს სუბიექტის არასწორ 
წარმოდ გენას მის მიერ ჩადენილი ქმედების დანაშაულებრიობასა თუ არა-
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დანაშაულებრიობაზე, ქმედების იურიდიულ (სისხლისსამართლებრივ) 
კვალიფიკაციაზე, შესაბამისი სასჯელის სახესა და ზომაზე.124 იურიდიული 
შეცდომა პირის მცდარი წარმოდგენაა მისი ქმედების/უმოქმედობის დასჯა 
არადასჯადობასა და იურიდიულ შედეგებზე.

განარჩევენ იურიდიული შეცდომის შემდეგ სახეებს: 

1. ქმედების დანაშაულებრიობასთან დაკავშირებული შეცდომა;

 � მოჩვენებითი დანაშაული – პირი მიიჩნევს, რომ მისი ქმედება ან 
უმოქმედობა დანაშაულებრივია, მაშინ როდესაც სისხლის სამარ
თლის კანონით ის ასეთად არ ითვლება (მაგალითად, მოქალაქე 
სახლში ინახავს ხანჯალს და მიიჩნევს, რომ სჩადის დანაშაულს, მა-
შინ, როდესაც ეს კანონით არ იკრძალება);

 � პირი არ მიიჩნევს თავის ქმედებას დანაშაულად. ამ შემთხვევა-
ში მოქმედებს პრინციპი: „კანონის არცოდნა ადამიანს არ ათავი
სუფლებს პასუხისმგებლობისგან“, ანუ ადგილი აქვს კანონის ცოდ-
ნის პრეზუმფციას.

ამერიკის სასამართლო პრაქტიკაში მოცემული სახის შეცდომის მაგა-
ლითად გამოდგება ლამბერტის საქმე: მოქალაქე „ბ“ (რომელმაც ჩაიდინა 
ფელონია (გაყალბება)) დამნაშავედ ცნეს იმის გამო, რომ რეგისტრაცია არ 
გაიარა ლოსანჯელესში ჩამოსვლიდან 5 დღის განმავლობაში. მოცემული 
სასამარ თლო გარჩევის შედეგად აშშის უზენაესმა სასამართლომ დაადგი-
ნა, რომ მხოლოდ უმოქმედობა არ ისჯება, ისიც უმნიშვნელო დანაშაულის 
შემთხვევაში, თუმცა, ასეთი დადგენილება არ ეხება იმ პირს, რომელსაც მო-
ეთხოვება ქცევის მართლზომიერების გაცნობიერება. 

2. ფაქტობრივი შეცდომა – პირის არამართებული წარმოდგენაა ფაქტობ
რივ გარემოებებზე, რომლებიც შეეხება მის მიერ ჩადენილი დანაშაუ-
ლის ობიექტს, ან ობიექტურ მხარეს. ასეთი შეცდომებია:

 � შეცდომა დანაშაულის ობიექტთან მიმართებით;

 � შეცდომა, დაკავშირებული ფაქტობრივ გარემოებებთან, რომლე-
ბიც დანაშაულის შემადგენლობის ობიექტურ მხარეს წარმოშობს;

 � შეცდომა, დაკავშირებული გარემოებებთან, რომლებიც ამძიმებს 
პასუხისმგებლობას.

124 Додонов В.Н., Сравнительное уголовное право. Общая часть. Монография. Под общ. и науч. ред. д.ю.н., профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ С.П. Щербы. – Москва: 2009. C. 448.
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მოცემული ინსტიტუტის რეგლამენტაცია სისხლის სამართალში მნიშვნე-
ლოვნად უმარტივებს სამართალგამომყენებელს ბრალის ფორმასა და სა-
ხეობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას.

ფაქტობრივი და იურიდიული შეცდომის ინსტიტუტი აშშის სისხლის 
სამარ თალში საკმაოდ მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული. ასე მაგალითად, 
ნიუ იორკის სისხლის სამართლის კოდექსის §15.20 ადგენს ზოგად წესს, 
რომლის თანახმადაც, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან არ 
თავისუფლდება პირი ქმედების გამო, რომელიც მან ჩაიდინა ფაქტობ-
რივი ან სამართლებრივი შეცდომის შედეგად. ამავდროულად, კოდექ-
სი ადგენს ზოგიერთ გამონაკლისს. ხელყოფის განმსაზღვრელი კანონი 
პირდაპირ ითვალისწინებს, რომ გარკვეული ფაქტობრივი შეცდომები 
არ იწვევს სისხლისსამართლებრივ დევნას. პირი ასევე თავისუფლდება 
სისხლისსამარ თლებრივი პასუხისმგებლობისგან, თუ მის მიერ ჩადენილი 
ხელყოფა სამარ თლებრივი შეცდომის შედეგია, იმ შემთხვევაში თუ მისი 
მცდარი წარ მოდგენა ეფუძნება ოფიციალურ სამართლებრივ დებულებას, 
რომელსაც შეიცავს კანონი ან სხვა საკანონმდებლო აქტი, ადმინისტრაცი-
ული ბრძანება ან სპეციალური ნებართვა, სასამართლო გადაწყვეტილება, 
კანონის ან სამართლის ოფიციალური განმარტება. ასეთ შემთხვევაში იუ-
რიდიული შეცდომა არა კანონის უბრალო არცოდნის ან მისი არასწორი 
გაგების, არამედ ფორმალური სამართლებრივი დებულებების დაურღვევ
ლად მოქმედების შედეგია, რომლებიც წინააღმდეგობაშია მოქმედ სის-
ხლის სამართლის კანონმდებლობასთან.

ნიუიორკის შტატის სსკის 35ე მუხლის თანახმად, პირის დაპატიმრე-
ბისას ან მის მიერ გაქცევის მცდელობისას ფიზიკური ძალის გამოყენება 
დასაშვებია და განიხილება გამამართლებელ გარემოებად.125 მოცემული 
პარაგრაფის დებულებათა შესაბამისად, პოლიციის თანამშრომელს, ან 
საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველ სხვა თანამდებობის პირს შეუძლია 
გამოიყენოს ფიზიკური ძალა ხელყოფის ჩამდენი პირის მიმართ მისი და-
პატიმრებისას ან გაქცევის აღკვეთის შემთხვევაში. ამერიკული სისხლის 
სამართლის კანონის თანახმად, ფიზიკური ძალა გამოიყენება მაშინ და იმ 
ინტენსივობით, როდესაც და რამდენადაც ეს გონივრულად აუცილებელია. 
ლეტალური ფიზიკური ძალა შეიძლება გამოყენებულ იქნას პირის დაკავე-
ბის შემთხვევებში, თუ:

125 „2010 New York Code, PEN - Penal, Part 1 - GENERAL PROVISIONS, Title C - DEFENSES, Article 35 - (35.00 - 35.30) 
DEFENSE OF JUSTIFICATION“. JUSTIA US Law. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://law.justia.com/codes/new-york/2010/
pen/part-1/title-c/article-35/> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022].

https://law.justia.com/codes/new-york/2010/pen/part-1/title-c/article-35/
https://law.justia.com/codes/new-york/2010/pen/part-1/title-c/article-35/
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 � მან ჩაიდინა ფელონია ან ფელონიის მცდელობა;

 � შეიარაღებულია ცეცხლსასროლი ან სხვა ლეტალური იარაღით და ეწი-
ნააღმდეგება დაპატიმრებას; 

 � თავს ესხმის პოლიციის თანამშრომელს.

მცველს, პოლიციის და ციხის თანამშრომლებს შეუძლიათ ფიზიკური ძა-
ლის გამოყენება მაშინ და იმ ინტენსივობით, როდესაც და რამდენადაც ეს 
გონივრულად აუცილებელია პატიმრის თავისუფლების აღკვეთის ადგილი-
დან გაქცევის აღსაკვეთად. 

ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსი შეიცავს მითითებებს 
კერძო პირებისთვის, რომელთაც, ასევე, აქვთ უფლება გამოიყენონ გონივ
რული ფიზიკური ძალა მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩამდენი პირის 
დასაკავებლად. 

სავსებით აშკარაა, რომ კრიმინალის დაპატიმრებისას ფიზიკური ძალის გა-
მოყენების მართლზომიერების ძირითადი პირობებია: 

 � მისი დროულობა; 

 � ძალის გამოყენება მხოლოდ იმ ინტენსივობით, რამდენადაც ამას აუცი-
ლებლობა მოითხოვს; 

 � პოლიციელის ან დამნაშავის დაჭერაში მონაწილე სხვა პირის ქმედე-
ბათა გონივრულობა/რაციონალურობა.

ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ფარ
თო მიდგომას, კერძოდ, ფიზიკური ძალის (სასიკვდილო ფიზიკური ძალის) 
გამოყენების შესაძლებლობას ეჭვმიტანილის დაპატიმრებისას, ან პატიმ
რობიდან მისი გაქცევის აღკვეთის შემთხვევაში. ამავდროულად, განსა-
ზღვრულია იმ პირთა სია, რომელთაც ფიზიკური ძალის გამოყენების, ფი-
ზიკური ან ფსიქოლოგიური იძულების უფლება აქვთ. 

პენსილვანიის სისხლის სამართლის კოდექსის 309ე მუხლის თანახმად, 
სისხლისსამართლებრივი დევნის არიდების საფუძველია გარემოება, რო-
დესაც პირის მიერ ქმედება ჩადენილია იძულებით, მის ან სხვა პირის მი
მართ არაკანონიერი ფიზიკური ძალის გამოყენებით ან მისი გამოყენების 
მუქარით, თუ ამისათვის, გონივრული მოსაზრებების გათვალისწინებით, 



127

შეუძლებელი იყო წინააღმდეგობის გაწევა. აღნიშნული მუხლი არ მოქმე
დებს იმ შემთხვევაში, თუ პირმა, დაუდევრობით, თავად ჩაიგდო თავი 
მდგომარეობაში, რომლის დროსაც გაჩნდა იძულებისადმი დაქვემდებარე-
ბის ვითარება.

ამრიგად, მუხლი ასახავს იძულების შედეგად ჩადენილი ქმედების დაუსჯე-
ლობის პირობებს:

1. იძულება ფიზიკური ძალის გამოყენებით ან მისი გამოყენების მუქარით;

2. იძულების არამართლზომიერება; 

3. იძულების განხორციელება კონკრეტული პირის ან სხვათა (ნათესავე-
ბის, ნაცნობების) მიმართ იმ მიზნით, რომ ამ პირმა ჩაიდინოს აკრძა-
ლული ქმედება;

4. იძულებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის შეუძლებლობა გონივრული 
მოსაზრებებიდან გამომდინარე;

5. იძულების პროვოკაციის არარსებობა. 

ზოგადად, ამერიკული მიდგომა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მო-
წონებას იმსახურებს, ვინაიდან ის დეტალურად არეგულირებს სისხლისსა-
მართლებრივი დევნის თავიდან აცილების საფუძვლებს დანაშაულის ჩადე-
ნის იძულების შემთხვევაში.

სასჯელის სახეები 

ამერიკელი სამართალმცოდნეები სასჯელის (Punishment) მთავარ მიზნე-
ბად მიიჩნევენ: 

 � სამაგიეროს მიზღვას (Retribution);

 � დაშინებას (დასჯის მუქარა) (Deterrence); 

 � დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობის აღკვეთას (Prevention) და 

 � გამოსწორებას (Rehabilitation). 

სამაგიეროს მიზღვა გულისხმობს დამნაშავის დასჯას მისი ქცევის საჯა-
როდ დაგმობისათვის. 
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დაშინება მიზნად ისახავს პოტენციური სამართალდამრღვევის განუსა-
ზღვრელი წრის („ზოგადი დაშინება“) და პოტენციური სამართალდამრღვე-
ვი პირის („ინდივიდუალური დაშინება“) წინასწარ გაფრთხილებას დანაშა-
ულის ჩადენის გამო მოსალოდნელი მძიმე შედეგების თაობაზე. მიიჩნევა, 
რომ სასჯელი შემაკავებელ გავლენას ახდენს დანაშაულის გავრცელებაზე, 
რითაც ხელს უწყობს მის შემცირებას. 

დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობის აღკვეთა მიიღწევა დამნაშავის 
იზოლაციით საზოგადოებისგან, რათა ის დაცული იყოს ხელყოფისგან სა-
მუდამოდ ან პატიმრობის ვადით. 

გამოსწორება გულისხმობს მსჯავრდებულის ქცევის შეცვლას სასჯელის 
გავლენით, რაც გამოიხატება დანაშაულებრივ საქმიანობაზე უარის თქმით, 
დანაშაულის უფრო იშვიათად ან ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენით.

აშშის სისხლის სამართალში სასჯელთა იერარქია მკაფიოდ არაა განსა-
ზღვრული. ფედერალური სისხლის სამართლის კანონი არ შეიცავს ნორმას, 
რომელშიც ჩამოთვლილი იქნებოდა შეერთებულ შტატებში გამოყენებული 
ყველა სახის სასჯელი. მიუხედავად ამისა, მოქმედი კანონმდებლობის ანა-
ლიზი საშუალებას გვაძლევს განზოგადებული სახით წარმოვადგინოთ სას-
ჯელთა სისტემა. ის მოიცავს ისეთ სასჯელებს, როგორიცაა:

 � სიკვდილით დასჯა;

 � უვადო თავისუფლების აღკვეთა;

 � განუსაზღვრელი ვადით თავისუფლების აღკვეთა;

 � განსაზღვრული ვადით თავისუფლების აღკვეთა;

 � პატიმრობა;

 � სავალდებულო სამუშაოები;

 � ჯარიმა;

 � უფლებების ჩამორთმევა;

 � ქონების კონფისკაცია.

ბუნებრივია, წარმოდგენილი ჩამონათვალი არაა ამომწურავი, იმდენად, 
რამდენადაც ცალკეული შტატის კანონმდებლობა სასჯელის სხვა სახესაც 
ითვალისწინებს. უსაფრთხოების ღონისძიებების სისტემა მოიცავს: კრიმი-
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ნალური ფსიქოპათების იზოლაციას, ალკოჰოლიზმით დაავადებულებისა 
და ნარკომანების იძულებით მკურნალობას, სექსუალური დანაშაულების 
ჩამდენებზე კონტროლის ღონისძიებებს. ზოგიერთი ღონისძიება შეიძლე-
ბა გამოყენებული იქნას სასჯელთან ერთად ან მის ნაცვლად.

სიკვდილით დასჯა 

სიკვდილით დასჯას (Death penalty) დღეისათვის 29 შტატში იყენებენ. მისი 
არსებობა ამერიკული კოლონიების აღმოცენებამდე იღებს სათავეს. აშში 
დასავლეთის ერთადერთი განვითარებული ქვეყანაა, რომელშიც სიკვდი-
ლით დასჯას რეგულარულად მიმართავენ. ის ერთერთია 54 ქვეყანას შო-
რის, სადაც სასჯელის ეს ზომა მოქმედებს. აღსრულების მეთოდად სასიკ-
ვდილო ინიექცია პირველად სწორედ აშშში იქნა გამოყენებული, რომელიც 
მოგვიანებით 5 სხვა ქვეყანაში დამკვიდრდა. შემდგომში, ფილიპინებში 
გაუქმდა სიკვდილით დასჯა, ხოლო გვატემალაში ის სამოქალაქო დანაშა-
ულად იქნა აღიარებული, რის შედეგადაც აშში ოთხ ქვეყანას შორის ერთ 
ერთია, რომელიც აღნიშნულ მეთოდს იყენებს (ჩინეთთან, ტაილანდსა 
და ვიეტნამთან ერთად). 1976 წლიდან 2020 წლის 21 თებერვლამდე სის-
რულეში იქნა მოყვანილი 1516 სიკვდილის სასჯელი, რომელთაგან 1336 

– სასიკვდილო ინიექციის, 163 – ელექტროდენის, 11 – მომწამვლელი აი-
რის გამოყენებით აღსრულდა, 3 – ჩამოახრჩვეს და კიდევ 3 – დახვრიტეს. 
სასჯელთა დიდი უმრავლესობა (1241) სისრულეში იქნა მოყვანილი ქვეყ
ნის სამხრეთში, 186 – შუა დასავლეთში, 85 – დასავლეთში და მხოლოდ 
4 – ჩრდილო აღმოსავლეთში. ჩრდილოაღმოსავლეთში, კონექტიკუტის 
შემდეგ, არცერთ სხვა შტატში არ განხორციელებულა სიკვდილით დასჯა. 
მხოლოდ ტეხასის შტატში 569 შემთხვევა იქნა სისრულეში მოყვანილი, რაც 
საერთო რაოდენობის 1/3ს შეადგენს. ტეხასის, ვირჯინიისა და ოკლაჰომას 
შტატებზე სიკვდილის სასჯელთა ნახევარი მოდის (ჯამში – 794). 3 სასჯე-
ლი სისრულეში იქნა მოყვანილი ფედერალური ხელისუფლების მიერ, მათ 
შორის უკანასკნელი – 2003 წელს. სიკვდილით დასჯის სიხშირე იზრდებო-
და 1999 წლამდე. ამ წელს 98 პატიმარი იქნა დასჯილი. 1999 წლის შემდეგ 
სიკ ვდილით დასჯის შემთხვევებმა მნიშვნელოვნად იკლო და 2016 წელს 20 
(ყველაზე ნაკლები) შეადგინა. 2016 წლიდან შეიმჩნევა მცირეოდენი ზრდა, 
2019 წელს განხორციელდა 22 სიკვდილით დასჯა.126 

126 „Death Penalty News & Updates“. ხელ მი საწ ვდო მია: <http://p2.smu.edu/rhalperi/> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 
29.03.2022].

http://p2.smu.edu/rhalperi/
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გრაფიკი 5. 
სიკვდილით დასჯა აშშ-ში 
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ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასჯელის ეს სახე მოქმედებს როგორც ფე-
დერალურ, ისე შტატების დონეზე (ჯორჯია, კალიფორნია, ტეხასი და სხვ.) 
სიკვდილმისჯილის მინიმალური ასაკი საკანონმდებლო დონეზე არ არის 
განსაზღვრული. 1988 წელს აშშის უზენაესმა სასამართლომ საქმეზე – ტომ
პსონი ოკლაჰომის წინააღმდეგ დაადგინა, რომ არაკონსტიტუციურია სიკ-
ვდილით დასჯის დანიშვნა პირისთვის, რომელსაც დანაშაულის ჩადენის 
მომენტისთვის არ მიუღწევია 15 წლის ასაკისთვის.128 2005 წელს როპერი 
სიმონსის წინააღმდეგ საქმის129 განხილვისას, უზენაესმა სასამართლომ ეს 
ასაკობრივი ზღვარი 18 წლამდე გაზარდა, ხოლო ზედა ასაკობრივი ზღვარი 
არ არსებობს. 

სიკვდილით დასჯა შეიძლება დაენიშნოს როგორც მამაკაცს, ისე ქალს. ასე 
მაგალითად, 1988 წელს ფლორიდაში ელექტროსკამის გამოყენებით დას-
ჯილ იქნა ჯუდი ბუენოანო, რომელიც „შავი ქვრივის“ სახელით იყო ცნობი-
ლი და რომელმაც ქმარი და შვილი მოკლა დაზღვევის მისაღებად.130 აშშის 
კანონთა კრებულში დაწვრილებითაა აღწერილი სასიკვდილო განაჩენის 
გამოტანისა და აღსრულების პროცედურა, კერძოდ, მე18 ნაწილის 228ე 

127 „The Death Penalty in 2018: Year End Report“ (14th December, 2018). Death Penalty Information Center. ხელ მი საწ-
ვდო მია: <https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/dpic-reports/dpic-year-end-reports/the-death-penalty-in-2018-
year-end-report> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022].

128 Thompson v. Oklahoma, 487 U.S. 815 (1988).
129 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
130 „The Black Widow“, Judias (Judy) Buenoano - Florida's "Black Widow". Fight the Death Penalty USA. Retrieved: 2 April 2013. 

United States District Court - Middle District Florida. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.flmd.uscourts.gov/black-widow> 
[გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022].

https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/dpic-reports/dpic-year-end-reports/the-death-penalty-in-2018-year-end-report
https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/dpic-reports/dpic-year-end-reports/the-death-penalty-in-2018-year-end-report
https://www.flmd.uscourts.gov/black-widow
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თავის §3592 შეიცავს შემამსუბუქებელ და დამამძიმებელ გარემოებებს, რო-
მელთა გათვალისწინება სავალდებულოა სიკვდილით დასჯის მართლზო-
მიერების დასადგენად. ასე მაგალითად, შემამსუბუქებელ გარემოებებად 
მიიჩნევა:

 � ბრალდებულის შეზღუდული უნარი – შეაფასოს საკუთარი საქციელის 
სისწორე, ან მოახდინოს ქცევის კოორდინაცია კანონის მოთხოვნებთან;

 � დანაშაულის ჩადენის იძულების ფაქტის არსებობა;

 � სხვა ბრალდებულის არსებობა, რომელიც თანაბრად არის დამნაშავე 
იმავე ქმედების ჩადენაში (აღსანიშნავია, რომ პარაგრაფი შეიცავს დე-
ბულებას, რომლის თანახმადაც, „თანაბრად დამნაშავე ბრალდებული 
არ უნდა ისჯებოდეს სიკვდილით“); 

 � დაზარალებულის თანხმობა სიცოცხლის მოსპობაზე.

დამამძიმებელ გარემოებებს მოეკუთვნება:

 � დანაშაულის ჩადენის ამაზრზენი, სასტიკი ან გაუკუღმართებული ხერ
ხის გამოყენება;

 � წინა ნასამართლობა ძალადობრივი ფელონიის გამო ცეცხლსასროლი 
იარაღის გამოყენებით;

 � წინა ნასამართლობა ორი ნეკროფელონიის გამო;

 � წინა ნასამართლობა სქესობრივი თავდასხმის ან პედოფილიის გამო;

 � მსხვერპლის მოწყვლადობა (ასაკის ან არასრულფასოვნების გათვა-
ლისწინებით);

 � დანაშაულის ჩადენა მაღალი თანამდებობის პირების ან სამართალდამ
ცავი ორგანოების მოსამსახურეთა წინააღმდეგ.

აშშის კანონთა კრებულის მე18 ნაწილის §3596ის შესაბამისად, პირის 
საქმე, რომელსაც სიკვდილით დასჯა დაენიშნა, გადაეცემა გენერალურ პრო-
კურორს (იუსტიციის მინისტრს) და რჩება იქ გამამტყუნებელი განაჩენის 
გასაჩივრებისა და განაჩენის გადახედვის პროცედურების დასრულებამდე. 
როდესაც სასჯელის აღსრულების დრო დადგება, გენერალური პროკურორი 
სიკვდილმისჯილ პირს გადასცემს ფედერალურ სასამართლო აღმასრულე-
ბელს, რომელიც ახორციელებს კონტროლს სასჯელის შესრულებაზე. განა-
ჩენი სისრულეში მოჰყავთ იმავე შტატში, რომელშიც ის გამოტანილ იქნა და 
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იმავე შტატის კანონმდებლობით დადგენილი წესით. სიკვდილით დასჯა არ 
გამოიყენება ფეხმძიმე ქალის მიმართ, სანამ ის ორსულადაა, ასევე იმ პი-
რის მიმართ, რომელიც ფსიქიკური არასრულფასოვნების გამო ვერ აცნობი-
ერებს, თუ რატომ დაენიშნა სიკვდილით დასჯა. 

სასიკვდილო განაჩენის აღსრულების მეთოდები სხვადასხვაა. ზოგიერთ 
შტატში სიკვდილით დასჯა ხორციელდება ელექტრულ სკამზე. პირველად 
ის გამოიყენეს ნიუიორკის შტატის ობორნის ციხეში 1890 წლის 6 აგვისტოს.

ექსპერტების აზრით, ელექტროენერგიის გამოყენებით სიკვდილის მიყე-
ნება ყველაზე მტანჯველია და, შესაბამისად, იდეალურია დასაშინებლად. 
ითვლება, რომ მისი დემონსტრირება ტელევიზიით მნიშვნელოვან პრევენ-
ციულ როლს ასრულებს. ელექტრული სკამის გამოყენებით სასჯელის აღს-
რულების მეთოდის შესაბამისობა აშშის კონსტიტუციასთან ქვეყნის უზენა-
ესმა სასამართლომ 1890 წლიდან მოყოლებული რამდენჯერმე პირდაპირ 
დაადასტურა (In re Kemmler, 136 აშშ 436 (1890). 1947 წელს მან კონსტიტუ-
ციურად ცნო სასჯელის აღსრულების პროცესში ელექტროდენის განმეორე-
ბით გამოყენება, თუ პირველმა ტალღამ არ გამოიწვია სიკვდილი (ლუიზი-
ანა Ex rel. Francis v Resweber, 329 US 459 (1947)), 1985 წელს კი უარი თქვა 
სიკვდილით დასჯის კონსტიტუციურობის საკითხის განხილვაზე ელექტრუ-
ლი სკამის გამოყენებით, რამაც სიკვდილით დასჯის მოწინააღმდეგეებს: 
მოსამართლეებს ბრენანს (W. Brennan) და მარშალს (T. Marshall) საშუალება 
მისცა არ დათანხმებოდნენ მსგავსი სასჯელის დანიშვნას და შეედარები-
ნათ იგი ადამიანის კოცონზე დაწვის თანამედროვე ტექნოლოგიური ექვი-
ვალენტისთვის.131

ელექტრული სკამის ეპოქა ნელნელა დასასრულს უახლოვდება. სასიკვდი-
ლო განაჩენის აღსრულების ეს მეთოდი პირველად ჯორჯიის უზენაესმა 
სასამართლომ აღიარა „სასტიკი და უჩვეულო სასჯელის“ აკრძალვის დარ-
ღვევად, რომელსაც აშშის კონსტიტუცია შეიცავს (VIII შესწორება). ეს მოხდა 
2001 წლის 5 ოქტომბერს T. Dawson და C. Moore საქმეების განხილვისას.132 

დღეისათვის, მთელ რიგ შტატებში (არიზონა, ნევადა და ა.შ.) განაჩენის აღს-
რულება ხდება სასიკვდილო აირით მოწამვლით (ნახშირორჟანგი და ციანი-
დმჟავა). შტატების უმრავლესობაში გამოიყენებენ ინიექციებს ძილისმომ
გვრელი და პარალიზების გამომწვევი ნივთიერებებით. სიკვდილით დასჯის 
ალტერნატიულ საშუალებებად, მსჯავრდებულის არჩევანის შესაბამისად, 

131 Glass v. Louisiana, 471 US 1080 (1985).
132 Dawson v. State, 274 Ga. 327 (2001).



133

კვლავ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ელექტრული სკამი, ჩამოხრჩობა ან 
დახვრეტა. დღეისათვის 100 შემთხვევიდან მხოლოდ ერთი ხორციელდება 
სასიკვდილო ინიექციის გამოყენების გარეშე. 

თავისუფლების აღკვეთა 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავისუფლების აღკვეთა (Depravation of 
Liberty), ჩვეულებრივ, ხორციელდება ციხეში პატიმრობით. აშშში ციხის 
პატიმართა რაოდენობა 2021 წლისათვის 2.094 მლნს შეადგენდა,133 რაც 
მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ანალოგიურ მაჩვენებელს აღემატება, რო-
მელთა შესახებაც მონაცემები ღიაა. საოლქო საგამოძიებო იზოლატორში 
ყოველწლიურად დაახლოებით 12 მლნ ადამიანი ხვდება.134

გრაფიკი 6. 
სახელმწიფო და ფედერალური იურისდიქციის ქვეშ მყოფ პატიმართა 

რაოდენობის მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე 
(19252014 წწ.)135
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133 „Countries with the largest number of prisoners as of July 2021“. Statista. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.statista.
com/statistics/262961/countries-with-the-most-prisoners/#:~:text=As%20of%20July%202021%2C%20the,2.1%20
million%20people%20in%20prison> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022].

134 World Report 2016: USA. Human Rights Watch. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.hrw.org/world-report/2016/country-
chapters/united-states> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022].

135 „Incarcerated Americans 1920-2014“. Fil:US incarceration timeline-clean.svg. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://da.m.wikipedia.
org/wiki/Fil:US_incarceration_timeline-clean.svg> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022].

https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/united-states
https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/united-states
https://da.m.wikipedia.org/wiki/Fil:US_incarceration_timeline-clean.svg
https://da.m.wikipedia.org/wiki/Fil:US_incarceration_timeline-clean.svg
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სასამართლო განაჩენის მიხედვით მსჯავრდებული იხდის სასჯელს ფე-
დერალურ, შტატის ან ადგილობრივ ციხეში. ციხეში პატიმრობის ვადების 
საკითხი სხვადასხვაგვარად წყდება. ამითაა მეტწილად განპირობებული ცი-
ხეში პატიმრობის ინსტიტუტის საკანონმდებლო რეგლამენტაციის მრავალ-
ფეროვნება. ასე მაგალითად, „ახალი პენოლოგიის“ თეორიის თანახმად, 
რომელიც ეფუძნება პიროვნების ხელახალი რელიგიური აღზრდისა და მო-
რალური განვითარების მეთოდებს, პატიმრობის ხანგრძლივობა, უპირატე-
სად, თავად დამნაშავეზე, იმაზე უნდა იყოს დამოკიდებული, თუ რამდენად 
აქვს მას გამოსწორების სურვილი.136 სასამართლო თავის განაჩენში ადგენს 
მხოლოდ პატიმრობის ვადის ქვედა და ზედა ზღვრებს (მაგალითად, 1დან 
99 წლამდე), ხოლო ფაქტობრივ ვადას განსაზღვრავს ციხის ადმინისტრაცია. 
ამ დოქტრინის პრაქტიკულ რეალიზაციად მოგვევლინა „განუსაზღვრელი გა-
ნაჩენების“ სისტემის შექმნა, რომლის თანახმადაც, სასამართლო განაჩენში 
მიუთითებს პატიმრობის მინიმალურ და მაქსიმალურ ვადას, ხოლო ციხის 
ადმინისტრაციას, იმის გათვალისწინებით, რომ მსჯავრდებული გამოსწორ-
და, შეუძლია პირობითად ვადამდე გაათავისუფლოს ის.

„განუსაზღვრელი ვადების“ სისტემამ მრავალი შტატის სისხლის სამარ
თლის კოდექსში ჰპოვა ასახვა. ასე მაგალითად, ნიუიორკის შტატის სის-
ხლის სამართლის კოდექსის თანახმად (§70.00), ციხეში პატიმრობის ვადა 
ფელონიის გამო განუსაზღვრელი უნდა იყოს. სასამართლო ნიშნავს მხო-
ლოდ თავისუფლების აღკვეთის ხანგრძლივობის მინიმალურ და მაქსიმა-
ლურ ზღვრებს.

კანონმდებლობის მიხედვით, მინიმალური პატიმრობა ვადით არ უნდა 
იყოს ერთ წელზე ნაკლები, თუმცა, ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის გათვა-
ლისწინებით, სასჯელის ვადა იზრდება. მაგალითად, A კლასის ფელონიის 
ჩადენის შემთხვევაში სასჯელი 15დან 25 წლამდეა. 

ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულია 
სასჯელის მაქსიმალური ზღვრული ზომები. ზოგადად, A კლასის ფელო-
ნიის ჩადენის შემთხვევაში ინიშნება სამუდამო პატიმრობა, B კლასის ფე-
ლონიის ჩადენისას ციხეში პატიმრობის ვადა 25 წლამდეა, C კლასისა – 15 
წლამდე, D კლასისა – შვიდ წლამდე, E კლასის ფელონიის ჩადენისას კი – 
ოთხ წლამდე. „განუსაზღვრელი განაჩენების“ სისტემა ფორმალურად არ 
არღვევს იმ პრინციპს, რომლის თანახმადაც სასჯელი აუცილებლად კანო-
ნით უნდა იყოს დადგენილი.

136 Koehler J. Rothschild-Elyassi G. & Simon J., „The New Penology“. Oxford Bibliographies in Criminology. Oxford University 
Press, 27 June, 2018. DOI: <10.1093/OBO/9780195396607-0245>
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ამავდროულად, სასჯელის მიზნების (მსჯავრდებულის გამოსწორება, მისი 
ხელახალი აღზრდა) მიღწევის თვალსაზრისით, განუსაზღვრელი სასჯელე-
ბის აღსრულების პრაქტიკა ორაზროვნადაა შეფასებული. პატიმრის გამოს
წორებისა და, შესაბამისად, მისი გათავისუფლების საკითხს წყვეტს კომისია, 
რომელიც შედგება როგორც ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების, 
ასევე ფსიქოლოგებისა და ფსიქიატრებისაგან, რომლებიც აფასებენ არა 
მხოლოდ მსჯავრდებულის ყოველდღიურ ქცევას, არამედ მის მიერ თავისი 
ქცევის კონტროლის შესაძლებლობასაც. მეთოდები, რომლებითაც ფასდე-
ბა – კვლავაც საშიშია თუ არა პატიმარი – სუბიექტურია, რადგან ისინი არ 
ემყარება ერთიან მეთოდოლოგიას. მაგალითად, საუბრისას უნდა გაირკვეს, 
თუ როგორ მოიქცეოდა რესპონდენტი ამა თუ იმ კონფლიქტურ სიტუაციაში, 
რას მოიმოქმედებდა იმისთვის, რომ თავიდან აეცილებინა ახალი დანაშა-
ულის ჩადენა. ზოგჯერ ადგილი აქვს პატიმრის მართლსაწინააღმდეგო საქ-
ციელის მიზანმიმართულ პროვოცირებას, ფარული კამერა კი აფიქსირებს 
მის უნარს – ჩაახშოს აგრესია და მოძებნოს კონფლიქტის კანონიერად მოგ
ვარების გზა. გაკეთებული ჩანაწერის მიხედვით წყდება პატიმრის გათავი-
სუფლების საკითხი. ამავდროულად, ადრეული გათავისუფლების საკითხე-
ბისადმი ამგვარი საფუძვლიანი მიდგომის მიუხედავად, განუსაზღვრელი 
განაჩენების დანიშვნა მკაცრ სასჯელად მიიჩნევა, ამიტომ კანონმდებლობა 
(იმ შტატებშიც კი, სადაც განუსაზღვრელი განაჩენების სისტემა ჭარბობს) 
განსაზღვრული სასჯელის დანიშვნის შესაძლებლობას იძლევა. ასე მაგა-
ლითად, ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, D, 
E და C კლასის ფელონიის პირველად ჩადენისთვის, სასამართლო (დანა-
შაულის ხასიათისა და მისი ჩადენის გარემოებების, ასევე ბრალდებულის 
ბიოგრაფიისა და ხასიათის გათვალისწინებით) შეიძლება შემოიფარგლოს 
ერთ წლამდე ან ერთი წლის ვადით პატიმრობის დანიშვნით, თუ გადა-
წყვეტს, რომ ციხეში პატიმრობის მისჯა აუცილებელია.

„ახალი პენოლოგიის“ (The New Penology) თეორიასთან ერთად, წამოყენე-
ბულ იქნა „სამართლიანი დამსახურებული სასჯელის“ (Deserved Criminal 
Sentences) კონცეფცია, რომლის თანახმადაც, სასამართლო განაჩენი 
ზუსტად განსაზღვრავს პატიმრობის ვადას. მიიჩნევა, რომ ამგვარი მიდგომა 
უფრო სამართლიანია, რადგან მსგავსი დანაშაულების ჩამდენ პირებს ენიშ-
ნებათ ექვივალენტური სასჯელები.137 

ამასთანავე, მცირდება ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან თვითნებობისა და 
სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობა. 

137 Morris N. & Tonry M., Intermediate Punishments in a Rational Sentencing System. Between Prison and Probation, New York, 
Oxford University Press, September 12, 1991. p. 283.



136

დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობის შერჩევითი აღკვეთის კიდევ ერთი 
კონცეფცია ემყარება ნეოლომბროზიანიზმის იდეებს, რომელიც ცნობს პო-
ტენციური (დაბადებით) დამნაშავის არსებობას.

ამ კონცეფციის თანახმად, სასჯელის დანიშვნისას სასამართლო, პირველ 
რიგში, უნდა შეეცადოს განსაზღვროს, რამდენად საშიშია ეს დამნაშავე და 
შესაძლებელია თუ არა მისი გამოსწორება მომავალში. პოტენციური საშიშ-
როების აღიარების შემთხვევაში, სასამართლო გადაწყვეტს – დანიშნოს ცი-
ხეში პატიმრობა უფრო ხანგრძლივი ვადით.138 

ორი უკანასკნელი კონცეფცია საკანონმდებლო წესით გამყარებულია აშშ 
ის კანონთა კრებულით (თავი 18 §3553ში), რომლის თანახმადაც სასამარ
თლომ უნდა გამოიტანოს სამართლიანი სასჯელი და უზრუნველყოს საზო-
გადოების შემდგომი დაცვა ბრალდებულის მიერ დანაშაულის ჩადენისგან).

აშშს სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ციხის პატიმრობის ვადები 
სხვადასხვა შტატში რამდენადმე განსხვავებულია. მაგალითად, პენსილვა-
ნიის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, А კლასის ფელონიისთვის 
ინიშნება მაქსიმუმ 20 წლით, ხოლო ნიუიორკის შტატის სისხლის სამარ
თლის კოდექსით, ამავე კლასის ფელონიის ჩადენა ისჯება სამუდამო პატიმ
რობით. აშშის კანონთა კრებულის მე18 თავი ადგენს ციხის პატიმრობის 
შემდეგ ვადებს: А კლასის ფელონიისთვის – სამუდამო პატიმრობა, В კლა-
სის ფელონიისთვის – 25 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, С კლასისა – 12 
წლამდე, D კლასისა – 6 წლამდე, Е კლასისა – 3 წლამდე. А კლასის მისდი-
მინორის შემთხვევაში ინიშნება 1 წლამდე ციხის პატიმრობა, В კლასისა – 6 
თვემდე, С კლასისა – 30 დღემდე, დარღვევებისთვის კი – 5 დღემდე (§3581).

თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება ხდება შტატის ან ფედერალურ ციხე-
ში. ჩვეულებრივ, ციხეებში პატიმრებს აქვთ უფლება: იმუშაონ, დაკავდნენ 
სპორტით, იკონტაქტონ ერთმანეთთან, თითქმის შეუფერხებლად გადა-
ადგილდნენ ციხის ტერიტორიაზე. თუმცა, ბოლო წლების განმავლობაში, 
ამერიკულ ციხეებში დანაშაულის რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა (პატიმ
რების მკვლელობა, მცველებზე თავდასხმა, სამედიცინო პერსონალის მძევ
ლად აყვანა). ამიტომ, „მარიონის მოდელის" მიხედვით იქნა აშენებული 

„სუპერ მაქსის“ (Super Max) ციხეები.139 

138 Sirgiovanni E., Criminal heredity: the influence of Cesare Lombroso’s concept of the “born criminal” on contemporary 
neurogenetics and its forensic applications. Medicina Nei Secoli 29(1): 165-188. April 2017.

139 The United States Penitentiary, Marion (USP Marion) is a medium-security United States federal prison for male inmates in Illinois. 
It is operated by the Federal Bureau of Prisons, a division of the United States Department of Justice. ხელ მი საწ ვდო მია: 
<https://www.bop.gov/locations/institutions/mar/> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022].

https://www.bop.gov/locations/institutions/mar/


137

„მარიონი“ აშშის ციხეების ფედერალური ბიუროს (ილინოისის შტატი) ყვე-
ლაზე მკაცრი რეჟიმის ციხის სახელია, რომელიც 1983 წლიდან (ციხის აჯან
ყებების შემდეგ) სამუდამო მისჯილთა საკნად იქცა. სუპერ მაქსის ან ადმი-
ნისტრაციული მაქსიმუმის (ADX) განსაკუთრებული უსაფრთხოების ციხე 

„საკონტროლოერთეული“ ან ციხეებში არსებული ქვეგანყოფილებებია, 
რომელთაც დაცვის ყველაზე მაღალი ხარისხი აქვთ ზოგიერთი ქვეყნის პე-
ნიტენციურ სისტემაში.

აღნიშნულის მიზანია უზრუნველყოს გრძელვადიანი, სეგრეგაციული ყოფა 
პატიმრებისთვის, რომლებიც სასჯელაღსრულების სისტემაში საფრთხის 
ყველაზე მაღალ რისკებს ქმნიან, ანუ საშიში დამნაშავეებისთვის, მათ შო-
რის, მათთვისაც, ვინც უაღრესად სერიოზულ პრობლემებს უქმნის როგორც 
ეროვნულ, ისე გლობალურ უსაფრთხოებას.140

ასეთი პატიმრები, მთელი წლის განმავლობაში, დღეღამეში 23 საათს მა-
რტოობაში ატარებენ. მათ მხოლოდ იმის უფლება აქვთ, რომ დატოვონ სა-
კანი პაემნისთვის, თანმხლები პირის მეთვალყურეობის ქვეშ, ასევე, სამე-
დიცინო პროცედურებისა და ეზოში გასეირნებისთვის ერთი საათის განმავ
ლობაში. ასეთ ციხეებში არ ხდება პატიმრების ხელახალი აღზრდა, ისინი 
მხოლოდ საზოგადოებისგან იზოლაციას ექვემდებარებიან.

ახალგაზრდები, რომელთაც ჩაიდინეს არაძალადობრივი დანაშაული და მიე-
საჯათ ხანმოკლე პატიმრობა (90დან 180 დღემდე), სასჯელს იხდიან გამოსა-
სწორებელ სამწყობრო ბანაკებში (Boots camps). პატიმრები მუდმივად მძიმე 
ფიზიკური შრომითა და ვარჯიშით არიან დაკავებულები. საჭიროების შემთხვე-
ვაში, მათ ასწავლიან, უწევენ კონსულტაციას და მკურნალობენ ნარ კომანიის 
გამო. ითვლება, რომ ასეთი მაკორექტირებელი დაწესებულებები გაცილებით 
იაფი და ეფექტურია, ვიდრე ჩვეულებრივი ციხეები. ამჟამად ასეთი ბანაკები 
ფუნქციონირებს 30 შტატში. მათ ფედერალური ხელისუფლებაც იყენებს.141 

დაკავება 

აშშში პრინციპულად განსხვავებული მიდგომაა დაკავების (Arrest), როგორც 
სასჯელის სახის მიმართ. დაკავების რაოდენობამ 2015 წელს აქ ერთობლი-
ვად 10 790 მლნ შეადგინა, რაც მნიშვნელოვნად ნაკლებია 1999 წელს და-
ფიქსირებულ რიცხვთან შედარებით (14,1 მლნ).

140 Mears D., "Evaluating the Effectiveness of Supermax Prisons". Urban Institute – Justice Policy Center. Retrieved 16 May, 2012.
141 Роджерс Р., Исследование новых видов наказаний в исправительной системе США // Криминологические исследования 

в мире. Москва: 1995. С. 141-147.
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გრაფიკი 7. 
დაკავების სტატისტიკა ყველა დანაშაულზე აშშ-ში 

(19802015 წწ.)142
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ეჭვმიტანილის დაკავება (Arrest) პოლიციის (დაკავებულის სავალდებულო 
ინფორმირებით მისი უფლებების თაობაზე), გამოძიების ფედერალური ბი-
უროს, ან ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ, ასევე, თავისუფლე-
ბის დროებით აღკვეთა დაკავებულისთვის ოფიციალური ბრალდების წარ-
დგენამდე. 

ეჭვმიტანილის დაკავების შემდეგ, უზენაესი სასამართლოს 1966 წლის გა-
დაწყვეტილებით საქმეზე – მირანდა არიზონის წინააღმდეგ143 პოლიციელი 
ვალდებულია წარმოთქვას შემდეგი სიტყვები:

«You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against 
you in a court of law. You have the right to have an attorney present during 
questioning. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Do 
you understand these rights?» („თქვენ გაქვთ დუმილის უფლება. ყველაფერი, 
რასაც იტყვით, შეიძლება და იქნება კიდეც გამოყენებული სასამართლოზე 
თქვენ წინააღმდეგ. თქვენ გაქვთ უფლება დაკითხვაზე იმყოფებოდეთ თქვე
ნი ადვოკატის თანდასწრებით. თუ არ შეგიძლიათ ადვოკატის აყვანა, სახელ
მწიფო მოგიჩენთ ადვოკატს. გესმით თუ არა თქვენი უფლებები?“).

1984 წლიდან საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება შინაპატიმრობა ელექტრო-
ნული მონიტორინგით. მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მსჯავრდებუ-
ლი, სასამართლოს განაჩენის თანახმად, ვალდებულია მუდმივად სახლში 

142 „Arrest Data Analysis Tool“. Bureau of Justice Statistics - Office of Justice Programs. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.bjs.
gov/index.cfm?ty=datool&surl=/arrests/index.cfm#> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022].

143 Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).

https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=datool&surl=/arrests/index.cfm
https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=datool&surl=/arrests/index.cfm
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იმყოფებოდეს და უფლება აქვს გავიდეს მხოლოდ მაღაზიაში, სამსახურსა 
და სამედიცინო დაწესებულებაში, მაგრამ აუცილებლად უნდა დაბრუნ
დეს სახლში განსაზღვრულ დროს. მსჯავრდებულის ქცევა კონტროლდება 
ხელზე გაკეთებული ელექტრონული სამაჯურით, რომელიც საკონტროლო 
პუნქტს გადასცემს სიგნალს ტელეფონის აპარატში დამონტაჟებული სპე-
ციალური მოწყობილობის მეშვეობით. სასჯელის ეს სახე გამოიყენება 30 
წლამდე პირების მიმართ, რომელთაც ჩაიდინეს არაძალადობრივი დანა-
შაული, ასევე: ქრონიკული ავადმყოფების, 7დან 10 წლამდე ბავშვების, 79 
წლის და უფროსი ასაკის მოხუცების, ორსული ქალების მიმართ. 

შინაპატიმრობა, როგორც წესი, არ ენიშნებათ პირებს, რომლებიც დანაშა-
ულში თანამონაწილეობაში იყვნენ მხილებულნი. სასჯელის ვადა 3 თვე-
მდეა. ცხადია, რომ შინაპატიმრობა სასჯელის საკმაოდ ჰუმანური სახეა. ამე-
რიკელი იურისტები მას ეფექტიანად მიიჩნევენ სასჯელის მიზნის მიღწევის 
თვალსაზრისით (ცხადია, ზემოთ ჩამოთვლილ სუბიექტებთან მიმართე-
ბით). 

თავისუფლების შეზღუდვა 

ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის სამართალში თავისუფლების 
შეზღუდვის (Restriction of Liberty) ინსტიტუტი იწოდება „წყვეტად ციხის პა-
ტიმრობად“ (Intermittent Confinement). „წყვეტადი ციხის პატიმრობის“ რე-
ჟიმი ინიშნება სასამართლო განაჩენით, რომელშიც აღნიშნულია მსჯავ
რდებულის მიერ ციხეში გასატარებელი საერთო დღეების რაოდენობა. 
მაგალითად, დამნაშავე კვირაში ორ დღეს ციხეში გაატარებს, დანარჩენს 

– გარეთ. სხვა დღეების გატარება მას ციხის გარეთ შეუძლია საკუთარი გა-
დაწყვეტილების მიხედვით. ფრანგულისგან განსხვავებით, ამერიკული სის-
ხლის სამართლის კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს, თუ რით უნდა იყოს 
დაკავებული მსჯავრდებული ციხეში პატიმრობისგან თავისუფალ დროს. 
ერთადერთი, რაც მას მოეთხოვება – არ უნდა ჩაიდინოს მართლსაწინააღ-
მდეგო ქმედება. ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის §85.00
ის თანახმად, წყვეტადი ციხის პატიმრობა ენიშნება პირს, რომელმაც პირვე-
ლად ჩაიდინა D ან E კლასის ფელონია, ან მისდიმინორი. წყვეტადი ციხის პა-
ტიმრობის ვადა შეიძლება იყოს ნებისმიერი, კონკრეტული ფელონიისა თუ 
მისდიმინორის მარეგულირებელი მუხლით დადგენილ ფარგლებში. ვადის 
ათვლა იწყება სასჯელის დანიშვნის დღიდან და გამოითვლება დადგენილი 
ხანგრძლივობის შესაბამისად და არა ციხეში რეალურად გატარებული დღე-
ების მიხედვით. ამისათვის განაჩენში აღინიშნება პატიმრობის პირველი და 
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საბოლოო თარიღი. არასაპატიო მიზეზით მსჯავრდებულის ციხეში გამოუც
ხადებლობის შემთხვევაში პატიმრობის ვადა წყდება. აღსანიშნავია, რომ 
მსჯავრდებულის დაბრუნების შემთხვევაში, პატიმრობის ვადა განახლდება. 
განსაკუთრებულ შემთხვევებში სასამართლოს შეუძლია გაზარდოს მსჯავ-
რდებულის მიერ პატიმრობაში გატარებული დღეების რაოდენობა. წყვეტა-
დი ციხის პატიმრობის განაჩენი უქმდება მსჯავრდებულის მიერ ახალი დანა-
შაულის ჩადენის, ან ციხის წესების დარღვევის შემთხვევაში.

სავალდებულო სამუშაოები 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში საზოგადოებრივად სასარგებლო სავალ
დებულო სამუშაოები (Community service), როგორც წესი, ენიშნებათ პირებს, 
რომელთაც პირველად ჩაიდინეს უმნიშვნელო დანაშაულებრივი ქმედებე-
ბი (D და E კლასის ფელონია, მისდიმინორი), ასევე, – საგზაო სამართალ
დარღვევები. სამუშაოს ხასიათი და ხანგრძლივობა განისაზღვრება სასა
მარ თლოს გადაწყვეტილებით. სამუშაო შეიძლება შეირჩეს როგორც მსჯავ
რდებულის პროფესიის გათვალისწინებით, ისე მის გარეშე. მაგალითად, 
ექიმს, რომელმაც ჩაიდინა თავის პროფესიულ საქმიანობასთან დაუკავში-
რებელი დანაშაული, შეიძლება დაენიშნოს აუნაზღაურებელი სამუშაო სპე-
ციალობის მიხედვით უპატრონო ბავშვთა სახლში ან მოხუცთა თავშესაფარ
ში. ზოგჯერ სასჯელის ეს სახე ინიშნება აღმზრდელობითი მიზნებით, მა-
გალითად, საგზაო სამართალდარღვევის გამო, მძღოლს ავალ დებულებენ 
იმუშაოს სანიტრად ტრავმატოლოგიურ პუნქტში, რომელშიც ხვდებიან 
ავტოავარიის შედეგად დაზარალებული პირები.

ჯარიმა 

ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის სამართლის მიხედვით, ჯა-
რიმა (Fine) წარმოადგენს სისხლის სამართლებრივ სასჯელს, რომელიც 
გულისხმობს კანონმდებლობით დადგენილი კონკრეტული ოდენობის 
თან ხის გადახდის ვალდებულებას სასამართლოს განაჩენის შესაბამისად. 
აშშ ის სისხლისსამართლებრივ სისტემაში ჯარიმა სასჯელის გავრცელე-
ბულ სახეს წარმოადგენს. ის გამოიყენება, როგორც ძირითად, ისე დამა-
ტებით სასჯელად. მაგალითად, თავისუფლების აღკვეთასთან, პრობაცი-
ასთან, ან სისხლისსამართლებრივი ზემოქმედების ზოგიერთ სხვა ფორ-
მასთან ერთად. 
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ზოგადად საჯარიმო სანქციებთან მიმართებით, კანონმდებლობაში შეიმ-
ჩნევა ის ფაქტი, რომ მათ ნიშნავენ არა ქმედების ხასიათისა და მისი საზო-
გადოებრივი საშიშროების ხარისხის გათვალისწინებით, არამედ, უპირვე-
ლეს ყოვლისა, მატერიალური სარგებლის მიღებასთან ან სხვისი ქონების 
დაზიანებასთან დაკავშირებული დანაშაულის, სახელმწიფოს მართვის 
სისტემის ან პირის ხელყოფის შემთხვევაში.

„რიკოს კანონის“144 მიხედვით, დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ფულა-
დი სახსრების გათეთრების შემთხვევაში, ინიშნება ჯარიმა დანაშაულით 
მიღებული სარგებლის სამმაგი ოდენობით. სავსებით ნათელია, რომ ამ 
უკანასკნელ შემთხვევაში ჯარიმა დამნაშავისათვის წარმოადგენს ძლიერ 
დემოტივაციურ ფაქტორს. აშშის კანონთა კრებულის თანახმად (თავი 18, 
§3572) ჯარიმის ოდენობის, მისი გადახდის ვადისა და საშუალების განსა-
ზღვრისას სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი ფაქტორები: 

 � დამნაშავის შემოსავლები, ფულის გამომუშავების უნარი და მისი ფი
ნან სური სახსრები;

 � ფინანსური ტვირთის ხასიათი, რომელიც დააწვება ბრალდებულსა და 
მასზე ფინანსურად დამოკიდებულ სხვა პირებს; 

 � დანაშაულით მიყენებული მატერიალური ზარალი, რესტიტუციის ზომა 
(დანაშაულის შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად გადა-
სახდელი თანხა);

 � მსჯავრდებულის თავისუფლების აღკვეთასთან, მის გათავისუფლებასა 
და მეთვალყურეობის ქვეშ გადაცემასთან ან პრობაციის დანიშვნასთან 
დაკავშირებული მოსალოდნელი ხარჯები; 

 � სხვა პირის შესაძლებლობა – მსჯავრდებულის ნაცვლად გადაიხადოს 
ჯარიმა.145

საკმაოდ ლოგიკურია, რომ ჯარიმის დანიშვნა პირდაპირ კავშირშია იმასთან, 
თუ რამდენად უზრუნველყოფილია მატერიალურად განსასჯელი. წინააღ-
მდეგ შემთხვევაში, ყოველთვის შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია, როდესაც 
ადამიანს არ ძალუძს მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამო სასამართლოს 
მიერ დაკისრებული მატერიალური ტვირთის ტარება და დაუსჯელობის 

144 „Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)“. NOLO. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.nolo.com/
legal-encyclopedia/content/rico-act.html#:~:text=Passed%20in%201970%2C%20the%20Racketeer,of%20an%20
ongoing%20criminal%20enterprise> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022].

145 „U.S. Code: Table of Contents“. Cornel Law School - Legal Information Institute [LII]. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.law.
cornell.edu/uscode/text> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022].

https://www.law.cornell.edu/uscode/text
https://www.law.cornell.edu/uscode/text
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იმედით იდენს სხვა დანაშაულს (ქურდობა, ყაჩაღობა, გამოძალვა), რასაც 
ამარ თლებს სასამართლოს ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრუ-
ლების აუცილებლობით. პირის გადახდისუუნარობის შემთხვევაში, ამერი-
კის სასამართლოებს სასჯელის სახით შეუძლიათ დანიშნონ არა ჯარიმა, 
არამედ – თავისუფლების აღკვეთა, პრობაცია, საზოგადოებისათვის სა-
სარგებლო შრომა და ა. შ. ჯარიმის დანიშვნა ხელს არ უშლის დამნაშავი-
სათვის სასჯელის ისეთი ზომის შეფარდებას, როგორიცაა თავისუფლების 
აღკვეთა. ცალკეული შტატისა და ფედერალური კანონები ითვალისწინებენ 
ჯარიმის თავისუფლების აღკვეთით ჩანაცვლების ფართო შესაძლებლობას.

აშშის კანონთა კრებულის მე18 ნაწილი ითვალისწინებს ერთგვაროვან ჯა-
რიმებს როგორც მოზრდილთა, ასევე არასრულწლოვანთა დანაშაულებრი-
ვი ქმედებებისთვის. ჯარიმის ოდენობა მერყეობს 5 000 დოლარიდან (ნაკ
ლებად მძიმე დანაშაულისათვის) 250 000 დოლარამდე (ადამიანის წინააღ-
მდეგ მიმართული დანაშაულისათვის).

ალტერნატიული ჯარიმა შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ შემთხვევებში, 
როდესაც დანაშაულმა გამოიწვია უკანონო ქმედების ჩამდენი პირის გამ
დიდრება, მსხვერპლისთვის მატერიალური ზიანის მიყენების შედეგად. 
ჯარიმის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საერთო სარგებლის ორმაგ ან 
საერთო ზარალის ორმაგ ოდენობას.

საჯარიმო სანქციები შეიძლება იმაზე ნაკლებიც იყოს, ვიდრე ამას აშშის კა-
ნონთა კრებულის მე18 ნაწილი ადგენს. ეს შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, 
თუ სისხლის სამართლის დანაშაული რეგულირდება სხვა კანონით, რომე-
ლიც აწესებს მაქსიმალურ ჯარიმას ნაკლები ოდენობით. პირი, რომელმაც 
ასეთი დანაშაული ჩაიდინა, არ შეიძლება დაჯარიმდეს თანხით, რომელიც 
აჭარბებს მითითებულ მაქსიმუმს.

განაჩენის გამოტანისას გასათვალისწინებელი ზოგადი ფაქტორების გარ
და (სასჯელის საკმარისობა; დანაშაულის ხასიათი და მისი ჩადენის გარე-
მოებები; დაკისრებული სასჯელის აუცილებლობა და ა.შ.) ფედერალური 
კანონი ცალკე ადგენს ფაქტორებს, რომლებიც მოსამართლემ უნდა გაითვა-
ლისწინოს სასჯელად ჯარიმის დაკისრებისას. მათ მიეკუთვნება:

1. ჯარიმის გადახდასთან დაკავშირებული მატერიალური ტვირთის სიმ-
ძიმე, რომელიც ბრალდებულს დააწვება, მის მიერ უკვე განხორციელე-
ბული ყველა რესტიტუციისა და ანაზღაურების გათვალისწინებით;
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2. ჯამური ჯარიმის მაქსიმუმის შეზღუდვა რამდენიმე აქტის ერთი გან
ზრახ ვით ჩადენისათვის, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს სისხლის-
სამართლებრივად დასჯადი ყველაზე მძიმე ქმედებისათვის დადგენი-
ლი ჯარიმის ორმაგ ოდენობას.

სასჯელის დანიშვნა 

შეერთებულ შტატებში სასჯელის დანიშვნის (Sentencing) ინსტიტუტი აისა-
ხება კანონმდებლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონთა კრე-
ბულის მე18 თავის მიხედვით, სასამართლომ უნდა დანიშნოს სასჯელი, 
რომელიც საკმარისია მისი მიზნების მისაღწევად. ამავდროულად, სასა-
მართლომ უნდა გაითვალისწინოს დანაშაულის ხასიათი და გარემოებები, 
ბრალდებულის ბიოგრაფია, კონკრეტული ტიპის სასჯელის დანიშვნის აუ-
ცილებლობა და სხვა მონაცემები.

სასჯელის დანიშვნის წესი, ასევე, რეგულირდება 1978 წლის მოდელური კა-
ნონით სასჯელის დანიშვნისა და აღსრულების შესახებ. აღნიშნული კანონი 
ადგენს სასჯელის დანიშვნის შემდეგ პრინციპებს: 

 � სასჯელი არ უნდა იყოს იმაზე მკაცრი, ვიდრე ამას პირი იმსახურებს (აუ-
ცილებელია თავიდან იქნას აცილებული სასჯელის უთანასწორობა);

 � უპირატესობა უნდა მიენიჭოს სასჯელებს, რომლებიც არ უკავშირდება 
თავისუფლების აღკვეთას. 

ციხეში პატიმრობა ინიშნება მაშინ, როდესაც:

 � აუცილებელია ხანგრძლივი კრიმინალური ბიოგრაფიის მქონე მსჯავ-
რდებულის იზოლირება საზოგადოების დაცვის მიზნით; 

 � ამას მოითხოვს დანაშაულის სიმძიმე ან სასჯელის სამართლიანობა;

 � ციხეში პატიმრობა ეფექტური შემაკავებელი საშუალებაა სხვა პირთა 
დაშინებისთვის, რომელთაც მსგავსი დანაშაულის ჩადენა შეუძლიათ;

 � მსჯავრდებულის მიმართ წარუმატებლად იქნა გამოყენებული ნაკლე-
ბად მკაცრი სადამსჯელო ზომები ადრე ჩადენილი დანაშაულისთვის. 
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მსჯავრდებულისთვის კონკრეტული სასჯელის დანიშვნისას, ამერიკის სასა-
მართლოები მხედველობაში იღებენ სასჯელის დანიშვნის ფედერალური 
სახელმძღვანელოს მითითებებს (1987 წ.) იგი შეიცავს სხვადასხვა დანაშა-
ულის ჩადენისათვის სასჯელის დანიშვნის დეტალურ ცხრილებს (მაქსიმა-
ლური და მინიმალური ზომის მითითებით). 1989 წლის ნოემბერში აშშის 
უზენაესმა სასამართლომ სახელმძღვანელოს პრინციპები კონსტიტუციუ-
რად გამოაცხადა. კანონთა კრებულის თანახმად (თავი 18, §3553), სასამარ
თლომ სასჯელი უნდა დანიშნოს დამამძიმებელი და შემამსუბუქებელი გა-
რემოებების გათვალისწინებით. განაჩენის გამოტანის დროს სასამართლო 
ვალდებულია ღია სხდომაზე გამოაცხადოს კონკრეტული სასჯელის დანიშ-
ვნის მიზეზები. 

სასჯელი რეციდივისათვის 

აშშის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში პირებს, რომლებმაც არა-
ერთხელ ჩაიდინეს დანაშაული, უწოდებენ „ჩვეულ დამნაშავეებს“, ან „გა-
მოუსწორებელ დამნაშავეებს“, ან სხვ. მაგალითად, თანახმად აშშის ფე-
დერალური კანონისა ძალადობრივ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ, 
„პირს, რომელსაც ფედერალურმა სასამართლომ მსჯავრი დასდო საშიში ძა
ლადობრივი ფელონიის ჩადენაში, ხოლო ადრე ფედერალურმა ან შტატის 
სასამართლომ, სულ მცირე – ორი ძალადობრივი ფელონიის, ან ერთი საში
ში ძალადობრივი ფელონიისა და ერთი საშიში ნარკოდანაშაულის ჩადენაში, 
სავალდებულო წესით უნდა დაენიშნოს უვადო თავისუფლების აღკვეთა“.

ამ საკანონმდებლო დებულებას შეერთებულ შტატებში „მესამე, უკანასკნე-
ლი დანაშაული" უწოდეს. იგი პირველად 1995 წელს გამოიყენეს 46 წლის 
ჯეი კენედის მიმართ, რომელმაც კაცი გაძარცვა, მანამდე კი ორჯერ გა-
ძარცვა სასადილო ვაშინგტონში.146

Pew Centerის ანგარიშის თანახმად, შეერთებულ შტატებში, გათავისუფლე-
ბულ პატიმრებს შორის რეციდივის საშუალო ნაციონალური დონე 2011 
წლის აპრილში 43%ს შეადგენდა. აშშის იუსტიციის ეროვნული ინსტიტუ-
ტის მონაცემებით, ციხიდან გათავისუფლებულთა თითქმის 44 პროცენტი 
პირველივე წელს უკან ბრუნდება. 2005 წელს 30 შტატში გათავისუფლებული 
405,000 პატიმრის დაახლოებით 68 პროცენტი ახალი დანაშაულის ჩადენის 
გამო ციხის დატოვებიდან სამი წლის განმავლობაში დააკავეს, ხოლო 77 

146 The United States, habitual offender laws (commonly referred to as three-strikes laws) were first implemented on March 7, 
1994[2] and are part of the United States Justice Department's Anti-Violence Strategy.
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პროცენტი ხუთი წლის განმავლობაში დაბრუნდა ციხეში. მეცხრე წლისთვის 
ამ რიცხვმა უკვე 83 პროცენტს მიაღწია.147

სასჯელის დანიშვნისადმი მიდგომა რეციდივის შემთხვევაში (Punishment 
for Recidivism) სხვადასხვა შტატში განსხვავებულია. ასე მაგალითად, მი-
ნესოტას სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, ციხეში პატიმრობის 
ვადა განმეორებითი დანაშაულისთვის დგინდება ამ დანაშაულისთვის და-
დგენილი მაქსიმალური სანქციის გამრავლებით ადრინდელ ნასამართლო-
ბათა რაოდენობაზე, მაგრამ ეს ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 40 წელს. 

კანზასის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, ფელონიის 
მეორედ ჩადენა იწვევს სასჯელის გაორმაგებას. ნიუიორკის შტატის სის-
ხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით (§70.08), მრავალჯერადი ძალადო-
ბრივი ფელონიის ჩამდენია პირი, რომელიც უკვე დაექვემდებარა ორ ან მეტ 
პრედიკატულ ანუ წინარე მსჯავრდებას ძალადობრივი ფელონიის ჩადენის 
გამო.

პირს, რომელმაც მრავალჯერ ჩაიდინა ძალადობრივი ფელონია, სასამარ
თლო უნიშნავს განუსაზღვრელ სასჯელს. სასჯელის მაქსიმალური ვადა გუ-
ლისხმობს უვადო თავისუფლების აღკვეთას. მინიმალური ვადაა 12დან 25 
წლამდე, ფელონიის კლასის გათვალისწინებით.

პირობითი მსჯავრი 

აშშის სისხლის სამართალში პირობითი მსჯავრი (Probation) გამოსაცდე-
ლი ვადით იწოდება „პრობაციად“. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, 
2016 წლის ბოლოს დაფიქსირდა 4 537 100 მოზარდი სამართალდამრღვე-
ვი, რომლებიც საზოგადოებრივი ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებოდნენ 
(გამოსაცდელი ვადა ან პირობით ვადამდე გათავისუფლება), რაც 49 800 
ერთეულით (1,1%) ნაკლებია 2015 წელთან შედარებით. ზედამხედველობის 
ქვეშ მყოფთა საერთო რაოდენობა 2016 წელს ყველაზე დაბალი იყო 1999 
წლის შემდეგ, რაც ასახავს 2008 წლიდან დაწყებულ შემცირების ტენდენცი-
ას (წლიური კლებით 0,5%დან 2,6%მდე).148

147 „State of Recidivism - The Revolving Door of America’s Prisons“. Public Safety Performance Project, The Pew Center on the States 
(PEW). 11 April, 2011. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/0001/01/01/
state-of-recidivism> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022].

148 „Probation and Parole in the United States, 2016“. Bureau of Justice Statistics - BJS. (April, 2018). ხელ მი საწ ვდო მია: 
<https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/ppus16_sum.pdf > [გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022]. 

https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/0001/01/01/state-of-recidivism
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/0001/01/01/state-of-recidivism
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/ppus16_sum.pdf
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პრობაციის ინსტიტუტს („Corrections“, „Correctional field“) შეერთებულ შტა-
ტებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია სასჯელის აღსრულების რთულ 
და მრავალმხრივ სისტემაში. ეს სოციალურსამართლებრივი ინსტიტუტი, 
რომელიც ამერიკული კრიმინოლოგიის რამდენიმე მიმართულების სა-
ფუძველზე წარმოიშვა, ფესვებს ანგლოსაქსური სამართლის ისტორიიდან 
იღებს. პრობაციის იურიდიულ ბუნებას საფუძვლად უდევს თავისუფლების 
აღკვეთის აღსრულების გადავადება – ინსტიტუტი, რომელიც ამერიკის შე-
ერთებული შტატების სისხლის სამართალში დიდი ბრიტანეთის საერთო, 
პრეცედენტული სამართლის პრაქტიკიდან გადაიღეს. 

ამერიკული სისხლის სამართლის თანახმად, პრობაცია სასჯელის სახეა, 
რომელსაც საფუძვლად უდევს პირობითი მსჯავრი და განაჩენის აღსრუ-
ლების გადავადება, ხოლო მისი ორგანიზაციული და მენეჯმენტული არ-
სის გათვალისწინებით – მსჯავრდებულზე ზედამხედველობისა და რესო-
ციალიზაციის პროცესი, რომელსაც სპეციალური სახელმწიფო ორგანოები 
ახორციელებენ. შეერთებულ შტატებში პრობაცია 150 წელზე მეტს ითვლის 
და ამ ხნის განმავლობაში მრავალი მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა. 
აღნიშნული სამართლებრივი ინსტიტუტის ჩამოყალიბებასთან ერთად იც-
ვლებოდა შეხედულებები მის მიზნებსა და ამოცანებზეც.

პრობაციის სამსახურები შექმნა შტატების დონეზე აშშში 1878 წლიდან და-
იწყო. პირველი ასეთი სამსახური მასაჩუსეტსში ჩამოყალიბდა. პრობაციის 
შესახებ ფედერალური კანონმდებლობის მიღების მცდელობებს 1908 წლი-
დან ჰქონდა ადგილი. თუმცა, შესაბამისი კანონი – პრობაციის ფედერალუ-
რი აქტი – მიღებულ იქნა მხოლოდ 1925 წელს. მოცემული საკანომდებლო 
აქტით ფედერალურ სასამართლოებს, კოლუმბიის ოლქის სასამართლოს 
გარდა, მიეცათ პრობაციის ფედერალური სამსახურის თანამშრომლების 
დანიშვნის უფლებამოსილება. 149

თავდაპირველად, პრობაციის ფედერალური სამსახური აშშის იუსტიცი-
ის სამინისტროს შემადგენლობაში იყო და ციხეების ფედერალურ სამ-
მართველოს და მინისტრის აპარატს ექვემდებარებოდა. 1940იანი წლე-
ბიდან იგი სასამართლო ხელისუფლების ნაწილი გახდა და დღეისათვის 
ფედერალური საოლქო სასამართლოების ადმინისტრაციული სამსახუ-
რის შემადგენლობაშია. პრობაციის ფედერალური სამსახურის თანამ-
შრომლები არიან ფედერალური სამართალდამცავი ორგანოების ერთა-
დერთი წარმომადგენლები, რომლებიც სასამართლო ხელისუფლებას 

149 „Probation and Pretrial Services History - Beginnings of Probation and Pretrial Services“. United States Courts. ხელ მი საწ-
ვდო მია: <https://www.uscourts.gov/services-forms/probation-and-pretrial-services/probation-and-pretrial-services-history> 
[გა და მოწ მე ბუ ლია: 29.03.2022].

https://www.uscourts.gov/services-forms/probation-and-pretrial-services/probation-and-pretrial-services-history
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მიეკუთვნებიან (სტატუსით ისინი ფედერალური სასამართლოს მოხელე-
ებს წარმოადგენენ).

1974 წელს კონგრესმა მიიღო კანონი სწრაფი სამართალწარმოების შე-
სახებ (The Speedy Trial Act), რომლითაც ფედერალური საოლქო სასამარ
თლოების ადმინისტრაციული სამსახურის დირექტორს მიენიჭა 10 ფე-
დერალურ სასამართლო ოლქში სასამართლომდელი ექსპერიმენტული 
სამსახურის დაარსების უფლებამოსილება. აღნიშნული მიზნად ისახავდა 
პირთა წინასწარი პატიმრობის შეზღუდვას და გირაოთი გათავისუფლებუ-
ლი პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულთა შემცირებას.150 ამგვარი სისტემა, 

„სასამართლომდელი სამსახურების შესახებ“ 1982 წლის ფედერალური 
კანონის შესაბამისად, ამოქმედდა ყველა ფედერალურ სასამართლო ოლ-
ქში (კოლუმბიის ოლქის გარდა). 

ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის §65.00ის თანახმად, 
სასამართლოს შეუძლია დანაშაულის ჩადენაში ბრალდებულ პირს შეუფარ
დოს პრობაცია, თუ დანაშაულის ხასიათისა და მისი ჩადენის გარემოებების, 
აგრეთვე, ბრალდებულის ბიოგრაფიის გათვალისწინებით დარწმუნდება, 
რომ არ არის აუცილებელი, საზოგადოების დაცვის მიზნით, მისი მოთავ-
სება თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში კანონით დადგენილი ვადით. 
ასეთ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ საკმარისია ზედამხედველობა, ბრალდე-
ბულის მართვა, სწავლება ან სხვა სახის დახმარების აღმოჩენა პრობაციის 
მანძილზე. ასეთი განაჩენი თავსებადია მართლმსაჯულების მიზნებთან.

შეერთებული შტატების კოდექსის მე18 თავი ადგენს პრობაციის შემდეგ 
ვადებს:

 � არანაკლებ ერთი წლისა და არაუმეტეს ხუთი წლისა – ფელონიის ჩადე-
ნის შემთხვევაში; 

 � არაუმეტეს ხუთი წლისა – მისდიმინორის ჩადენის შემთხვევაში;

 � არაუმეტეს ერთი წლისა – სამართალდარღვევის შემთხვევაში. 

გამოსაცდელი პერიოდის ხანგრძლივობა შეიძლება განსხვავებული იყოს 
სხვადასხვა შტატში. ასე მაგალითად, ნიუიორკის შტატის სისხლის სამა-
რთლის კოდექსის მიხედვით, პირს, რომელმაც ჩაიდინა AII ან B კლასის 
ფელონია, ენიშნება უვადო პრობაცია. 

150 The Speedy Trial Act of 1974. (88 Stat. 2080), amended August 2, 1979, 93 Stat. 328, 18 U.S.C. §§ 3161-3174.
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გამოსაცდელი პერიოდის განმავლობაში სასამართლოს შეუძლია მსჯავ-
რდებულს დააკისროს შემდეგი ვალდებულებები:

1. არ ჩაიდინოს ფედერალური, შტატის ან ადგილობრივი კანონმდებლო-
ბით გათვალისწინებული დანაშაული; 

2. განახორციელოს რესტიტუცია დაზარალებულის მიმართ;

3. ფინანსურად დაეხმაროს მის კმაყოფაზე მყოფ პირებს და შეასრულოს 
სხვა საოჯახო ვალდებულებები;

4. კეთილსინდისიერად ისწავლოს ან კეთილსინდისიერად იმუშაოს;

5. თავი შეიკავოს კონკრეტული საქმიანობისგან ან სამუშაოსგან, რომელიც 
უშუალო კავშირშია ჩადენილ დანაშაულთან;

6. თავი შეიკავოს სპეციალურად განსაზღვრულ და საეჭვო ადგილებში 
ხშირი სტუმრობისგან, განაჩენში ჩამოთვლილ და ცუდი რეპუტაციის 
პირებთან ურთიერთობისგან; ზედმეტი საჯაროობისგან; 

7. თავი შეიკავოს ალკოჰოლის ჭარბად ან ნარკოტიკების გამოყენებისგან, 
უარი თქვას მავნე და მანკიერ ჩვევებზე.

8. თავი შეიკავოს საშიში იარაღის ან დამანგრეველი მოწყობილობების 
ფლობისგან;

9. ჩაიტაროს ხელმისაწვდომი სამედიცინო, ფსიქიატრიული მკურნალობა 
ან ფსიქოლოგიური დახმარება;

10. იმყოფებოდეს ციხეთა ბიუროს განკარგულებაში შაბათის ღამიდან ორ-
შაბათამდე (ან სხვა პერიოდში) პრობაციის პირველი წლის განმავლო-
ბაში; 

11. იცხოვროს საზოგადოებრივ გამოსასწორებელ დაწესებულებებში ან 
მონაწილეობა მიიღოს მათ პროგრამებში პრობაციის მთელი ვადის ან 
მისი ნაწილის განმავლობაში;

12. მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივ სამუშაოებში, თუ ამას სასამარ
თლო დაადგენს;

13. იცხოვროს მითითებულ ადგილას და თავი შეიკავოს სხვაგან ცხოვრე-
ბისგან;

14. დატოვოს საცხოვრებელი ადგილი მხოლოდ სასამართლოს ან პრობა-
ციის ოფიცრის ნებართვით;

15. ანგარიში ჩააბაროს პრობაციის ოფიცერს;

16. დაუშვას პრობაციის ოფიცრის მიერ მისი მონახულება საცხოვრებელ 
ადგილას;
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17. შეასრულოს სასამართლოს მიერ დადგენილი ნებისმიერი სხვა პირობა, 
რომელიც გონივრულ კავშირშია მის სოციალურ რესტრუქტურიზაცია-
სთან.151

სისხლის სამართლის კანონი სხვადასხვა შტატში შეიძლება ითვალისწი-
ნებდეს პრობაციის სხვა პირობებსაც. კერძოდ, ნიუ იორკის შტატის სისხლის 
სამართლის კოდექსის თანახმად (§65.10), სასამართლოს შეუძლია მსჯავ-
რდებული დაუქვემდებაროს ელექტრონულ მონიტორინგს, თუ ეს აუცილე-
ბელია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მიზნების მისაღწევად. როგორც 
წესი, აღნიშნული ღონისძიება ინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა მსჯავ
რდებულის ქცევის ყოველდღიური კონტროლი. 1982 წლიდან პრაქტიკაში 
დაინერგა პრობაცია ინტენსიური ზედამხედველობით (PIN), რომელიც მო-
იცავს დამატებით ღონისძიებებს, რომლებსაც ახორციელებს პრობაციის 
ოფიცერი, მსჯავრდებულის მიერ სასამართლო გადაწყვეტილების შესრუ-
ლებაზე კონტროლის გასაძლიერებლად.152 

ინტენსიური ზედამხედველობის შემთხვევაში მსჯავრდებულისა და პრობა-
ციის ოფიცრის შეხვედრების რაოდენობა თვეში 20მდეა გაზრდილი, გან-
სხვავებით ჩვეულებრივი პრობაციისგან, რომელიც ამავე ხანგრძლივობის 
პერიოდში ერთ ან ორ წინასწარ დაგეგმილ ვიზიტს ითვალისწინებს. გარდა 
ამისა, ოფიცერს უფლება აქვს „უფრო გულდასმით" დააკვირდეს მსჯავრდე-
ბულის ცხოვრებას (გაგზავნოს იგი ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე, შეამოწმოს 
სწავლისადმი მისი დამოკიდებულების კეთილსინდისიერება, ფსიქოანა-
ლიტიკოსთან ვიზიტის რეგულარობა და ა.შ.).

თუ მსჯავრდებული არ დაარღვევს პრობაციის პირობებს, შეასრულებს გა-
ნაჩენში მითითებულ ყველა მოთხოვნას და მას დადებითად დაახასია თებს 
ზედამხედველი პირი, მაშინ სასამართლოს უფლება აქვს – ვადამდე შე-
წყვიტოს პრობაციის რეჟიმი. ამ შემთხვევაში სასამართლო დარწმუნებული 
უნდა იყოს, რომ ასეთი გადაწყვეტილება გამართლებულია მსჯავრდებუ-
ლის საქციელით და სამართლიანობის ინტერესებით.

აშშის კანონთა კრებულის მიხედვით (თავი 18, §3564), სასამართლოს, სის-
ხლის სამართლის საპროცესო ფედერალური წესების დებულებათა შესაბამი-
სად, შეუძლია შეწყვიტოს ადრე დადგენილი პრობაციის ვადის მიმდინარეობა:

151 Laura M. Maruschak, & Erika Parks., Probation and Parole in the United States, 2011 (November 2012, NCJ 239686). U.S. 
Department of Justice, Office of Justice Programs - Bureau of Justice Statistics. Revised April 17, 2014. ხელ მი საწ ვდო-
მია: <https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/ppus11.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 30.03.2022].

152 PINS/PRE-PINS DIVERSION PROGRAM. Oneida County (New York) - Probation Department. ხელ მი საწ ვდო მია: 
<https://www.ocgov.net/probation/PINSprogram> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 30.03.2022].

https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/ppus11.pdf
https://www.ocgov.net/probation/PINSprogram
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 � ნებისმიერ დროს, იმ შემთხვევაში, თუ პირი დაექვემდებარა პრობაციას 
მისდიმინორის ჩადენის ან სამართალდარღვევის გამო;

 � ერთი წლის შემდეგ – თუ პირს დაენიშნა პრობაცია ფელონიის ჩადენის 
შედეგად.

თუ მსჯავრდებული არღვევს პრობაციის პირობებს, სასამართლო იღებს 
ერთერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას: 

 � აგრძელებს პრობაციის ვადას (დადგენილი მაქსიმუმის ფარგლებში); 

 � მსჯავრდებულს აკისრებს დამატებით მოვალეობებს; 

 � აუქმებს პრობაციას და გამოაქვს განაჩენი სასჯელის ფაქტობრივი მოხ-
დის თაობაზე.

მოზარდების მიმართ პრობაცია შეზღუდულ ხასიათს ატარებს. ფედერალუ-
რი კანონის თანახმად, პრობაცია 18 წლამდე მოზარდს შეიძლება დაენიშ-
ნოს 21 წლის ასაკის მიღწევამდე, მაგრამ არაუმეტეს მოზრდილებისთვის 
დადგენილი მაქსიმალური ვადისა, თუ ის გასამართლებულია საერთო იუ-
რისდიქციის სასამართლოს მიერ.153 

პირს, რომელსაც 18 წელი შეუსრულდა, მაგრამ ჯერ არ მიუღწევია 21 წლის 
ასაკისთვის, გამოსაცდელი ვადა ენიშნება არაუმეტეს სამი წლის ან არაუმე-
ტეს მოზრდილებისთვის დადგენილი მაქსიმალური ვადით, თუ ის გასამარ
თლებულია საერთო იურისდიქციის სასამართლოს მიერ.154

პირობით გათავისუფლება 

შეერთებულ შტატებში პირობით გათავისუფლების (Parole) ინსტიტუტს 
აქვს გარკვეული თავისებურებები განუსაზღვრელი და განსაზღვრული სას-
ჯელთა სისტემის არსებობის გამო. 

რადგან სასჯელის ზუსტი ვადა განუსაზღვრელი სასჯელის დანიშვნისას არ 
დგინდება, ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე საუბარი არასწორია. ამასთან 
დაკავშირებით, კანონმდებელი იყენებს ტერმინს – „გათავისუფლება პატი-
ოსანი სიტყვის პრინციპით“.

153 18 U.S.C. § 3563 - U.S. Code - Unannotated Title 18. Crimes and Criminal Procedure § 3563. Conditions of probation. FindLaw. 
1 January, 2018. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://codes.findlaw.com/us/title-18-crimes-and-criminal-procedure/18-usc-
sect-3563.html> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 30.03.2022].

154 Petersilia J., Probation in the United States. American Probation and Parole Association 1998. p. 32.

https://codes.findlaw.com/us/title-18-crimes-and-criminal-procedure/18-usc-sect-3563.html
https://codes.findlaw.com/us/title-18-crimes-and-criminal-procedure/18-usc-sect-3563.html
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განაჩენის გამოტანის შემდეგ, მსჯავრდებული შეიძლება ვადაზე ადრე 
იქნას გათავისუფლებული. ეს ინსტიტუტი კანონში „პირობით ვადამდე გა-
თავისუფლებად“ მოიხსენიება. ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის 
კოდექსის თანახმად (§ 70.40), პირი, რომელიც იხდის ერთ ან რამდენიმე 
განუსაზღვრელ სასჯელს, „პატიოსანი სიტყვის“ პრინციპით პირობით შეიძ
ლება გათავისუფლდეს დაწესებულებიდან, რომელშიც იმყოფება მინიმა-
ლური სასჯელის ამოწურვის შემდეგ (ან კუმულაციური სასჯელის მოხდის) 
ნებისმიერ დროს.155 

მაგალითად, თუ განუსაზღვრელი სასჯელით დანიშნულია თავისუფლე-
ბის აღკვეთა ხუთიდან თხუთმეტ წლამდე ვადით, მსჯავრდებული „პატიო-
სანი სიტყვის“ პრინციპით შეიძლება პირობით ვადამდე გაათავისუფლონ 
ხუთი წლის შემდეგ. თუ ადამიანი ერთდროულად იხდის როგორც განსა-
ზღვრულ, ისე განუსაზღვრელ სასჯელს, მაშინ პირობით ვადამდე გათავი-
სუფლებისათვის საჭიროა განუსაზღვრელი სასჯელის მინიმალური ვადის 
ან განსაზღვრული სასჯელის ვადის 6/7ის მოხდა. გარდა ამისა, „პატიოსანი 
სიტყვის“ პრინციპით პირობით ვადამდე გათავისუფლება ნებადართულია, 
თუ არსებობს შემდეგი საფუძვლები:

1. მკურნალობის აუცილებლობა (დადასტურებული სამედიცინო ნებარ
თვით);

2. დეპორტაცია;

3. შოკური პატიმრობის პროგრამის წარმატებით გავლა.

პირობით ვადამდე გათავისუფლებული პირი უნდა იმყოფებოდეს შტატის 
სპეციალური საბჭოს მეთვალყურეობის ქვეშ, სანამ არ ამოიწურება პატიმ
რობის თავდაპირველად დანიშნული ვადა. გათავისუფლების პირობებს 
ადგენს სპეციალური საბჭო, აღმასრულებელი კანონის დებულებების შესა-
ბამისად.

პირი, რომელიც იხდის ერთ ან რამდენიმე განსაზღვრულ სასჯელს ციხეში 
90 დღეზე მეტხანს ყოფნით, პირობით ვადამდე თავისუფლდება 60 დღის 
შემდეგ. გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პირობით ვა-
დამდე გათავისუფლების კომისია. გათავისუფლებულ პირს ზედამხედვე-
ლობა უნდა გაუწიოს პრობაციის ადგილობრივი სამსახურმა ერთი წლის 
განმავლობაში.

155 New York State Law. Penal Law of New York. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://ypdcrime.com/penal.law/> [გა და მოწ მე ბუ-
ლია: 30.03.2022].

https://ypdcrime.com/penal.law/
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თუ პირმა დაარღვია „პატიოსანი სიტყვის“ პრინციპი, ან პირობით ვადამდე 
გათავისუფლების პირობები, მაშინ მას კვლავ ათავსებენ გამასწორებელ 
დაწესებულებაში და სასჯელს განუახლებენ. მსჯავრდებული, რომელსაც 
1ელი ხარისხის მკვლელობის ჩადენისთვის სამუდამო თავისუფლების აღ-
კვეთა დაენიშნა, პირობით ვადამდე გათავისუფლებას არ ექვემდებარება.

უსაფრთხოების ღონისძიებები 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამედიცინო ხასიათის იძულებითი ღონის-
ძიებები (Security Measures) საკმაოდ ფართოდ გამოიყენება. მსგავსი ღონის-
ძიებები ტერმინოლოგიურად (ამა თუ იმ კონკრეტული შტატის კანონმდებ-
ლობის მიხედვით) მოიხსენიება „განსხვავებულად“, მაგალითად, როგორც 

„დეფექტიანი სამართალდამრღვევების იზოლაცია“, „ალკოჰოლიზმით და-
ავადებულთა იძულებითი მკურნალობა“, „ნარკომანების სოციალური აღ-
დგენა“ და სხვ. შტატების სისხლის სამართლის კოდექსები, როგორც წესი, 
არ შეიცავს მოცემული სამართლებრივი ინსტიტუტის დეტალურად მარეგუ-
ლირებელ ნორმებს. ამგვარი საკანონმდებლო რეგულირება წარმოებს სპე-
ციალური კანონების მიღების გზით, როგორიცაა, მაგალითად, კოლუმბიის 
ოლქის 2010 წლის156 და მინესოტას შტატის 2015 წლის157 კანონები სექსუა-
ლურად საშიში პირების შესახებ. 2010 წელს კოლუმბიის ოლქთან ერთად 
20მა შტატმა მიიღო ანალოგიური კანონები. თავის მხრივ, ფედერალურმა 
მთავრობამ აიღო ვალდებულება სექსუალური სამართალდარღვევებისგან 
დაცვის კუთხით და მიიღო ადამ ვილშის აქტი „ბავშვთა დაცვისა და უსაფრ-
თხოების შესახებ“ (Adam Walsh Child Protection and Safety Act).158 

აღნიშნულ ნორმატიულ აქტებში მოცემულია პირთა დეფინიცია, რომლე-
ბიც იძულებით მკურნალობას, იზოლაციას უნდა დაექვემდებარონ, აგრეთ-
ვე, განსაზღვრულია მათ მიმართ უსაფრთხოების ზომების გამოყენების 
წესი. დეფექტიან სამართალდამრღვევად (მერილენდის შტატის კანონის 
შესაბამისად) ითვლება პირი, რომელიც, დამძიმებული ანტისოციალური 
და კრიმინალური ქცევის ჯიუტად დემონსტრირებით ავლენს საკუთარ მიდ
რეკილებას სისხლისსამართლებრივად დასჯადი საქმიანობისადმი; ასევე, 

156 „Sexually Violent Predator" (SVP) or "Sexually Dangerous Persons" (SDP) laws. Civil Commitment of Sexually Violent 
Pre da tors - ATSA. 2020. Retrieved 20 October 2017. p.3. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.atsa.com/policy/
CivilCommitmentApproach%20forManagement.pdf > [გა და მოწ მე ბუ ლია: 30.03.2022].

157 „2021 Minnesota Statutes - CHAPTER 253D. CIVIL COMMITMENT AND TREATMENT OF SEX OFFENDERS“. Minnesota 
Legislature. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/253D/full> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 
30.03.2022].

158 Jesse J. Holland, Adam Walsh Child Protection and Safety Act. Court: Sexually dangerous can be kept in prison, Associated 
Press. 2010.

https://www.atsa.com/policy/CivilCommitmentApproach%20forManagement.pdf
https://www.atsa.com/policy/CivilCommitmentApproach%20forManagement.pdf
https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/253D/full
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პირი, რომელსაც აღენიშნება ჭკუასუსტობა ან იმგვარი ემოციური გაუწონას
წორებლობა, რომლითაც რეალურ საფრთხეს უქმნის საზოგადოებას და სა-
ჭიროებს იზოლაციას განუსაზღვრელი ვადით. 

დეფექტური სამართალდამრღვევების იზოლაცია ხორციელდება იმისდა 
მიუხედავად, არის თუ არა კანონსაწინააღმდეგო ქმედების ჩამდენი პირი 
შეურაცხადი, ან ნახევრად შეურაცხადი (პენსილვანიის შტატის სისხლის სა-
მართლის კოდექსში ასეთი პირი მოიხსენიება, როგორც „დამნაშავე, მაგრამ 
ფსიქიურად დაავადებული“). უკანასკნელ შემთხვევაში, პირის მიმართ გა-
მოიყენება როგორც სამედიცინო ხასიათის იძულებითი ღონისძიებები, ისე 
სასჯელი.

დეფექტური სამართალდამრღვევების იზოლაციის ხანგრძლივობა, რო
გორც წესი, წინასწარ არ განისაზღვრება. ისინი იმყოფებიან სპეციალურ სამ
კურნალო დაწესებულებებში „სრულ გამოჯანმრთელებამდე“, ან მანამდე, 
„სანამ აღარ იქნებიან საზოგადოებისთვის საშიშნი“.

სამედიცინო ხასიათის იძულებითი ღონისძიებები გამოიყენება იმ პირთა 
მიმართაც, რომელთაც აღენიშნებათ მიდრეკილება სექსუალური დანაშა-
ულის ჩადენისადმი. კანონმდებლობაში მოცემულ პირებს „კრიმინალურ 
სექსუალურ ფსიქოპათებს“ ან „სექსუალურად საშიშ პირებს“ უწოდებენ. 
სექსუალურ ფსიქოპათად მიიჩნევა პირი ისეთი ფსიქიკური აშლილობით, 
რომელიც განაპირობებს კრიმინალურ მიდრეკილებას სქესობრივი დანაშა-
ულის ჩადენისადმი. სექსუალური დანაშაულის შესახებ კანონი მიღებულია 
შტატების ნახევარში (არიზონა, ვაშინგტონი, ვისკონსინი, ილინოისი, კანზა-
სი, კალიფორნია, ნიუჯერსი, ჩრდილოეთ დაკოტა და სხვ.).

სექსუალური ფსიქოპათების მიმართ აშშში გამოყენებული სამედიცინო ხა-
სიათის იძულებითი ღონისძიებები თავისი შინაარსით მსგავსია გფრის კა-
ნონმდებლობით გათვალისწინებული ანალოგიური ღონისძიებებისა. მათ 
მიეკუთვნება: მედიკამენტოზური თერაპია, ფსიქოთერაპია, ჰიპნოზი და სხვ. 
ამავდროულად, ამერიკული კანონმდებლობა ითვალისწინებს უსაფრთხო-
ების ისეთი ღონისძიების გამოყენებას, როგორიცაა კასტრაცია. ითვლება, 
რომ ეს საკმარისად ეფექტური საშუალებაა რეციდივის თავიდან ასაცილებ-
ლად. დღეისათვის აშშში ტარდება როგორც ქირურგიული, ისე „ქიმიური“ 
კასტრაცია. ქირურგიული კასტრაცია, რომელიც სამედიცინო ოპერაციით 
ხორციელდება, გამოიყენება, როგორც ციხეში პატიმრობის ალტერნატი-
ვა (მაგალითად, ტეხასის შტატში). მას ნიშნავენ სექსუალური დანაშაულის 
ჩამ დენი პირის თხოვნით ან თანხმობით. 
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„ქიმიური კასტრაცია“ ხორციელდება დამნაშავისათვის პრეპარატ „დეპო 
პროვერას“ ინიექციით, რომელიც ძლიერ აჩლუნგებს სქესობრივ ლტოლ-
ვას. კალიფორნიის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის §645ის შე-
საბამისად, პირს, რომელიც პირველად იქნა მსჯავრდებული 13 წლამდე 
მცირეწლოვანის მიმართ ჩადენილი სექსუალური დანაშაულისათვის, პი-
რობით ვადამდე გათავისუფლებისას შეიძლება ჩაუტარდეს მკურნალობა 
აცეტატმედროქსიპროჟესტერონით („დეპოპროვერა“), ან მისი ქიმიური 
ექვივალენტით, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დანიშნულ ნებისმი-
ერ დამატებით სასჯელთან ერთად. თუ პირი ხელმეორედაა მსჯავრდებუ-
ლი სექსუალურ დანაშაულში, მან აუცილებლად უნდა გაიაროს შესაბამისი 
მკურნალობა. ორივე შემთხვევაში თერაპია იწყება გათავისუფლებამდე 1 
კვირით ადრე და გრძელდება მანამ, სანამ თავისუფლების აღკვეთის საბჭო 
არ დარწმუნდება, რომ მისი შეწყვეტა შესაძლებელია.

აღნიშნული ღონისძიების დანიშვნისათვის პირის თანხმობა საჭირო არ 
არის. შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ფაქტობრივად ეს არის სხეულებრი-
ვი სასჯელი, უფრო მეტიც – სხეულის ორგანოს ბუნებრივი ფუნქციონირე-
ბის შეცვლა. ევროპული გაგებით, აღნიშნული ქმედება შეიძლება გაგებულ 
იქნას, როგორც დამამცირებელი მოპყრობა.

ნარკომანთა სოციალური რესტრუქტურიზაციის შესახებ აშშის კანონის თა-
ნახმად (1966 წ.)159, ნარკომანს, რომელმაც პირველად ჩაიდინა ძალადობ-
რივი და ნარკოტიკული დანაშაული, მოსამართლემ შეიძლება შესთავაზოს 
არჩევანი – დაეთანხმოს ნარკომანიის იძულებით მკურნალობას ან დაეკის-
როს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. თუ დამნაშავე თანახმაა 
სავალდებულო მკურნალობაზე, მაშინ მას ათავსებენ დახურული ტიპის 
სამედიცინო დაწესებულებაში, სისხლის სამართლის საქმეს კი შეაჩერე-
ბენ. სავალდებულო მკურნალობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს სამ წელს. 
მკურნალობის წარმატებით დასრულებას სისხლის სამართლის საქმის შე-
წყვეტა მოსდევს. იმ შემთხვევაში, თუ პირი არ ემორჩილება მკურნალობას, 
სასამართლო განაახლებს საქმის განხილვას. თუ დამნაშავე ნარკომანი 
ხელ მეორედ ჩაიდენს დანაშაულს, მაშინ ის ექვემდებარება სავალდებულო 
მკურნალობას სამიდან ათი წლის ვადით.

159 „42 USC Ch. 42: NARCOTIC ADDICT REHABILITATION“. United States Code. ხელ მი საწ ვდო მია: https://uscode.house.
gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter42&edition=prelim [გა და მოწ მე ბუ ლია: 30.03.2022].

https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter42&edition=prelim
https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title42/chapter42&edition=prelim
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სოციალური კონტროლი დამნაშავეებზე 

უსაფრთხოების ეს ღონისძიება ძირითადად მიზნად ისახავს სექსუალუ-
რი დანაშაულის ჩადენის პრევენციას იმ პირთა მიმართ, რომლებიც ადრე 
მსჯავ რდებულნი იყვნენ მსგავსი მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისთვის.

ერთერთი კრიმინოლოგიური კონცეფციის (საზოგადოებრივი კონტროლის 
კონცეფცია – Social Control of Offenders) თანახმად, მიიჩნევა, რომ პიროვნე-
ბის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტიანი 
საშუალება დამნაშავეზე საზოგადოებრივი კონტროლის დაწესებაა. ამიტომ 
მიიჩნევა, რომ ქალაქის ან სოფლის მცხოვრებლებს უფლება აქვთ იცოდნენ 
მეზობლების კრიმინალური წარსულის შესახებ, რათა უფრო გულდასმით 
დააკვირდნენ მათ ქცევას, აგრეთვე მიიღონ საჭირო ზომები საკუთარი თავი-
სა და ოჯახის დასაცავად. ევროპის ქვეყნებში ეს მიიღწევა გამამტყუნებელი 
განაჩენის გამოქვეყნების გზით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უსაფრ-
თხოების აღნიშნული ღონისძიება ხორციელდება გარკვეული პროცედურის 
შესაბამისად, სპეციალური საკანონმდებლო ნორმების საფუძველზე. 2006 
წელს ადამ უოლშის „ბავშვთა დაცვისა და უსაფრთხოების“ კანონის პირვე-
ლი ნაწილის შესაბამისად, შეიქმნა იმ პირთა რეგისტრაციის ყოვლისმომ
ცველი ეროვნული სისტემა, რომლებმაც სექსუალურ ნიადაგზე ჩაიდინეს 
დანაშაული (სექსუალური დანაშაულების რეგისტრაციისა და შეტყობინების 
აქტი (SORNA)160). ციხიდან გათავისუფლებული მოძალადე ვალდებულია სა-
ცხოვრებელი ადგილის მიხედვით დარეგისტრირდეს შესაბამის ორგანოში.

სექსუალური დანაშაულის ჩამდენ პირთა რეესტრები შეერთებულ შტატებ-
ში არსებობს როგორც ფედერალურ, ასევე შტატების დონეზე. ისინი მოი-
ცავენ ინფორმაციას სექსუალური დანაშაულის ჩადენაში მსჯავრდებული 
პირების შესახებ სამართალდამცავი ორგანოებისა და საზოგადოების ინ-
ფორმირებისთვის.

სექსუალური დანაშაულის ჩამდენ პირთა რეესტრს ორმოცდაათივე შტატსა 
და კოლუმბიის ოლქში აწარმოებენ და ის საჯაროდ ხელმისაწვდომია ვებ-
საიტების მეშვეობით, თუმცა, ინფორმაცია ზოგიერთი სამართალდამრღვე-
ვის შესახებ მხოლოდ სამართალდამცავი ორგანოებისთვისაა ღია. ხელი-
სუფლების გადაწყვეტილება სქესობრივი მოძალადეების შესახებ ინფორ-
მაციის გასაჯაროების თაობაზე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სა-
შიშია კონკრეტული პირი საზოგადოებისთვის და, ასევე, ცალკეული შტატის 

160 „Sex Offender Registration and Notification Act (SORNA)“. The United States Department of Justice. 28 May, 2020. ხელ მი-
საწ ვდო მია: <https://www.justice.gov/criminal-ceos/sex-offender-registration-and-notification-act-sorna> [გა და მოწ მე-
ბუ ლია: 30.03.2022].

https://www.justice.gov/criminal-ceos/sex-offender-registration-and-notification-act-sorna
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სამართლებრივ რეგულაციებზე. შესაბამის კანონებს „მეგანის კანონები“ 
უწოდეს. ეს გახლავთ შვიდი წლის გოგონას სახელი, რომელიც გააუპატიურა 
და მოკლა მოპირდაპირე სახლში მცხოვრებმა მეზობელმა და რომელიც მა-
ნამდე ნასამართლევი იყო ბავშვებზე ორი სექსუალური თავდასხმისათვის. 
ეს ღონისძიება საკმაოდ ეფექტურია საზოგადოებრივი სიმშვიდის დაცვის 
კუთხით და არ არღვევს პიროვნებისა და მოქალაქის უფლებებსა და თავი-
სუფლებებს. აღსანიშნავია, რომ სასამართლოში „მეგანის კანონების“ კონ-
სტიტუციურობის გასაჩივრების განმეორებითი მცდელობები (იმ მოტივით, 
რომ ისინი ლახავენ გათავისუფლებული პირის პირადი ცხოვრების უფლე-
ბას) წარუმატებლად დასრულდა.161

საქართველოში განსხვავებული მიდგომაა აღნიშნულ საკითხთან დაკავში-
რებით, სადაც პერსონალური მონაცემების დაცვის ჭრილში განაჩენებში 
გვარები არის დაშტრიხული და საზოგადოებისათვის დამალული. საქარ
თველოს მოდელი ამ კუთხით ეფუძნება ევროპულ მოდელს, რომელიც მე-
ტად მკაცრად მოითხოვს პერსონალური მონაცემების დაცვას. ევროპული 
მოდელის თანახმად, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება მოითხოვს, 
რომ კანონიერი მიზანი და ის საშუალებები, რომლითაც მიზანი მიიღწევა, 
ერთმანეთთან იყოს პროპორციული. კონვენციის მე8 მუხლის მე2 პუნქტის 
თანახმად, კანონიერი მიზნები, რომლებიც ამართლებს ჩარევას, მოიცავს 
შემდეგ საკითხებს: 

 � საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ან ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღე-
ობა;

 � საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ან დანაშაულის თავიდან აცი-
ლება; 

 � ჯანმრთელობის, ზნეობისა თუ სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებე-
ბის დაცვა. 

ევროკავშირის ფუნდამენტურ უფლებათა ქარტიის 52ე მუხლის პირველი 
პუნქტის თანახმად, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლების შეზღუდვა 
ნებადართულია, თუ იგი: 

 � გათვალისწინებულია კანონით; 

 � პატივს სცემს მონაცემთა დაცვის უფლების არსს; 

161 „Map of Registered Sex Offenders in the United States“. National Center for Missing and Exploited Children. 7 January, 
2016. ხელ  მი საწ ვდო მია: <https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/US-Registry-of-Sex-Offenders-Map-
with-Explanation-2014.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 30.03.2022].

https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/US-Registry-of-Sex-Offenders-Map-with-Explanation-2014.pdf
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/US-Registry-of-Sex-Offenders-Map-with-Explanation-2014.pdf
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 � აუცილებელია და შეესაბამება პროპორციულობის პრინციპს; 

 � ემსახურება ევროკავშირის მიერ აღიარებულ საჯარო ინტერესის მიზ
ნებს, ან საჭიროა სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად. 

„არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, რამდენად უკავშირდება პერსონალური მო
ნაცემები ადამიანის პირად ცხოვრებას, განსაკუთრებული კატეგორიის მონა
ცემია თუ არა, ან ხომ არ შეექმნა რაიმე უხერხულობა მონაცემთა სუბიექტს. 
ჩარევის კანონიერებისათვის იგი უნდა აკმაყოფილებდეს ქარტიის 52ე მუხ
ლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ყველა პირობას“.162

კერძო ნაწილი
დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ

შეერთებული შტატების სისხლის სამართლის კოდექსებში მკვლელობის 
შემადგენლობები საკმარისად დეტალურადაა გაწერილი. ფედერალურ კა
ნონ მდებლობასა და ზოგიერთი შტატის სისხლის სამართლის კანონში 
მოცემულია მკვლელობის დეტალური განმარტება/დეფინიცია. ასე მაგა-
ლითად, ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის §125.00ის 
თანახმად, მკვლელობა ნიშნავს ქცევას, რომლითაც ხდება პირის ან ჯერ 
დაუბადებელი ბავშვის მოკვდინება ორსულობის 24 კვირის შემდეგ იმ გარე-
მოებებში, რომელთა შედეგად ხელყოფა კვალიფიცირდება, როგორც მძიმე 
მკვლელობა, პირველი და მეორე ხარისხის მარტივი მკვლელობა, მკვლე-
ლობა დანაშაულებრივი გაუფრთხილებლობით, პირველი ხარისხის აბორ
ტი ან პირველი ხარისხის თვითაბორტი. ამგვარად, ამერიკული სისხლის სა-
მართალი მკვლელობას განიხილავს, როგორც მოკვდინებას არა მხოლოდ 
დაბადებული (და ცოცხალი) ადამიანისა, არამედ ჯერ კიდევ დაუბადებელი 
ბავშვისა, რომელიც 24 კვირაზე მეტხანს იმყოფება დედის საშვილოსნოში. 

საინტერესოა ევროპული მიდგომა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, 
სადაც არ არსებობს კონსენსუსი იმის თაობაზე, არის თუ არა დედის მუცელ-
ში არსებული ნაყოფი ადამიანი და არის თუ არა დაცული იგი სიცოცხლის 
უფლებით. ნაყოფს კი „ფეტუსად“ მოიხსენიებენ და არა „ბავშვად“. ადამია-

162 მონაცემთა დაცვის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო. ევროკავშირის ფუნდამენტურ უფ-
ლებათა სააგენტო და ევროპის საბჭო. 2018. გვ. 51.
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ნის უფლებათა ევროპული სასამართლო თავს იკავებს იმის აღიარებისაგან, 
იცავს თუ არა „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 
კონვენციიის“ მეორე მუხლი, რომელიც „ყოველი ადამიანის სიცოცხლეს“ 
იცავს, ფეტუსის ანუ დაუბადებელი ბავშვის სიცოცხლეს, მაგრამ იმავდრო-
ულად, არც კატეგორიულად გამორიცხავს ამას.163 აღნიშნული სასამართლო 
თავს იკავებს აბორტის კონტექსტში სიცოცხლესთან დაკავშირებით რაიმე 
დეფინიციის გაკეთებისაგან, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს საკითხი წარმო-
ადგენს სახელმწიფოთა შეფასების საგანს და მას ანიჭებს უფლებას, თავად 
განსაზღვროს მომენტი – როდის იწყება ადამიანის სიცოცხლე და, შესაბა-
მისად, უზრუნველყოს ამ მომენტიდან მისი დაცვა. თვით სახელმწიფოებს 
აქვთ მინდობილი ამ საკითხის დეტალური რეგლამენტაცია შიდა კანონ-
მდებლობის დონეზე.164

მუცლად მყოფი ფეტუსის უფლება არც საქართველოს კანონმდებლობითაა 
გათვალისწინებული და სისხლისამართლებრივი დაცვის ობიექტი არის 
არა ფეტუსის (მუცლად მყოფი ნაყოფის) სიცოცხლე, არამედ ქალის ჯანმრ-
თელობა.

ერთობ საინტერესოა მძიმე მკვლელობის განმარტება, რომელიც აშშის 
კანონთა კრებულშია ფორმულირებული (თავი 18, §1111). მოცემული ნორ
მის შესაბამისად, მძიმე მკვლელობად მიიჩნევა ადამიანის სიცოცხლის 
უკანონო მოსპობა ბოროტი განზრახვით. აქ მნიშვნელოვანია სიცოცხლის 
მოსპობის ისეთი ნიშანი, როგორიცაა მისი უკანონობა, რაც, სხვათა შორის, 
შტატების კოდექსებში არ არის მითითებული. კიდევ ერთი ნიშანი (ბორო-
ტი განზრახვის არსებობა) მოიცავს ქმედების ზნეობრივ და სამართლებრივ 
შეფასებას, რაც, უპირობოდ დამახასიათებელია ინგლისურამერიკული სა-
მართლისათვის.

გარემოებებს, რომლებიც მკვლელობას აფასებენ, როგორც მძიმეს, მიეკუთ-
ვნება:

1. მკვლელობის ჩადენა მოწამვლით ან ჩასაფრებით;

2. წინასწარ ჩამოყალიბებული ბოროტი განზრახვის არსებობა;

3. მკვლელობის ჩადენა ცეცხლის წაკიდებით, გაუპატიურებით, ბერგლე-
რით, ძარცვით, ან მათი მცდელობით. 

163 გოცირიძე ე., სიცოცხლის დასასრული და დასაწყისი: ფეტუსისა და ევთანაზიის უფლებრივი საკი-
თხები სტრასბურგის იურისპრუდენციის მიხედვით. ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული და 
ეროვნული სისტემები (სტატიათა კრებული), რედ. კ.კორკელია, თბილისი, 2007.

164 იქვე, გვ. 68.
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ზემოაღნიშნულ გარემოებებში მკვლელობის ჩადენა კვალიფიცირდება 
პირველი ხარისხის მძიმე მკვლელობად. ის ისჯება სიკვდილით, თუ ნაფიც 
მსაჯულთა ვერდიქტში არ იქნება დათქმა „სიკვდილით დასჯის აკრძალ-
ვაზე". ამ შემთხვევაში, დამნაშავე ექვემდებარება უვადო თავისუფლების 
აღკვეთას. ნებისმიერი სხვა მკვლელობა ითვლება მეორე ხარისხის მძიმე 
მკვლელობად. 

აღსანიშნავია, რომ ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსი 
შეიცავს მძიმე მკვლელობის სხვა ნიშნებსაც. კერძოდ, პირველი ხარისხის 
მკვლელობას ადგილი აქვს, თუ 18 წლის ასაკს მიღწეული პირი მოკლავს 
პოლიციელს (გამოსასწორებელი დაწესებულების ოფიცერს), როცა ის სამ
სახურებრივ მოვალეობას ასრულებს. იგულისხმება, რომ ბრალდებულმა 
იცოდა ან ვარაუდობდა, რომ დაზარალებული ხელისუფლების წარმომა-
დგენელი იყო. 

ზოგიერთ შემთხვევაში, პირი დამნაშავედ მიიჩნევა მძიმე მკვლელობაში 
«Felonymurder» (ან «Felonymurder rule») დოქტრინის საფუძველზე, ეს მა-
შინ ხდება, როდესაც მკვლელობის მცდელობის ან ფელონიის ჩადენის 
დროს მან სიცოცხლე მოუსპო (განზრახ, მაგრამ არა ბოროტი განზრახვით, 
ან უნებლიეთ) სხვა პირს.

კერძოდ, აღნიშნული დოქტრინის თანახმად, პირს დანაშაულად შეერაცხე-
ბა მძიმე მკვლელობა თუ: 

 � ძარცვის ან ბერგლერის ჩადენისას გაუფრთხილებლობით გამოიწვია 
დაზარალებულის სიკვდილი; 

 � ძარცვის ან ბერგლერის ჩადენისას გაუფრთხილებლობით გამოიწვია 
მესამე პირის (მაგალითად, გამვლელის) სიკვდილი; 

 � თუ ძარცვის ან ბერგლერის ჩადენის შემდეგ, დევნისაგან თავის დაღ-
წევისა და მიმალვის მცდელობისას, გაუფრთხილებლობით გამოიწვია 
პოლიციელის ან რომელიმე მესამე პირის სიკვდილი, მაგალითად, მან-
ქანით დაჯახების გამო. 

«Felonymurder» დოქტრინის წესები ვრცელდება თანამონაწილეებზეც. ასე 
მაგალითად, თუ ორი პატიმრის გაქცევის დროს ერთი მათგანი საკუთარი 
ინიციატივით კლავს მცველს, მეორე პატიმარი ისევე მიიჩნევა მძიმე მკვლე-
ლობაში დამნაშავედ, როგორც პირველი.165

165 Daniel Ganz., The American Felony Murder Rule: Purpose and Effect. Legal Studies Honor Thesis, (Spring 2012). p. 1-68. 



160

მარტივი მკვლელობა, აშშის კანონთა კრებულის თანახმად (თავი 18, §1112), 
წარმოადგენს ადამიანის სიცოცხლის უკანონო მოსპობას ბოროტი განზრახ-
ვის გარეშე. ის შეიძლება იყოს ორი სახის: 

1. განზრახი მარტივი მკვლელობა – ჩადენილი მოულოდნელი ჩხუბის 
დროს ან ძლიერი ემოციური მღელვარების მდგომარეობაში;

2. მარტივი მკვლელობა წინასწარი განზრახვის გარეშე – უკანონო ქმე-
დების ჩადენა, რომელიც არ წარმოადგენს ფელონიას, ან კანონიერი 
ქმედების ჩადენა უკანონო გზით, ან სათანადო ყურადღებისა და სიფრ-
თხილის გარეშე, რასაც შეიძლება მოჰყვეს სიკვდილი.

განზრახი მარტივი მკვლელობის ჩადენა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 
10 წლამდე, ხოლო არაგანზრახი მარტივი მკვლელობისა – სამ წლამდე თა-
ვისუფლების აღკვეთით. ამ შემადგენლობათა გაანალიზების საფუძველზე 
უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადი განსხვავება მძიმე და მარტივ მკვლელო-
ბებს შორის მდგომარეობს ბოროტი განზრახვის არსებობაარარსებობაში. 
ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად (§125.20), 
პირი I ხარისხის მარტივ მკვლელობაშია დამნაშავე, თუ:

 � სხვა პირისთვის განზრახ მძიმე დაზიანების მიყენების განზრახვით, ის 
სიცოცხლეს უსპობს ამ, ან მესამე პირს (ინგლისური საერთო და ამე-
რიკული სამართლის დოქტრინის შესაბამისად, სხეულის მძიმე დაზი-
ანების მიყენებაში ბრალეულ პირს ბრალი ედება მკვლელობაში, თუ 
მსხვერ პლი გარდაიცვლება დაზიანების მიყენებიდან ერთი წლის და 
ერთი დღის განმავლობაში);

 � განზრახ მოუსპობს სიცოცხლეს სხვა პირს ძლიერი სულიერი აღელვე-
ბის მდგომარეობაში (ამერიკის სისხლის სამართლის თანახმად, გან-
ზრახ მკვლელობის ჩადენის ფაქტი ძლიერი სულიერი მღელვარების 
ზემოქმედების შედეგად არის შემამსუბუქებელი გარემოება, რის გამოც 
მძიმე მკვლელობა I ხარისხის მარტივი მკვლელობის ხარისხამდე დაიყ
ვანება);

 � სათანადო სამედიცინო ჩვენების გარეშე აბორტს უკეთებს ქალს, რომ-
ლის ორსულობის ხანგრძლივობა აღემატება 24 კვირას, რის შედეგადაც 
ქალი გარდაიცვლება.

<https://fliphtml5.com/kwev/syst/basic/> იხ: აგრეთვე, Dana K. Cole., Expending Felony-Murder in Ohio: Felony-Murder 
or Murder-Felony? Ohio State Law Journal, Vol. 63:15. (January, 2002). p. 15-61. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://
ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1048&context=ua_law_publications> [გა და-
მოწ მე ბუ ლია: 30.03.2022].

https://fliphtml5.com/kwev/syst/basic/
https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1048&context=ua_law_publications
https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1048&context=ua_law_publications
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როგორც დაკვირვება გვიჩვენებს, ზემოთ ჩამოთვლილი ქმედებების ჩადენა 
ხდება განზრახ, მაგრამ არა ბოროტი განზრახვით. მეორე ხარისხის მარტი-
ვი მკვლელობა აერთიანებს ქმედებებს, რომლებიც ერთმანეთისგან გან-
ზრახვის ფორმის მიხედვით განსხვავდებიან. 

ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად (§125.15), 
გაერთიანებულია როგორც განზრახ, ისე გაუფრთხილებლობით ჩადენილი 
მკვლელობები, რომელთა შორისაა სხვა პირის გაუფრთხილებლობით სი-
ცოცხლის მოსპობა.

სქესობრივი დანაშაული 

დანაშაულის შესახებ 2018 წლის ერთიან ანგარიშში (Unified Crime Report 
(UCR)), რომელშიც საუბარია პოლიციაში განცხადებული გაუპატიურებე-
ბის (Sexual Crimes) შესახებ, ნათქვამია, რომ მათმა რაოდენობამ მოცემულ 
წელს 127 258 შეადგინა. 2016 წლის დანაშაულის ვიქტიმიზაციის ეროვნული 
კვლევის (NCVS) მიხედვით, 2015 წელს დარეგისტრირდა გაუპატიურების ან 
სექსუალური ძალადობის 431 840 შემთხვევა, რომელთა ნაწილის შესახებაც 
პოლიციისთვის შესაძლოა არც გამხდარა ცნობილი.166

გამოძიების ფედერალური ბიუროს სტატისტიკის თანახმად, პოლიციის დე-
პარტამენტებში დარეგისტრირებული 127 258 გაუპატიურებიდან 33,4% შემ-
თხვევაში დამნაშავეს დაენიშნა პატიმრობა. ნაციონალური ქსელი (RAINN)167 
ასკვნის, რომ ყოველი 1000 გაუპატიურებული პირიდან მხოლოდ 384 მიმარ
თავდა პოლიციას, 57 მოძალადე დააპატიმრეს, 11 – დაექვემდებარა სასა-
მართლო დევნას, შვიდს – მსჯავრი დაედო მძიმე დანაშაულში და ექვსს – 
აღეკ ვეთა თავისუფლება.168

აშშის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში სექსუალური დანაშაული 
ტერმინოლოგიურად სხვადასხვაგვარად მოიხსენება. მაგალითად, ნიუ 
იორკის შტატის შესაბამისი თავის სათაურია „სექსუალური ძალადობა“ 

166 Rachel E. Morgan, & Barbara A. Oudekerk., Criminal Victimization, 2018 (September 2019, NCJ 253043). U.S. Department 
of Justice, Office of Justice Programs - Bureau of Justice Statistics. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://bjs.ojp.gov/content/pub/
pdf/cv18.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 30.03.2022].

167 აშშ-ის ეროვნული ქსელი, სადაც განთავსებულია ინფორმაცია სექსუალური სახის დანაშაულზე: 
ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.rainn.org/> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 31.03.2022]. 

168 Truman, Jennifer L.& Morgan, Rachel E., Criminal Victimization, 2015 (October 2016, NCJ 250180). U.S. Department of 
Justice, Office of Justice Programs - Bureau of Justice Statistics. p. 2. Revised March 22, 2018. ხელ მი საწ ვდო მია: 
<https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cv15.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 31.03.2022].

https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cv18.pdf
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cv18.pdf
https://www.rainn.org/
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cv15.pdf
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(Sexual assault), ხოლო აშშის კანონთა კრებულის მე18 თავის §2031ისა – 
„გაუპატიურება“ (Rape). აღნიშნული თავის დებულებების თანახმად, ვინც 
გაუპატიურებას ჩაიდენს შეერთებული შტატების სპეციალური საზღვაო ან 
ტერიტორიული იურისდიქციის ფარგლებში, ისჯება სიკვდილით ან თავი-
სუფლების აღკვეთით ნებისმიერი ვადით ან უვადოდ. გარკვეული თავისებუ-
რება გააჩნია §2032ს, რომელიც ადგენს პასუხისმგებლობას არასრულწლო-
ვანთან არაძალადობრივი სქესობრივი კავშირისათვის. ამ პარაგრაფის თა-
ნახმად, ვინც შეერთებული შტატების სპეციალური საზღვაო ან ტერიტორი-
ული იურისდიქციის ფარგლებში სქესობრივ კავშირს ამყარებს 16 წლამდე 
ასაკის ქალთან (გარდა მეუღლისა), პირველი მსგავსი ქმედებისთვის ისჯება 
15 წლამდე, ხოლო მომდევნო ანალოგიური ქმედებებისთვის 30 წლამდე 
თავისუფლების აღკვეთით. აღნიშნული ქმედებისათვის გაცილებით ნაკ
ლები სასჯელია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით, რომლის 
თანახმადაც სექსუალური ხასიათის შეღწევა თექვსმეტი წლამდე ასაკის სხე-
ულში ისჯება 7დან 9 წლამდე, ხოლო დამამძიმებელ გარემოებებში – 8დან 
12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.

უფრო დეტალურად და ამერიკული სისხლის სამართლისთვის დამახასია-
თებელი სტილით სექსუალური ძალადობის შემადგენლობები ფორმული-
რებულია ცალკეული შტატის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში. 
კერძოდ, ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსი განასხვავებს 
I, II და III ხარისხის გაუპატიურებას. კოდექსის თანახმად (§130.35), მამაკა-
ცი დამნაშავეა I ხარისხის გაუპატიურებაში, თუ ის ამყარებს სქესობრივ კავ
შირს ქალთან:

 � ძალადობრივი გზით;

 � რომელსაც არ შეუძლია განაცხადოს ამაზე თანხმობა ფიზიკური უმწეო-
ბის გამო;

 � რომელსაც არ მიუღწევია 11 წლის ასაკისათვის. მოცემული ქმედება 
წარ მოადგენს B კლასის ფელონიას (ისჯება 25 წლამდე თავისუფლების 
აღკვეთით).

ამგვარად, ამერიკელმა კანონმდებელმა, ზემოთ მოყვანილ ქმედებათა ერთ 
პარაგრაფში გაერთიანებით, დაადგინა თანაბარი პასუხისმგებლობა ქალ
თან ძალადობრივი სექსუალური კავშირისა და არასრულწლოვანთან ან უმ-
წეო მდგომარეობაში მყოფ ქალთან დამყარებული სექსუალური კავშირის 
გამო.
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მამაკაცი დამნაშავეა II ხარისხის გაუპატიურებაში, თუ იგი 18 წლის ან მეტი ასა-
კისაა და ამყარებს სექსუალურ კავშირს 14 წლამდე ასაკის ქალთან. ამგვარი 
ქმედება ითვლება D კლასის ფელონიად (ისჯება 7 წლით ციხეში პატიმრობით).

აღსანიშნავია, რომ მსგავსი შემადგენლობა აღწერილია საქართველოს სის-
ხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც ითვალისწინებს 18 წელს მიღწეუ-
ლი პირის პასუხისმგებლობას 16 წლამდე პირთან სქესობრივი კავშირისათ-
ვის. ამერიკელი კანონმდებლის მიერ ამ შემადგენლობის ფორმულირებაში 
ტერმინ „გაუპატიურების“ გამოყენება არ არის გამართლებული, ვინაიდან 
ნორმის დისპოზიციაში იძულებით სქესობრივ კავშირზე საუბარი არ არის.

ამ შემადგენლობის ნიშანია არა ძალადობრივი სექსუალური იძულება, 
არამედ დანაშაულებრივი ქმედების სუბიექტისა და დანაშაულის მსხვერ-
პლის მახასიათებლები და ასაკი. ნიუ იორკის შტატის სისხლის სამართლის 
კოდექსის თანახმად (§30.25), მამაკაცი დამნაშავეა III ხარისხის გაუპატიურე-
ბაში, თუ:

 � მას აქვს სქესობრივი კავშირი ქალთან, რომელსაც არ შეუძლია ამაზე 
თანხმობა ამა თუ იმ ფაქტორის გამო, მაგრამ არა იმიტომ, რომ იგი 17 
წელზე ნაკლები ასაკისაა; 

 � 21 წლის ან უფროსი ასაკის მამაკაცი სქესობრივ კავშირს ამყარებს 17 
წლამდე ასაკის ქალთან. მოცემული ქმედება წარმოადგენს E კლასის 
ფელონიას (ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე).

აღნიშნული პარაგრაფის I პუნქტში კანონმდებელი ითვალისწინებს ქალის 
უუნარობას – ესმოდეს მის მიმართ განხორციელებული ქმედების ხასიათი 
და მნიშვნელობა, მაგალითად, ფსიქიკური აშლილობის გამო.

ინცესტი 

ამერიკის სისხლის სამართალი, ისევე როგორც სხვა ქვეყნების კანონმდებ-
ლობა, ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ნათესავებთან სექსუალური თა-
ნაცხოვრებისთვის, რასაც ტერმინოლოგიურად უწოდებენ „სისხლის აღრე-
ვას“ ანუ „ინცესტს“ (Incest).

ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად (§255.25), 
პირი დამნაშავეა ინცესტში, თუ ის ქორწინდება ან აქვს სქესობრივი კავშირი 
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იმ პირთან, რომელიც (როგორც მისთვის იყო ცნობილი) ნათესავად ეკუთვნის 
მას აღმავალი ან დაღმავალი ხაზით, დად ან ძმად ორივე ან ერთი მშობლის 
მხრიდან, ბიძად, დეიდად, დის ან ძმისშვილად. ასეთი ქმედება ითვლება E 
კლასის ფელონიად (ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე).

ცოლ-ქმრული ღალატი 

ნიუიორკისა და არიზონას შტატების სისხლის სამართლის კოდექსები შე-
იცავენ საკმაოდ იშვიათ შემადგენლობას, როგორიცაა ცოლქმრული ღალა-
ტი (Adultery). პირი დამნაშავეა ცოლქმრულ ღალატში, თუ მას სქესობრივი 
კავშირი აქვს სხვა პირთან მაშინ, როცა ცოცხალია მისი ან სხვა პირის მეუღ-
ლე. სისხლისსამართლებრივი დევნისგან პირი დაცულია იმ შემთხვევაში, 
თუ გააჩნია გონივრული რწმენა იმისა, რომ თავად და სხვა პირი არ იმყოფე-
ბიან ქორწინებაში.

აღსანიშნავია, რომ მოცემული ქმედების სუბიექტი იქნება, მაგალითად, არა 
მხოლოდ ცოლი, რომელიც ქმარს ღალატობს, არამედ მისი საყვარელიც, 
რომელმაც იცოდა, რომ ქალი გათხოვილია. მოცემული დანაშაული B კლა-
სის მისდიმინორიად მიიჩნევა და ისჯება სამ თვემდე ციხიში პატიმრობით 
ან 500დოლარიანი ჯარიმით. არ აქვს აქვს მნიშვნელობა – ქმარი უღალა
ტებს, თუ ცოლი, – მუხლიც და სანქციაც ერთი და იგივეა.

შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული დანაშაული რუდიმენტადაა ქცეული 
აშშში და დღესდღეობით მსგავსი ქმედებისათვის არავინ ისჯება. მაგა-
ლითისთვის მოვიყვანთ ამერიკელი მოსამართლის განმარტებას ამ საკი-
თხთან დაკავშირებით:

„ვფიქრობ ადამიანის დასჯა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში 
თუ მას მეუღლე უჩივლებს. მაგრამ ეჭვი მეპარება, რომ აშშში 812 ადამიანის
გან შემდგარმა ნაფიცმა მსაჯულებმა გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანოს 
და სასჯელი მიუსაჯოს აღნიშნული ქმედებისთვის“.169

აღსანიშნავია, რომ ცოლქმრული ღალატის კრიმინალიზაცია სრულიად 
უცხოა ევროპული კულტურისათვის, სადაც ცოლქმრული ღალატისათვის 
სისხლისამართლებრივი დევნა 70იანი წლებიდან ეტაპობრივად შეწყდა.

169 კენეტ ფილდსი, არიზონას შტატის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე (აშშ), კენტუკის უნივე-
რსიტეტის სამართლის დოქტორი (აშშ), ლონდონის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლო 
ადვოკატთა/მედიატორთა ასოციაცია. სიტყვა, წარმოთქმული საერთაშორისო სამეცნიერო ონ-
ლაინ კონფერენციაზე: „მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები 2020“. 28 ნოემბერი, 2020.
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ქონებრივი დანაშაული 

აშშის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ქონებრივი დანაშაუ-
ლი (Crime against Property) გაერთიანებულია შესაბამის ნაწილებში. მაგა-
ლითად, ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსში ამ ნაწილს 
ეწოდება „ხელყოფები დატაცების ჩათვლით“, ხოლო პენსილვანიის სის-
ხლის სამართლის კოდექსში – „ქურდობა და მასთან დაკავშირებული და-
ნაშაულები".

ქურდობა 

შეერთებულ შტატებში დანაშაული უნდა განიხილებოდეს შესაბამისი იუ-
რისდიქციის ფარგლებში. ფედერალური და სახელმწიფო იურისდიქციები 
შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ იმ შემთხვევებში, თუ დანაშაულებრი-
ვი ქმედება არღვევს ორივე იურისდიქციას, საკითხი განსახილველად რჩება 
შტატის იურისდიქციაში.170

ქურდობის (Theft) შემადგენლობა (Actus reus) განისაზღვრება, როგორც 
სხვისი ქონების უკანონოდ ხელში ჩაგდება, შენახვა ან გამოყენება დანაშა-
ულებრივი განზრახვით (Mens rea), ანუ განზრახვით, მესაკუთრეს ან კანო-
ნიერ მფლობელს სამუდამოდ ჩამოერთვას ეს ქონება, ან მისი გამოყენების 
უფლება.

ფედერალურმა მთავრობამ მოახდინა ქურდობის ზოგიერთი მიზნობრივი 
კატეგორიის კრიმინალიზაცია, რომლებიც უშუალო შემხებლობაშია ფე-
დერალურ ორგანოებთან ან სახელმწიფოთაშორის ვაჭრობასთან.171 სამო-
დელო სისხლის სამართლის კოდექსი მოიცავს ქურდობის ისეთ კატეგორი-
ებს, როგორიცაა:

 � ქონების უკანონო მითვისება ან განკარგვა;

 � ქურდობა მოტყუებით (თაღლითობა);

 � ქურდობა გამოძალვით;

170 Principles of Federal Prosecution. The United States Department of Justice. Title 9: Criminal. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://
www.justice.gov/jm/jm-9-27000-principles-federal-prosecution> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 31.03.2022].

171 „Justice Manual, Sec. 9-61.000 - Crimes Involving Property". The United States Department of Justice. Retrieved 3 July 
2019. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.justice.gov/jm/jm-9-61000-crimes-involving-property> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 
31.03.2022].

https://www.justice.gov/jm/jm-9-27000-principles-federal-prosecution
https://www.justice.gov/jm/jm-9-27000-principles-federal-prosecution
https://www.justice.gov/jm/jm-9-61000-crimes-involving-property
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 � ქურდობა დაკარგული ან შეცდომით ჩაბარებული ქონების დასაბრუ-
ნებლად საჭირო ზომების მიუღებლობით; 

 � ქურდობა მოპარული, დატაცებული ქონების მიღების გზით.

გრაფიკი 8. 
რეგისტრირებული ქურდობის დონე აშშ-ში 

(19902018 წწ.)
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ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით (§155.05), 
ქურდობას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც პირი მიიტაცებს ქონებას მითვისე-
ბის განზრახვით, ან მესამე პირის სასარგებლოდ, უკანონოდ იღებს ან იძენს 
ამ ქონებას მისი მფლობელისგან, ან არ აძლევს მას მფლობელს.

აშკარაა, რომ ეს დეფინიცია, რომელიც ქურდობას განმარტავს, როგორც 
სხვისი ქონების უკანონო ჩამორთმევას მისი მითვისების მიზნით, ძალზე 
ფართოა. ეს მართლაც ასეა, რადგან ტერმინი „ქურდობა“ ამერიკულ სამარ
თალში (ისევე, როგორც ტერმინი „გაფლანგვა“ რუსეთის სისხლის სამა-
რთალში) აერთიანებს საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ რამდენიმე და-
ნაშაულებრივ ქმედებას. როგორც ნიუიორკის შტატის კოდექსშია ნათქვამი, 
ქურდობა შეიძლება ჩადენილი იყოს შემდეგი ნებისმიერი ხერხით:

 � ფლობის უფლების შემლახველი ქცევით, რომელიც ადრე კანონით გა-
ნისაზღვრებოდა, ან ცნობილი იყო, როგორც ქურდობა; 

 � ხრიკებით ან გაფლანგვით ჩადენილი ქონების ამოღებით; 
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 � დაკარგული ქონების დაუფლებით, როდესაც პირმა იცოდა, რომ ქონება 
სხვას ეკუთვნოდა და არ მიუღია გონივრული ზომები მესაკუთრისთვის 
მის დასაბრუნებლად;

 � ყალბი ჩეკის გაცემით;

 � ცრუ დაპირებით ან მოტყუებით (თაღლითობით);

 � გამოძალვით (პირი ქონებას ხელში იგდებს გამოძალვით, თუ იგი აიძუ-
ლებს სხვა პირს გადასცეს მას ეს ქონება დაშინებით, რაც გამოწვეულია 
სხეულის დაზიანების ან ნებისმიერი სხვა დანაშაულის ჩადენის მუქა-
რით).

ამრიგად, ქონების ქურდობა შეიძლება ჩადენილი იყოს ქონების „ხელში 
ჩაგდებით“ (ეს არის ქურდობა ამ სიტყვის სათანადო გაგებით), აგრეთვე: 
მითვისებით, გაფლანგვით, თაღლითობით და გამოძალვით. ქურდობის 
საგანი, როგორც კანონმდებლობაშია ნათქვამი, არის ქონება. ამერიკულ 
სისხლის სამართალში ქონება ნიშნავს ფულს, მოძრავ ან უძრავ ქონებას, 
დოკუმენტს, რომელიც წარმოადგენს ვალის დამადასტურებელ საბუთს, 
ნებისმიერ ნივთს, საგანს ან ნივთიერებას, რომელსაც აქვს ღირებულება, 
მათ შორის: ელექტროენერგიას, გაზს, ორთქლს, წყალს. ზოგიერთ შტატ-
ში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ქურდობის საგანი შეიძლება 
იყოს მომსახურება (მაგ. სატელეფონო ქსელით, საკაბელო ტელევიზიით) 
და, ასევე, სავაჭრო საიდუმლოებები. 

აშშის სისხლის სამართალში განარჩევენ წვრილმან/მცირე და მსხვილ ქურ
დობას. განსხვავებულია თანხის რაოდენობა შტატების მიხედვით. ასე მაგა-
ლითად: ნიუიორკის შტატის კოდექსით პირი დამნაშავეა წვრილმან ქურ
დობაში, თუ იგი მოიპარავს 250 დოლარამდე, პენსილვანიაში კი – 50დან 
200 დოლარამდე ღირებულების ქონებას. ქონების ღირებულება, პენსილვა-
ნიის სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად (§3903), გულისხმობს შე-
საბამისი ქონების საბაზრო ღირებულებას დანაშაულის ჩადენის დროს და 
ადგილზე, ან ქონების ჩანაცვლების ღირებულებას დანაშაულის ჩადენიდან 
გონივრულ ვადაში.
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მსხვილი ქურდობა172

ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად (§155.42), 
ადამიანი დამნაშავეა I ხარისხის მსხვილ ქურდობაში (Grand Theft), თუ იგი 
არაკანონიერად ეუფლება ქონებას, რომლის ღირებულება აჭარბებს 1 მლნ 
აშშ დოლარს.

პირი დამნაშავეა II ხარისხის მსხვილ ქურდობაში (§155.40), თუ მოპარული 
ქონების ღირებულება აღემატება 50 ათას აშშ დოლარს, ან თუ ქონების ღი-
რებულების მიუხედავად, შეძენილია გამოძალვით მსხვერპლის დაშინების 
შედეგად. გამოძალვით ქურდობას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც დამნაშავე 
იმუქრება: 

1. სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენით სხვა პირის მიმართ;

2. სხვა პირისთვის სისხლის სამართლის დანაშაულის დაბრალებით;

3. რაიმე საიდუმლოს გამჟღავნებით – სხვა პირის დაშინების, შეურაცხყო-
ფის ან დაცინვის მიზნით;

4. გაფიცვის დაწყებით ან ნებისმიერი სხვა აქციით, რომელსაც ექნება ნე-
გატიური შედეგები სხვა პირის სამეწარმეო საქმიანობისთვის;

5. ზიანის მიყენებით, რომელიც ფინანსურ სარგებელს არ მოუტანს შე-
მსრულებელს.

II ხარისხის მსხვილი ქურდობა ითვლება C კლასის ფელონიად (ისჯება 15 
წლამდე ციხეში პატიმრობით).

III ხარისხის მსხვილი ქურდობა (§155.35) გულისხმობს 3000 დოლარზე 
მეტი ღირებულების ქონების მოპარვას. მოცემული ქმედება წარმოადგენს D 
კლასის ფელონიას, რომელიც ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 7 წლამდე. 

IV ხარისხის მსხვილ ქურდობას (§155.30) ადგილი აქვს, თუ:

1. მოპარული ქონების ღირებულება 1000 დოლარზე ნაკლებია;

2. ქონება წარმოადგენს საჯარო დოკუმენტს, საზოგადოებრივად მნიშვნე-

172 ტერმინი „მსხვილი ქურდობა“ (Grand Theft) შეერთებულ შტატებში გამოიყენება დიდი ოდენობით 
ქონების ქურდობის ან მასთან დაკავშირებული სერიოზული პოტენციური პენოლოგიური შედეგე-
ბის აღსანიშნავად (რომელსაც მოჰყვება მძიმე სასჯელი). მსხვილი ქურდობისაგან განსხვავებით, 
წვრილმანი ქურდობა უფრო მცირე ან ნაკლებად სერიოზული ქონების უკანონო მითვისება-გა-
ნკარგვას გულისხმობს.
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ლოვან ჩანაწერს ან სამართლებრივ აქტს, რომელიც რეგისტრირებუ-
ლია, ან ინახება კანონის შესაბამისად რომელიმე ოფიციალურ დაწესე-
ბულებაში ან თანამდებობის პირთან;

3. ქონება არის საკრედიტო ბარათი;

4. ქონება, მიუხედავად მისი ღირებულებისა, მიღებულია სხვა პირის სა-
ხელით;

5. ქონება არის ცეცხლსასროლი იარაღი.

ეს დანაშაული E კლასის ფელონიაა (ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვა-
დით ოთხ წლამდე).

ავტომობილის გატაცება 

ამერიკის შეერთებული შტატების სისხლის სამართლის კანონმდებლო-
ბა ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ავტომობილის გატაცებისათვის 
(Carjacking) ქურდობის და ქურდობის მიზნის გარეშე. 1992 წელს, ავტო-
მობილის ძალადობრივი გატაცების (მათ შორის, მკვლელობის თანხლე-
ბით) სერიული შემთხვევების შემდეგ, კონგრესმა მიიღო ფედერალური 
აქტი ავტომობილების ქურდობასთან ბრძოლის შესახებ (FACTA). ეს იყო 
პირველი კანონი „ავტომობილების გატაცების შესახებ“, რომელმაც ფე-
დერალური კანონის სტატუსი შეიძინა.173 აღნიშნული კანონის თანახ-
მად, „დანაშაული ისჯება 15 წლიდან სამუდამო პატიმრობის ჩათვლით 
სახელ მწიფოთაშორის ვაჭრობისათვის განკუთვნილი ავტომობილის გა-
ტაცებისას ძალადობით ან დაშინების მიზნით ცეცხლსასროლი იარაღის 
გამოყენების შემთხვევაში“. ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის 
კოდექსის მიხედვით, სხვისი მანქანის გამოყენება ნებართვის გარეშე 
ითვლება მისდიმინორად და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ერთ 
წლამდე. მანქანის ქურდობა კი ფელონიაა და ისჯება მისი ღირებულების 
გათვალისწინებით.

173 Folks M., Carjacking Law Getting Little Use: Few Prosecutions Occur Despite Increase in Number of Cases. Sun-Sentinel, 
January 17, 1994.
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ყაჩაღობა 

აშშის სისხლის სამართალში ყაჩაღობა ძალადობრივ ქურდობად მიიჩნევა. 
შეერთებულ შტატებში ყაჩაღობა (Robbery), ჩვეულებრივ, განიხილება, რო-
გორც ქურდობის გამძაფრებული ფორმა საერთო სამართლის მიხედვით. 
კონკრეტული ელემენტები და განმარტებები განსხვავებულია სხვადასხვა 
შტატში. ძარცვის საერთო ელემენტებია: 

1. სამართალდამრღვევი, რომელიც

2. იღებს (ართმევს) და

3. რომელსაც მიაქვს

4. პირადი საკუთრება

5. სხვა პირისა, 

6. იმ განზრახვით, რომ გაქურდოს პირი

7. ან მსხვერპლის თანდასწრებით 

8. ძალის ან ძალის გამოყენების მუქარით.

პირველი 6 ელემენტი იგივეა, რაც ქურდობისა საერთო სამართლის მიხედ-
ვით და ბოლო ორი ელემენტი ამძიმებს დანაშაულს ყაჩაღობამდე.

გრაფიკი 9. 
რეგისტრირებული ძარცვა/ყაჩაღობის დონე აშშ-ში 
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ნიუიორკის შტატის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად (§160.00), 
პირი ძალადობით იპარავს ქონებას და სჩადის ყაჩაღობას, თუ ძარცვისას 
ის იყენებს ფიზიკურ ძალას, ან იმუქრება მისი დაუყოვნებლივ გამოყენე-
ბით, რათა გადალახოს წინააღმდეგობა ქონების წართმევის პროცესში ან 
შეინარ ჩუნოს ის უშუალოდ წართმევის შემდეგ, ან აიძულოს ქონების მესა-
კუთრე ან სხვა პირი გადასცეს ქონება ან განახორციელოს სხვა ქმედებები, 
რომელიც ხელს შეუწყობს ქურდობას. როგორც დეფინიციიდან ჩანს, ყაჩა-
ღობა წარმოადგენს ძალადობრივ ქურდობას.

ამერიკის სისხლის სამართალში განარჩევენ I, II და III ხარისხის ყაჩაღო-
ბას. პირი დამნაშავეა I ხარისხის ყაჩაღობაში, თუ ის ძალადობით იტაცე-
ბს ქონებას დანაშაულის ჩადენის პროცესში ან უშუალოდ დანაშაულის 
ადგილიდან გაქცევის დროს. ამასთანავე, დამნაშავე ან დანაშაულის სხვა 
მონაწილე:

1. სხეულის მძიმე დაზიანებას აყენებს ნებისმიერ პირს, რომელიც არ მო-
ნაწილეობს დანაშაულში;

2. შეიარაღებულია სასიკვდილო იარაღით;

3. იყენებს საშიშ იარაღს ან იმუქრება მისი დაუყოვნებლივ გამოყენებით.

ეს ქმედება წარმოადგენს B კლასის ფელონიას და ისჯება 25 წლამდე თავი-
სუფლების აღკვეთით.

II ხარისხის ქურდობას ადგილი აქვს, თუ:

1. დამნაშავეს ეხმარება დანაშაულის ადგილზე მყოფი სხვა პირი;

2. დანაშაულის ჩადენის პროცესში ან უშუალოდ დანაშაულის ადგილი-
დან გაქცევის დროს, დამნაშავე ან დანაშაულის სხვა მონაწილე აყენებს 
სხეულის დაზიანებას ნებისმიერ პირს, რომელიც არ არის დანაშაულის 
მონაწილე, ან ემუქრება (როგორც ამას მსხვერპლი აღიქვამს), ცეცხლსა-
სროლი იარაღით. ეს დანაშაული C კლასის ფელონიად ითვლება და ის-
ჯება პატიმრობით 15 წლამდე ვადით.

პირი დამნაშავეა III ხარისხის ქურდობაში, როდესაც იგი ძალის გამოყენე-
ბით იტაცებს ქონებას. აღნიშნული დანაშაული D კლასის ფელონიას წარ
მოადგენს და ისჯება პატიმრობით 7 წლამდე ვადით.
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კანონმდებლობის ანალიზი საშუალებას იძლევა დავასკვნათ, რომ ყაჩა-
ღობის სამართლებრივი შინაარსი, საქართველოსა და აშშის კანონმდებ-
ლობათა მიხედვით, განსხვავებულია. შეერთებულ შტატებში ყაჩაღობის 
შე მად გენლობა მოიცავს როგორც ყაჩაღობის, ისე ძარცვის ნიშნებს. საქარ
თველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, ყაჩაღობა უფრო მე-
ტად III ხარისხის ქურდობას ემსგავსება.

ქურდობა ბინაში შეღწევით – ბერგლერი 

„ბერგლერი“ (Burglary) ინგლისურამერიკული სისხლის სამართლის სპეციფი-
კურ ინსტიტუტს წარმოადგენს, რომელსაც სხვა სამართლებრივ სისტემებში 
ანალოგი არ გააჩნია. საერთო სამართლის მიხედვით, ბერგლერი არის სხვა 
პირის საცხოვრებლის გატეხვა და მასში შეღწევა ღამით, იქ ფელონიის ჩადე-
ნის განზრახვით. ეს დანაშაული ყოველთვის არ ხელყოფს ქონებას. თუმცა, 
ხშირ შემთხვევაში, დამნაშავის შეღწევა, მაგალითად, სახლში, ბინაში ან მა-
ღაზიაში, ქურდობის ჩადენის მიზნით, საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ 
დანაშაულად მიიჩნევა. ამერიკული კანონმდებლობის თანახმად, პირი ბრა-
ლეულია ბერგლერში, თუ ის უკანონოდ შეაღწევს შენობაში, საცხოვრებელში 
ან დასახლებულ ნაგებობაში დანაშაულის ჩადენის განზრახვით.

გრაფიკი 10. 
შერჩევითი ქონებრივი დანაშაულის დონე 
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ბერგლერი ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 20დან 99 წლამდე ვადით, 
რაც დამოკიდებულია დანაშაულებრივ განზრახვასა და შტატში მოქმედ 
კანონმდებლობაზე. სანქციების ამგვარ სიმკაცრეს ნაწილობრივ განაპირო-
ბებს ძველი ინგლისურენოვანი მიდგომა, რაც გამოხატულია გამოთქმით: 

„ჩემი სახლი ჩემი ციხესიმაგრეა“. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ინგლისურ 
ამერიკული სისხლის სამართალი საცხოვრებელს და მაცხოვრებლების 
ხელშეუხებლობას ტრადიციულად განიხილავს, როგორც მომეტებული სის-
ხლისსამართლებრივი დაცვის ობიექტს.

შედარებითსამართლებრივი თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია აღინიშ-
ნოს, რომ „ბერგლერი“ არის განზრახ დანაშაული, ქმედება ითვლება დას-
რულებულად საცხოვრებელში უკანონო შეღწევის მომენტიდან, ქურდობის 
(ან სხვა დანაშაულის) ჩადენის განზრახვით. ამგვარი განზრახვის გარეშე 
საცხოვრებელში შეღწევა კლასიფიცირდება, როგორც უკანონო შეჭრა.

ორგანიზებული დანაშაული 

ინგლისურამერიკულ სამართლის სისტემაში, კერძოდ, აშშში, არ არსებობს 
არც „დანაშაულებრივი საზოგადოების“ და არც „დანაშაულებრივი ორგანი-
ზაციის“ განმარტება. თანამონაწილეობის რთული ფორმების კრიმინალი-
ზაციის საკითხში განსხვავებათა მიუხედავად, „შეთქმულება“ ორგანიზებუ-
ლი დანაშაულებრივი ჯგუფების საქმიანობის საერთო ცნებად განიხილება, 
ასე მაგალითად, RICOს174 კანონის (აშშ) შესაბამისად, წარმატებით გამოიყე-
ნება „შეთქმულების კონცეფციის“ ცნება, რომლის თანახმადაც ორგანიზა-
ციის (საწარმოს) დანაშაულის გამო მისი ყველა წევრი აგებს პასუხს. ეს სა-
შუალებას იძლევა კრიმინალური ორგანიზაცია განხილულ იქნას, რო გორც 
ერთი მთლიანი. საწარმოში იგულისხმება ნებისმიერი ინდივიდუალური, 
პარტნიორული, კორპორაციული ან სხვა ლეგალური გაერთიანება, პირთა 
ნებისმიერი კავშირი ან ჯგუფი, რომლებიც ფაქტობრივად, მაგრამ არა იუ-
რიდიულ საფუძველზე არიან გაერთიანებულნი. საწარმო შეიძლება იყოს 
ლეგალური კორპორაციაც და ადამიანთა არალეგალური კავშირიც (ასოცი-
აცია), რომელთაც მხოლოდ დანაშაულებრივი მიზნები აერთიანებთ. შესა-
ბამისად, დანაშაულად ითვლება დანაშაულებრივ ორგანიზაციაში მონაწი-
ლეობის ფაქტი, რაც ნიშნავს, რომ პირი აცნობიერებს ჯგუფის წევრობას და 
გამოხატავს დანაშაულებრივ საქმიანობაში მონაწილეობის მზადყოფნას.

174 „Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)“. NOLO. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.nolo.com/
legal-encyclopedia/content/rico-act.html#:~:text=Passed%20in%201970%2C%20the%20Racketeer,of%20an%20
ongoing%20criminal%20enterprise> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 04.04.2022]. 
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თავი 6. ინდოეთის სისხლის 
სამართალი
ზოგადი ნაწილი

ინდოეთის სამართლებრივი სისტემა მიეკუთვნება შერეული სამართლებ-
რივი სისტემების ტიპს. ინგლისელების მიერ განხორციელებულ სისხლის 
სამართლის რეფორმამდე, ინდოეთში მოქმედებდა მუსლიმური და ინდუ-
სური სამართალი,175 შესაბამისად, ჯერ კიდევ ინგლისური კოლონიალიზმის 
დასაწყისში, სისხლის სამართლის საქმეები სასამართლოში განიხილებო-
და მუსლიმური და ინდუსური ნორმების მიხედვით.

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსი მიღებულ იქნა 1860 წელს. კო-
დექსის მიღებას წინ უძღოდა ფუნდამენტური და შრომატევადი სამარ
თლებრივი რეფორმა. კოდექსზე მუშაობდა სპეციალურად შექმნილი 
კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ინგლისელი პოლიტიკოსი და 
საზოგადო მოღვაწე თომას მაკალეი (Thomas Babington Macaulay)176. საბო-
ლოოდ, ეს ნორმატიული აქტი 1862 წელს ამოქმედდა ინდოეთის მთელ 
ტერიტორიაზე (ორი შტატის გამოკლებით). ეს იყო ერთგვარი ექსპერიმენ
ტი, რომლის მაგალითზეც ინგლისმა ანალოგიური რეფორმა გაატარა 
სხვა კოლონიებშიც, მათ შორის: სინგაპურში, შრი ლანკაში, მალაიზიასა 
და უგან დაში.177 

175 Крашенинникова Н. А., Трикоз Е. Н., Вопросы уголовного права и процесса, ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 11. ПРАВО. 
2018. № 1; Давид P., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. Москва, 1996.

176 „Thomas Babington Macaulay, 1st Baron Macaulay“. Wikipedia. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Thomas_Babington_Macaulay> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 04.04.2022].

177 „Biography of Lord Macaulay“. Sacklunch. ხელ მი საწ ვდო მია: <http://www.sacklunch.net/biography/M/LordMacaulay.
html> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 04.04.2022].

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Babington_Macaulay
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Babington_Macaulay
http://www.sacklunch.net/biography/M/LordMacaulay.html
http://www.sacklunch.net/biography/M/LordMacaulay.html
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სისხლის სამართლის წყაროები
მატერიალური სისხლის სამართლის ნორმები სრულად არის თავმოყრილი 
ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსში. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ამ 
კოდექსის მიღებამდე ინდოეთში გავრცელებული იყო მუსლიმური და ინდუ-
სური სამართალი. ავტორებმა კოდექსში ასახეს ინგლისური და ფრანგული 
სისხლის სამართლის ძირითადი პრინციპები. კოდექსზე მომუშავე კომისია 
ყოველმხრივ ცდილობდა შეექმნა ამომწურავი და არაორაზროვანი ნორმა-
ტიული აქტი. 

ინდოეთის სისხლის სამართლის წყაროებია:

 � კანონმდებლობა;

 � პრეცედენტი;

 � დოქტრინა;

 � აღმასრულებელი ორგანოების მიერ დამკვიდრებული პრაქტიკა.178

კანონმდებლობა ინდური სისხლის სამართლის ერთერთი უმთავრესი წყა-
როა, მათ შორის წამყვანი როლი ინდოეთის 1860 წლის სისხლის სა მარ
თლის კოდექსს ენიჭება. ის აერთიანებს მატერიალური სისხლის სამარ
თლის ყველა ძირითად განაწესს, მათ შორის, ინდური სისხლის სამარ თლის 
ზოგად პრინციპებსა და ცალკეული დანაშაულების აღწერილო ბებს, შესაბა-
მისი სანქციების მითითებით. კოდექსის პარალელურად, ასევე, მოქმედე-
ბენ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მიღებული ცალ-
კეული აქტები, რომლებიც გარკვეულ ქმედებებს დანაშაულად აცხადებენ. 
ასეთი აქტები მათი მოქმედების არეალის მიხედვით სამ ძირითად ჯგუფად 
იყოფა: ზოგადი მოქმედების179, სპეციალური მოქმედების180 და ადგილობ-
რივი მოქმედების. სპეციალური მოქმედების აქტები გამოიყენება მხოლოდ 
ცალკეულ შემთხვევებში, ადგილობრივი აქტები კი გამოიყენება კონკრე-
ტულ ტერიტორიაზე.181

სასამართლო ხელისუფლებას უდიდესი როლი ენიჭება სისხლის სამარ
თლის ნორმების განსაზღვრაში. ინდოეთის კოდექსის შექმნის პროცესშიც 

178 Heller K.J, & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. pp. 290-291.
179 The General Clauses Act 1897, s. 8(38), reads: „‘Offence’ shall mean any act or omission made punishable by any law for the 

time being in force“. p. 6. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1897-10.pdf> [გა და მოწ-
მე ბუ ლია: 04.04.2022].

180 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 2, p. 14. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.iitk.ac.in/
wc/data/IPC_186045.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

181 Heller K.J, & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. p. 290.

https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1897-10.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
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სასამართლო ხელისუფლება აღიარებულ იქნა იმ საკვანძო ინსტიტუციად, 
რომელსაც უნდა შეევსო კოდექსში არსებული ხარვეზები. მეტიც, ცალკე-
ულ შემთხვევებში სამოსამართლო სამართალი იმდენად განვითარდა, 
რომ ინტერპრეტაციისას მოსამართლეები ითვალისწინებდნენ ინდოე-
თის საზოგადოების სოციალურ, კულტურულ, რელიგიურ მრავალფეროვ
ნებას. გადამეტებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ ინდოეთის სისხლის 
სამართალი, დროთა განმავლობაში, სასამართლო პრაქტიკით შეივსო და 
განვითარდა.182

აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ცხადია, არ აქვს უფლება თავად მოახ-
დინოს ქმედებათა კრიმინალიზაცია. ეს უფლებამოსილება ექსკლუზიურად 
საკანონმდებლო ხელისუფლებას ეკუთვნის. თუმცა, აღმასრულებელი ხე-
ლისუფლების მიერ არაერთი ნორმატიული აქტია მიღებული (მაგალითად, 
1967 წლის სპეციალური აქტი უკანონო საქმიანობის პრევენციის შესახებ, 
ასევე, 1985 წლის აქტი შეიარაღებული ძალების შესახებ), რომლებიც აღმას-
რულებელი ხელისუფლების ცალკეულ სტრუქტურულ ერთეულებს ანიჭებს 
უფლებამოსილებას – გამოაცხადონ ესა თუ ის ორგანიზაცია უკანონო გაერ
თიანებად. ანალოგიურად, 1861 წლის პოლიციის აქტიც საკმაოდ ფართო 
უფლებამოსილებას ანიჭებს პოლიციურ სტრუქტურებს – ზედამხედველობა 
გაუწიონ პირებს, რომლებთან მიმართებაშიც არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი 
იმისა, რომ ისინი ჩართული არიან დანაშაულებრივ საქმიანობაში.183

კოდექსის არაერთი კომენტარი, დაზუსტება და ინტერპრეტაცია გამოჩენი-
ლი ინდოელი იურისტებისა და უმაღლესი სასამართლოს მოსამართლეების 
მიერაა შექმნილი. ზოგიერთი ასეთი ინტერპრეტაცია მოხსენიებულია სასა-
მართლო გადაწყვეტილებებშიც.184 შესაბამისად, ამ ტიპის ინტერპრეტაციე-
ბიც ერთერთი მნიშვნელოვანი წყაროა ინდური სისხლის სამართლისა.

დანაშაული

ქართულის სისხლის სამართლის კოდექსის მსგავსად, ინდოეთის კოდექსიც 
შეიცავს ისეთ დებულებებს, რომლებიც განსაზღვრავს კოდექსის მოქმედებას 
დროში, სივრცეში, პირთა წრის მიმართ. შესაბამისად, ინდოეთის კანონმდებ-
ლობისთვისაც ნაცნობია საერთაშორისო სისხლის სამართლის ისეთი პრინ
ციპები, როგორებიცაა: ტერიტორიულობის, ალმის, მოქალაქეობისა და სხვ.

182 Ibid, pp. 290-291.
183 Ibid.
184 Ibid.
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ინდოეთის სისხლის სამართლის მოქმედება ვრცელდება მის მთელ ტერი-
ტორიაზე. მაშასადამე, ინდური კოდექსი ცნობს ტერიტორიულობის პრინ
ციპს. აღნიშნული პრინციპის თანახმად, მას, ვინც დანაშაული ჩაიდინა 
ინდოეთის ტერიტორიაზე, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა 
დაეკისრება ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად.

თავის მხრივ, ინდოეთის ტერიტორია მოიცავს:

 � ხმელეთს;

 � წყლებს;

 � საჰაერო სივრცეს;

 � ე.წ. მცურავ/მფრინავ ტერიტორიებს.185 

არ არის სავალდებულო, ამსრულებელი ინდოეთის ტერიტორიაზე მოქმე-
დებდეს. კოდექსის მოქმედება ვრცელდება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც და-
ნაშაულის რომელიმე, თუნდაც ერთი, თანამონაწილე მოქმედებს ინდოეთის 
ტერიტორიაზე, ხოლო ამსრულებელი იმყოფება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.186 

კოდექსის მოქმედება ვრცელდება ისეთ ქმედებებზეც, რომლებიც ინდო-
ეთში არსებული კომპიუტერული სისტემების მიმართ იქნა ჩადენილი, გა
ნურ ჩევ ლად იმისა, იმყოფება თუ არა ამსრულებელი/თანამონაწილე 
ქვეყნის ტერიტორიაზე და ა.შ.187 აღნიშნული დანაწესის მიუხედავად, კა-
ნონმდებლობა ითვალისწინებს ცალკეულ გამონაკლისს, კერძოდ, ე.წ. ექ-
სტერიტორიულობის წესს, რომლის მიხედვითაც პირზე, რომელსაც იცავს 
იმუნიტეტი, არ შეიძლება გავრცელდეს ინდოეთის სისხლისსამართლებრი-
ვი იურისდიქცია, სანამ ამ პირს არ მოეხსნება იმუნიტეტი, მაშინაც კი, თუ 
მის მიერ ჩადენილი ქმედება ფორმალურად ექვემდებარება განსჯადობას 
ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსით. ამ კატეგორიის პირთა წრე 
საკმაოდ ფართოა და მათ მიეკუთვნებიან: ინდოეთის პრეზიდენტი, შტა-
ტის ხელმძღვანელი, მოსამართლეები, დიპლომატიური იმუნიტეტით და-
ცული პირები და ა.შ.188 ინდოეთის სისხლისსამართლებრივ იურისდიქციას 
ექვემდებარება ინდოეთის სახელმწიფო ალმით მცურავ/მფრინავ საზღვაო 
ან/და საჰაერო ხომალდზე ჩადენილი დანაშაული. ამდენად ცხადია, რომ 
ინდოეთის სისხლის სამართალი აღიარებს ე.წ. ალმის პრინციპსაც.

185 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 2, p. 14. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.iitk.ac.in/
wc/data/IPC_186045.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

186 Ibid.
187 Ibid.
188 Heller K.J, & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. p. 288.
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კოდექსში, ასევე, ასახულია მოქალაქეობის პრინციპი და დაზუსტებულია, 
რომ მისი მოქმედება ვრცელდება ინდოეთის ყველა იმ მოქალაქეზე, რო-
მელმაც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩაიდინა ინდოეთის სისხლის სამარ
თლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედება.189 

ინდოეთის კოდექსი განამტკიცებს სისხლის სამართლის ერთერთ ფუ-
ძემდებლურ პრინციპს – კანონიერების პრინციპს, რომელიც ცნობილ ლა-
თინურ გამოთქმაში აისახება: Nulla Poena Sine Lege („არავითარი სასჯელი 
კანონის გარეშე“). აღნიშნული პრინციპი განმტკიცებულია ინდოეთის კონ-
სტიტუციის მე20 მუხლში, რომელიც ორი ძირითადი დათქმისგან შედგება:

 � დაუშვებელია პიროვნების დასჯა იმ ნორმით, რომელიც არ მოქმედებ-
და მის მიერ ქმედების ჩადენის მომენტში;

 � დაუშვებელია პირი დაისაჯოს ქმედებისათვის იმაზე მკაცრად, ვიდრე 
ამას ითვალისწინებდა ქმედების ჩადენის მომენტში მოქმედი კანონი.190

აღნიშნული პრინციპი მოიაზრებს უკუძალის აკრძალვასაც. შესაბამისად, იმ 
შემთხვევაში, თუ კანონი შეიცვალა პირის მიერ ქმედების ჩადენის შემდეგ, 
სასამართლომ უნდა გამოიყენოს ის კანონი, რომელიც შეიცავს ნაკლებად 
მკაცრ სანქციას.

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსი, ქართული კოდექსისაგან (სსკ 
ის მე7 მუხლი) განსხვავებით, არ იძლევა დანაშაულის ზოგად და ერთიან 
გან მარტებას. კოდექსის დასაწყისშივე გვხვდება დათქმა, რომ პირის მიერ, 
ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ამა თუ იმ 
ქმედების ჩადენა წარმოადგენს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლო-
ბის საფუძველს.

დანაშაულის საკვანძო და აუცილებელ ელემენტს წარმოადგენს ქმედება. 
ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 33ე მუხლში მოცემულია ქმე-
დების ზოგადი განმარტება. აღნიშნული განმარტება თავის თავში მოიცავს 
როგორც მოქმედებას, ისე უმოქმედობას. განმარტება ადგენს, რომ მოქმედე-
ბა/უმოქმედობა შეიძლება იყოს როგორც ერთი კონკრეტული, ისე რამდენი-
მე მათგანის ერთობლიობა.191 ინდოეთის სისხლის სამართალიც იზია რებს 

189 Ibid.
190 The Constitution of India [As on 1st April, 2019], Article 20, p. 28. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://legislative.gov.in/sites/

default/files/COI-updated.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].
191 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 33, p.19. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.iitk.ac.in/

wc/data/IPC_186045.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI-updated.pdf
https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI-updated.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf


179

თანამედროვე სამართლის ერთერთ უნივერსალურ პრინციპს, რომლის 
თანახმადაც, მხოლოდ პირის ნებაყოფლობითი ქმედება შეიძლება გახდეს 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი. შესაბამისად, თუ 
ქმედება ჩადენილია ძალდატანებით, იძულებით, – ის ვერ გახდება სისხლის-
სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი. თუ პირი მისგან დამოუკი-
დებელი მიზეზებით მოკლებული იყო შესაძლებლობას, გაეცნობიერებინა 
ქმედების შინაარსი და ეხელმძღვანელა მისთვის, ის არ დაისჯება.192

საქართველოს კანონმდებლობის მსგავსად, არც ინდოეთის სისხლის სა-
მართლისთვის არის უცხო უმოქმედობის დანაშაული. ზოგადი წესით, სის-
ხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველია პირის აქტიური 
მოქმედების შედეგად ჩადენილი დანაშაული, თუმცა, ცალკეულ შემთხვე-
ვებში, უმოქმედობა დანაშაულებრივი ქმედების ტოლფასია და სასჯელის 
დანიშვნას ექვემდებარება. კერძოდ, საუბარია ისეთ შემთხვევებზე, რო-
დესაც გარკვეული გარემოებებიდან გამომდინარე, პირს ჰქონდა იმ მოქმე-
დების ვალდებულება და შესაძლებლობა, რომლის ჩადენის შემთხვევაში 
მძიმე შედეგი იქნებოდა თავიდან აცილებული. ასე მაგალითად, საზღვაო 
წესები ავალდებულებენ გემის კაპიტანს, დახმარება გაუწიოს გემზე მყოფ 
ადამიანს, თუ ის სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში იმყოფება. კა-
პიტნის უმოქმედობა ასეთ დროს დანაშაულს წარმოადგენს.193

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსით, ქმედების სუბიექტი შეიძ ლება 
იყოს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი. ფიზიკური პირი 12 წელს 
მიღწეული და შერაცხადი უნდა იყოს. ინდოეთის სისხლის სამართალი 
ცნობს იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ინ-
სტიტუტს იმ შემთხვევაში, თუ იურიდიულმა პირმა გამიზნულად ჩაიდინა შე-
საბამისი დანაშაულებრივი ქმედება. კოდექსის მეორე თავი მოიცავს ზოგად 
დებულებებს, კერძოდ, მასში გამოყენებული ცნებების განმარტებებს. აღნიშ-
ნული თავი საერთოა მთლიანად კოდექსისთვის და ვრცელდება მის ყველა 
მუხლზე. კონკრეტულად, ზოგადი დებულებების მე11 ნაწილი შეიცავს იუ-
რიდიული პირის განმარტებას და ადგენს, რომ ის შესაძლოა იყოს ნებისმიე-
რი კომპანია, ასოციაცია, პირთა ნებისმიერი ფორმის გაერთიანება194, თუმცა, 
ცხადია, აქ საუბარი არ არის ყველა ტიპის დანაშაულზე. იურიდიული პირის 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა შეზღუდულია იმ ქმედებებით, 
რომლებიც, კოდექსის თანახმად, შესაძლოა ჩადენილ იქნას მის მიერ (მაგა-
ლითად, გაუპატიურება შეიძლება ჩაიდინოს მხოლოდ ფიზიკურმა პირმა).

192 Heller K.J, & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. p. 292.
193 Ibid.
194 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 11, p. 15. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.iitk.ac.in/

wc/data/IPC_186045.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].
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მთავარი სირთულე ამ საკითხში იურიდიული პირის განზრახვის იდენტი-
ფიცირებაა. ამის თაობაზე რაიმე მკაფიო განმარტებას უშუალოდ კოდექსი 
არ იძლევა. ამიტომ, პრაქტიკაში გამოიყენება დიდი ბრიტანეთის მოდე-
ლი, კერძოდ, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია იურიდიული პირის მმარ
თველი რგოლის განზრახვა. ანუ, იურიდიული პირის ქმედება დასჯადია 
იმ შემთხვევაში, თუ ეს ქმედება ჩადენილ იქნა მისი მმართველი რგოლის 
განზრახ ვით (იქნება ეს ერთი პირი თუ პირთა ჯგუფი, დირექტორი, დი-
რექტორატი, თუ საერთო კრება). ცხადია, ეს არ გამორიცხავს მმართველი 
რგოლის წევრების, ცალკეული ფიზიკური პირების სისხლისსამართლებრივ 
პასუხისმგებლობას. რა თქმა უნდა, იურიდიული პირების შემთხვევაში გან-
სხვავებულია სასჯელთა სისტემა. ფიზიკური სასჯელები, რომლებიც მორ-
გებულია ინდივიდებზე, ადამიანებზე, აქ არ გამოიყენება და ძირითადად 
ინიშნება ქონებრივი ხასიათის სანქცია – ჯარიმა.195 მაშასადამე, ინდოეთის 
კოდექსით გათვალისწინებული იურიდიული პირის სისხლისსამართლებ-
რივი პასუხისმგებლობის ინსტიტუტი თითქმის არ განსხვავდება ქართულ 
კანონმდებლობაში არსებული პასუხისმგებლობის მოდელისაგან.

ინდოეთის კოდექსი არ შეიცავს მიზეზობრიობის ზოგად დეფინიციას. რო-
გორც ჩანს, ,კოდექსის ავტორებმა აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტაც სასა-
მართლო სისტემას მიანდეს, თუმცა, კოდექსის კერძო ნაწილში აღწერილი 
ცალკეული ქმედებები მაინც შეიცავენ მიზეზობრიობის ერთგვარ განმარტე-
ბას. ეს განსაკუთრებით აქტუალური და შესამჩნევია მკვლელობის შემად
გენლობასთან მიმართებით. მაგალითად, კოდექსის 299ე პუნქტი ეთმობა 
განზრახ მკვლელობის შემადგენლობის აღწერას, რომელიც გვაძლევს მიზე-
ზობრიობის ერთგვარ ფორმულას. აღნიშნულ მუხლში ხაზგასმულია, რომ 
თუ პირისთვის მიყენებული ზიანის შედეგად დადგა ლეტალური შედეგი, 
მაშინ ზიანის მიმყენებელი დაისჯება მკვლელობისთვის.196 სასამართლოს 
მიერ მიზეზობრიობის დადგენა ხორციელდება ორ ეტაპად:

 � პირველი ეტაპი – ფასდება იმით, თუ რამდენად გამოიწვია უშუალოდ 
ამსრულებლის ქმედებამ აკრძალული შედეგი. მოწმდება, იყო თუ არა 
ამსრულებლის ქმედება აუცილებელი და დამდგარი შედეგის დამოუკი-
დებელი წინაპირობა;

 � მეორე ეტაპი – ფასდება, რამდენად ბრალეულად მოქმედებდა ამსრუ-
ლებელი ზიანის მიყენებისას. უნდა მოეთხოვოს თუ არა სამართლებ-
რივად მას პასუხი დამდგარ ზიანზე.

195 Heller K.J, & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. pp. 297-298.
196 Ibid., Section 299, p. 69.
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ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსით არც განზრახვა არ არის განსა-
ზღვრული და ამასაც თავისი ახსნა აქვს. განზრახვის ცნებისა და ადამიანის 
ქცევის მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, კანონმდებლის მიზანი იყო 
სასამართლოს მოეხდინა მისი განმარტება. შედეგად, ინდოეთის უზენა-
ესმა სასამართლომ განზრახვა შემდეგნაირად განმარტა: „მდგომარეობა, 
როდესაც გონებრივი განსჯის შედეგად პირი კონკრეტული მიზნის მისაღ
წევად ასრულებს გარკვეულ მოქმედებებს“. სასამართლო ინტერპრეტაცი-
ით ასევე დადგენილ იქნა, რომ განზრახვა უნდა გაიმიჯნოს სურვილისგან. 
ეს უკანასკნელი არის პირის ნდომა, ჩანაფიქრი, რომელსაც არ მოჰყოლია 
კონკრეტული ნაბიჯები. ასევე, განზრახვა მკვეთრად უნდა გაიმიჯნოს მო-
ტივისგან, რაც ის შინაგანი მამოძრავებელი ძალაა, რამაც პირს მოქმედე-
ბისკენ უბიძგა.197

ინდოეთის სისხლის სამართალი, განზრახვის პარალელურად, ცნობს გა-
უფრთხილებლობის ცნებასაც. ქართული სისხლის სამართლის მსგავსად, 
გვხვდება ისეთი დეფინიციები, როგორიც არის: წინდაუხედაობა, დაუდე-
ვრობა, გულგრილობა. ინდოეთის კოდექსი არ შეიცავს გაუფრთხილებლო-
ბის ერთიან განსაზღვრებას. თუმცა, კოდექსის ნორმებში გვხვდება ცალ-
კეული განმარტებები, თვალსაჩინოებები, რომლებიც აზუსტებენ გაუფრ-
თხილებლობის შინაარსს.198 მაგალითად: ფრინველის მოკვლის მიზნით „ა“ 
ისვრის ცეცხლსასროლი იარაღიდან ბუჩქების მიმართულებით და ტყვია 
ხვდება „ბ“ს, რომელიც ბუჩქებს იყო ამოფარებული. სინამდვილეში „ა“მ 
არ იცოდა, რომ ბუჩქების უკან „ბ“ იდგა. მაშასადამე, „ა“ მოქმედებდა გა-
უფრთხილებლობით199. კოდექსში ასევე გვხვდება ისეთი ცნების დეფინიცია, 
როგორიც არის „წინდაუხედაობა“. კოდექსის 304ე პუნქტი ითვალისწინებს 
პასუხისმგებლობას პირის წინდაუხედავი მოქმედებით გამოწვეული სასიკ-
ვდილო შედეგისთვის.200 „წინდაუხედაობა“ სასამართლოს მიერ შემდეგნა-
ირად იქნა განმარტებული: ეს არის „პირის მოქმედება საჭირო სიფრთხი
ლის გარეშე, იმ იმედით, რომ მძიმე შედეგი თავიდან იქნება აცილებული“.201

ინდოეთის კოდექსი არც „გულგრილობას“ განმარტავს. თუმცა, კოდექსში 
გვხვდება ქმედებები, რომლებიც გულგრილობით არის ჩადენილი. გულ-
გრილობა გულისხმობს პირის მიერ საჭირო წინდახედულობის ზომების 
უხეშ უგულებელყოფას, რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია. პირის ქმედება 

197 Heller K.J, & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. p. 294.
198 Ibid., pp. 294-295.
199 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 299, p. 69. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.iitk.ac.in/

wc/data/IPC_186045.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].
200 Ibid., Section 304A, p. 71.
201 Heller K.J, & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. p. 295.

https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf


182

ასეთ დროს იზომება იმ ჭრილში, თუ მსგავს სიტუაციაში რა ზომებს მიმარ
თავდა ნებისმიერი ზრდასრული, საშუალო სტატისტიკური ადამიანი პო-
ტენციური ზიანის თავიდან ასაცილებლად. სასამართლო პრაქტიკა ასეთი 
ქმედებების შეფასებისას დიდ ყურადღებას უთმობს პირის გონებრივ შე-
საძლებლობებს, მის ფსიქიკურ მდგომარეობას, ქმედების ჩადენის გარე-
მო პირობებს და ა.შ.202

ამდენად, ქართული სისხლის სამართლის კოდექსისგან განსხვავებით, 
ინდოეთის კოდექსი არ შეიცავს ქმედების სუბიექტური შემადგენლობის ცალ-
კეულ ცნებათა განმარტებებს, თუმცა, კოდექსისა და სასამართლო პრაქტიკის 
ანალიზი ცხადყოფს, რომ ქმედების სუბიექტური შემადგენლობის ძირითად 
ელემენტებად აქაც განზრახვა და გაუფრთხილებლობა გვევლინება.

ინდოეთის კანონმდებლობით, დასჯადია არა მხოლოდ დამთავრებული, 
არამედ დაუმთავრებელი დანაშაულის ჩადენაც. კონკრეტულად, საუბარია 
დანაშაულის მცდელობაზე. სასამართლო ინტერპრეტაციით, ეს არის ქმე-
დება, რომელიც ცალსახად სცდება დანაშაულის მომზადების ეტაპს და ხა-
სიათდება განზრახვით. პირი დაისჯება იმ შემთხვევაშიც, თუ მის მიერ ჩა-
ფიქრებული ქმედების ბოლომდე მიყვანა ვერ მოხერხდა. მაგალითად, „ა“
მ გატეხა ყუთი, რათა მოეპარა ძვირფასეულობა, რეალურად კი ყუთი ცარიე-
ლი აღმოჩნდა. „ა“მ ხელი ჩაუყო „ზ“ს ჯიბეში, რათა ამოეცალა საფულე, ამ 
დროს კი „ზ“ს ჯიბე ცარიელი აღმოჩნდა.203

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსი ცნობს დანაშაულებრივი შეთქ-
მულების ინსტიტუტს. აღნიშნულ ინსტიტუტს განმარტავს ინდოეთის სის-
ხლის სამართლის კოდექსის 120ე პუნქტი. საუბარია ისეთ შემთხვევაზე, 
როდესაც ორი ან მეტი პირი შეკავშირდება კოდექსით გათვალისწინებული 
ქმედების ჩასადენად. აღნიშნული ქმედება დასრულებულად ითვლება პირ
თა შორის შეთანხმებისთანავე. ამ შემთხვევაში გვაქვს საერთო განზრახვა 
და მიზანი. ამავდროულად, სრულებით არ არის სავალდებულო, პირები ფი-
ზიკურად შეხვდნენ ერთმანეთს.204

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსი, ასევე, ცნობს თანამონაწილეო-
ბის ინსტიტუტს სისხლის სამართალში. აღნიშნულ საკითხს კოდექსის 107ე 
პუნქტი აწესრიგებს. საქართველოს კანონმდებლობის მსგავსად, თანამონა-
წილეობა აქაც გულისხმობს რამდენიმე პირის განზრახ მონაწილეობას და-

202 Ibid., pp. 294-295.
203 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 511, p. 112. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.iitk.

ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].
204 Ibid., Section 120A, pp. 34-35.
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ნაშაულის განზრახ ჩადენაში. ამ შემთხვევაშიც პირთა შორის ხდება როლე-
ბის, ფუნქციების განაწილება. 

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 107ე მუხლი ითვალისწინებს 
თანამონაწილეობის სამ ფორმას:

1. წამქეზებელი (პირი, რომელმაც უბიძგა სხვა პირს დანაშაულის ჩადენი-
საკენ);

2. ორგანიზატორი (პირი, რომელმაც დაგეგმა, მოაწყო დანაშაული);

3. დამხმარე (პირი, რომელმაც მოქმედებით/უმოქმედობით ხელი შეუწყო 
დანაშაულის ჩადენას). 205

მაშასადამე, ინდოეთის სისხლის სამართალში თანამონაწილეთა სახეებად 
დაყოფა და მათი განმარტებები ქართული სისხლის სამართლის იდენტუ-
რია. რაც შეეხება თანამონაწილეთა პასუხისმგებლობას, ამ შემთხვევაშიც 
ის აქცესორულ ხასიათს ატარებს და ძირითადად დამოკიდებულია ამსრუ-
ლებლის პასუხისმგებლობაზე.

ინდოეთის კანონმდებლობა, საქართველოს კოდექსის მსგავსად, ცნობს 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამომრიცხავ გარემოე ბებს. 
ამ საკითხებს კოდექსში ცალკე, მეოთხე თავი ეთმობა, სახელწოდებით „ზო-
გადი გამონაკლისები“. სახელწოდება შემთხვევითი არაა – მოცემული გა-
მონაკლისები ზოგადია და ისინი კოდექსით გათვალისწინებულ ყველა და-
ნაშაულზე ვრცელდება. მეორე მხრივ, ცალკეულ მუხლებში შესაძლოა შეგ-
ვხვდეს სპეციალური შენიშვნებიც, მაგალითად, კოდექსის მე300 პუნქტში.206 
ეს პუნქტი ადგენს პასუხისმგებლობას მკვლელობისათვის, თუმ ცა, მუხლის 
შენიშვნა უშვებს გამონაკლისს პროვოკაციის სახით.

პირობითად, ინდოეთის კოდექსში წარმოდგენილი სისხლისსამართლებ-
რივი პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი გარემოებები შეიძლება დავყოთ 
სამ ძირითად ჯგუფად. პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება გარემოებები, რომლე-
ბიც პირის ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას გამორიცხავს (მაგალითად, 
ფაქტობრივი შეცდომა); მეორე ჯგუფს – გარემოებები, რომლებიც, ქმედე-
ბის ჩადენის საერთო კონტექსტიდან გამომდინარე, გამორიცხავს პირის 
პასუხისმგებლობას (ასეთია აუცილებელი მოგერიება); მესამე ჯგუფი არის 
გარემოებები, რომლებიც პირის მენტალურ მდგომარეობას უკავშირდება 

205 Ibid., Section 107, p. 30.
206 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 300, p. 70. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.iitk.ac.in/
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და ამ გზით გამორიცხავს პირის განზრახვასა და პასუხისმგებლობას (მაგა-
ლითად, ინტოქსიკაცია).207

შედარებით სპეციფიკურია პასუხისმგებლობის გამომრიცხავ გარემოე-
ბათა მტკიცების თავისებურებები. ინდოეთის სისხლის სამართლის კანონ
მდებლობა აღიარებს თანამედროვე, დემოკრატიული სისტემებისათვის 
დამახასიათებელ ძირითად ცნებებსა და, მათ შორის, მტკიცების ტვირთს 
სისხლის სამართლის პროცესში. კერძოდ, ბრალდების მხარე ვალდებუ-
ლია გონივრულ ეჭვს მიღმა არსებული მტკიცებულებათა ერთობლიობით 
ამტკიცოს პირის ბრალეულობა და თუ ასე არ მოხდა, ბრალდებული უდა-
ნაშაულოდ ითვლება. უშუალოდ ბრალდებულს არ გააჩნია ვალდებულება, 
ამტკიცოს საკუთარი უდანაშაულობა. თუმცა, როდესაც ბრალდების მხარე 
გონივრულ ეჭვს მიღმა მტკიცებულების სტანდარტით ადასტურებს პირის 
ბრალეულობას, ეს უკანასკნელი ვალდებულია თავად ამტკიცოს პასუხის-
მგებლობის გამომრიცხავი გარემოებების არსებობა – მაგალითად, ქმედე-
ბის ჩადენა აუცილებელი მოგერიების პირობებში.208

კოდექსის 81ე ნაწილი ცნობს ისეთ ინსტიტუტს, როგორიცაა გარდაუვალი 
აუცილებლობა. აღნიშნული ინსტიტუტი საერთოა ყველა დანაშაულისთვის. 
საუბარია ისეთ ქმედებაზე, რომელიც არ იქნა ჩადენილი ზიანის მიყენების 
დანაშაულებრივი განზრახვით და პირი მოქმედებდა კეთილსინდისიე-
რად, კონკრეტული ქონებისა თუ ადამიანისთვის მოსალოდნელი ზიანის 
თავიდან აცილების მიზნით.209 ცხადია, ამ შემთხვევაში უნდა შეფას დეს: 
რამდენად რეალური იყო ზიანის რისკი; რამდენად იმწუთიერი იყო საფრ-
თხე; შესაძლებელი იყო თუ არა საფრთხის თავიდან აცილება სხვა საშუ-
ალებით; რამდენად ადეკვატური იყო პირის მიერ ზიანის ასარიდებლად 
გამოყენებული ზომა. თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თანაზომიერების 
შესახებ პირდაპირ ჩანაწერს მუხლი არ შეიცავს. აღნიშნულ მუხლს თან ახ-
ლავს ძალზე საინტერესო მაგალითები თვალსაჩინოებისთვის: ხომალდის 
კაპიტანი „ა“ აღმოაჩენს, რომ მისი ხომალდი ესესაა დაეჯახება „ბ“ ან „გ“ 
ხომალდს. „ბ“ ხომალდზე 30 მგზავრია, ხოლო „გ“ ხომალდზე – მხოლოდ 2 
მგზავრი, რომელიც შესაძლოა გადარჩეს. თუ კაპიტანი სრულიად კეთილი 
მიზნებით აიღებს გეზს „გ“ ხომალდისკენ იმისთვის, რომ გადაარჩინოს „ბ“ 
და მასზე მყოფი მგზავრები, ეს არ იქნება დანაშაული. მეორე თვალსაჩი-
ნოება ითვალისწინებს შემთხვევას, როდესაც პირი ანგრევს ცეცხლში გახ
ვეულ სახლს იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს ცეცხლის გავრცელება და 

207 Heller K.J, & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. p. 299.
208 Ibid., pp. 299-300.
209 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 81, p. 26. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.iitk.ac.in/
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პოტენციური ადამიანური, ქონებრივი ზიანი.210 ინდოეთის კოდექსის 81ე 
ნაწილი მთავარ აქცენტს აკეთებს განზრახვაზე, კერძოდ, პირმა ქმედება 
უნდა ჩაიდინოს კონკრეტული სამართლებრივი სიკეთის გადარჩენის მიზ-
ნით და არა ე.წ. ბოროტი განზრახვით. თუ გავავლებთ პარალელს საქა-
რთველოს კანონმდებლობასთან, მსგავსი გარემოება ჩვენს კოდექსში არ 
გვხვდება, თუმცა, 81ე პუნქტით გათვალისწინებული თვალსაჩინოების 
ანალიზი ცხადყოფს, რომ ის ძალიან ჰგავს ბრალის გამომრიცხავ ზეკანო-
ნურ გარემოებებს, კერძოდ, ტრაგიკული კოლიზიის, საპატიებელი უკიდუ-
რესი აუცილებლობის შემთხვევებს. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსი, ასე-
ვე, ცნობს აუცილებელი მოგერიების ინსტიტუტს. აღნიშნული ინსტიტუტის 
არსი საკმაოდ დეტალურად არის წარმოდგენილი როგორც საკუთრივ ნორ
მებში, ისე მათ განმარტებებში. კოდექსით გათვალისწინებულია აუცილებე-
ლი მოგერიების ორი ძირითადი წინაპირობა:

 � ადამიანს ან ქონებას უნდა ემუქრებოდეს რეალური საფრთხე. აუცილე-
ბელი მოგერიების უფლება არსებობას მაშინაც, როდესაც საფრთხის 
წყარო – კონკრეტული პირი – მოქმედებს არაბრალეულად – ე.ი. არის 
პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველი, შეურაცხადი, იმყოფება ინტოქ-
სიკაციის ქვეშ და ა.შ.;

 � მომგერიებელი უნდა იყოს ექსტრემალურ მდგომარეობაში, მას არ 
უნდა ჰქონდეს სხვა ფორმით სამართლებრივი სიკეთის დაცვის შესაძ-
ლებლობა (მაგალითად, შესაძლებლობა – მოუხმოს პოლიციას დასახ-
მარებლად).211

თუმცა, ეს ორი წინაპირობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ქმედება ჩა-
ითვალოს აუცილებელ მოგერიებად. ძალიან მნიშვნელოვანია მომგერიე-
ბელთან დაკავშირებული სუბიექტური მხარე. მას გაცნობიერებული უნდა 
ჰქონდეს, რომ სამართლებრივ სიკეთეს საფრთხე ემუქრება და ისიც, რომ 
შექმნილ ექსტრემალურ სიტუაციაში მოგერიება სამართლებრივი სიკეთის 
გადარჩენის ერთადერთი, უკანასკნელი გზაა. მეორე მხრივ, სუბიექტურად, 
მომგერიებელი უნდა მოქმედებდეს აღნიშნული სიკეთის დაცვის მიზნით. 
ცხადია, შესაძლოა მომგერიებელმა თავდამსხმელი მოკლას, მაგრამ გარ-
კვეული თანაზომიერება აქაც უნდა იყოს დაცული – მომგერიებლის მიერ 
გამოყენებული ძალა უნდა იყოს სამართლებრივ სიკეთეზე თავდასხმის 

210 Ibid.
211 Heller K.J, & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. pp. 300-301.
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პროპორციული. მოგერიების მოქმედებები შეზღუდულია დროში. ის იწყე-
ბა იმ მომენტიდან, როდესაც სამართლებრივ სიკეთეს საფრთხე შეექმნა და 
მთავრდება იმ მომენტში, როდესაც საფრთხე აღარ არსებობს. ცხადია, მომ
გერიებელი არ არის ვალდებული დაელოდოს, როდის დაიწყება თავდასხ-
მა, მოგერიების უფლება არსებობს მაშინაც, როდესაც თავდასხმა ჯერ არ 
დაწყებულა, მაგრამ ესესაა დაიწყება.212 

აუცილებელი მოგერიების ზემოთ წარმოდგენილი ანალიზი ცხადყოფს, 
რომ მეტწილად ის იდენტურია ქართულ სისხლის სამართალში არსებული 
თავდაცვის უფლებისა, თუმცა, აქ მაინც გვაქვს ერთი არსებითი განსხვავება 
– ქართული კოდექსით, მოგერიება არის უფლება, რომლის გამოყენება შე-
საძლებელია მაშინაც, როდესაც არსებობს სამართლებრივი სიკეთის დაც
ვის სხვა საშუალება, კერძოდ, როდესაც პირს შეუძლია მოუხმოს პოლიციას, 
სხვა ადამიანებს, გაიქცეს ან რაიმე სხვა გზით თავიდან აიცილოს ზიანის 
დადგომა. ამ გარემოებათა არსებობა არ გამორიცხავს „აუცილებელი მოგე-
რიების“ მდგომარეობას, მაშინ როდესაც, ინდოეთის კოდექსის მიხედვით, 
მოგერიება უნდა წარმოადგენდეს სამართლებრივი სიკეთის გადარჩენის 
ერთადერთ საშუალებას.

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების სა-
ფუძველს დაზარალებულის თანხმობაც წარმოადგენს. ამ მხრივ, ინდოე-
თის სისხლის სამართლის კოდექსი შეიცავს ძალზე საინტერესო კონტექსტს 
–  სისხლისსამართლებრივი ჩარევა საჭიროა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ზია-
ნი ადგება სხვათა ინტერესებს, და არა მაშინ, როცა დაზარალებული თავად 
არის ამ ზიანის წყარო.213 უშუალოდ დაზარალებულის თანხმობა კოდექს-
ში განმარტებული არ არის და ძირითადად, აქაც სასამართლო პრაქტი-
კით ხელ მძღვანელობენ. საუბარია ისეთ შემთხვევაზე, როდესაც პირ მა 
თავად განაცხადა თანხმობა მისივე სამართლებრივი სიკეთის ხელყოფა-
ზე. პრაქტიკა განმარტავს, რომ დაზარალებულის თანხმობა ვალიდურია 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც თანხმობის მიმცემს გაცნობიერებუ-
ლი ჰქონდა ის სიტუცია, გარემოებები, რა პირობებშიც გასცა ეს თანხმობა. 
თანხმობა შეიძლება გაიცეს მხოლოდ აქტიური მოქმედებით, დუმილი ვერ 
ჩაითვლება თანხმობის ნიშნად. დაზარალებულის თანხმობა უნდა იყოს 
ნამდვილი ნების გამოვლენის შედეგი. შესაბამისად, ის ვერ ჩაითვლება იუ-
რიდიული ძალის მქონედ, თუ მისი გაცემა მოხდა არაცნობიერ მდგომარე-
ობაში, ინტოქსიკაციის თუ გონების დაბინდვის პირობებში, ასევე, არ აქვს 
იურიდიული ძალა 12 წლის ასაკს მიუღწეველი პირის თანხმობას.214 

212 Ibid.
213 Heller K.J, & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. p. 301.
214 Ibid, pp. 301-302.
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ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 76ე ნაწილი სისხლისსამარ
თლებრივი პასუხისმგებლობისაგან ათავისუფლებს პირს, რომელმაც 
სავალ დებულო ბრძანების შესრულების ფარგლებში ჩაიდინა კოდექსით 
გათვალისწინებული ქმედება.215 აღნიშნული მუხლის მიხედვით, პირი არ 
დაისჯება იმ ქმედებისათვის, რომელიც მან ჩაიდინა კანონის ძალით სავალ
დებულო ბრძანების შესრულებისას. თვალსაჩინოებისათვის, კოდექსში მი-
თითებულია შესაბამისი მაგალითი: ჯარისკაცი, მისი ზემდგომი ოფიცრის 
მიერ გაცემული ბრძანების შესაბამისად, ესვრის ადამიანების ჯგუფს. ჯა-
რისკაცი უდანაშაულოა, რადგან ის ასრულებდა სავალდებულო ბრძანებას. 
თუმცა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჯარისკაცის სუბიექტური მდგომარეო-
ბა – მან არ უნდა იცოდეს, რომ მოქმედებს კანონის საწინააღმდეგოდ. თუ 
ჯარისკაცმა ეს იცის, ის დაისჯება საერთო წესით.216 ქართული კოდექსითაც 
ასეა (37ე მუხლის მე2 ნაწილი).

პირის მიერ დაშვებული საპატიო შეცდომა ათავისუფლებს მას სისხლისსა-
მართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან. უშუალოდ „შეცდომას“ ინდოეთის 
სისხლის სამართლის კოდექსი არ განმარტავს. ამ მხრივ საინტერესო ჩანა-
წერს შეიცავს მისი 79ე პუნქტი. აღნიშნული პუნქტი აწესრიგებს შეცდომის 
ისეთ სახეს, როდესაც პირს ფაქტების არასწორად აღქმის შედეგად ჰგონია, 
რომ მის მიერ ჩადენილი ქმედება სრულიად გამართლებული და კანონი-
ერია. ამავე პუნქტში თვალსაჩინოებისთვის მითითებულია მაგალითი: „ა“ 
ხედავს, რომ „ზ“ სჩადის მკვლელობას. „ა“ შეიპყრობს „ზ“ს და მიჰყავს ის 
შესაბამის სტრუქტურებში. „ა“ არ დაისჯება მაშინაც კი, თუ „ზ“ მოქმედებდა 
მართლზომიერად – მაგალითად, აუცილებელი მოგერიების პირობებში.217 

რაც შეეხება სამართლებრივ შეცდომას, ინდოეთის სისხლის სამართლით, 
ის პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ გარემოებად მიიჩნევა. მაშინაც კი, 
როდესაც ქმედებაში არის როგორც ფაქტობრივი, ისე სამართლებრივი შეც-
დომის ნიშნები, სასამართლოები მას განიხილავენ, როგორც ფაქტობრივ 
შეცდომას.218

კოდექსი არ შეიცავს შეურაცხაობის ერთიან ცნებას. თუმცა, სხვა ქვეყნების 
მსგავსად, აქაც მნიშვნელოვანია, რამდენად ჰქონდა პირს უნარი – გაეც-
ნობიერებინა საკუთარი ქმედება. მენტალური მდგომარეობის გამო შეურა-
ცხაობის აღსანიშნავად კოდექსი იყენებს ტერმინს „გონებაშეზღუდულო-

215 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 76, p. 25. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.iitk.ac.in/
wc/data/IPC_186045.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

216 Ibid. 
217 Ibid, Section 79, p. 26.
218 Heller K.J, & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. p. 303.

https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
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ბა". მოცემული ცნება საკმაოდ ფართო მნიშვნელობისაა. ის წარმოადგენს 
იურიდიული და სამედიცინო მაჩვენებლების ერთობლიობას. საბოლოოდ, 
მხოლოდ სასამართლოა უფლებამოსილი დაადგინოს მისი არსებობა. 
მხოლოდ „გონებაშეზღუდულობა“ ვერ გახდება პირის შეურაცხადად აღი-
არებისა და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავი-
სუფლების საფუძველი. აუცილებელია, რომ პირს ამ მდგომარეობის გამო, 
უშუალოდ ქმედების ჩადენის დროს, წართმეული ჰქონდეს შესაძლებლო-
ბა – გააცნობიეროს თავისი ქმედების შინაარსი (ქმედება ან/და მისი შე-
საძლო შედეგები).219

პირი, რომელიც რაიმე ფორმის ინტოქსიკაციის მდგომარეობაში ჩაიდენს 
ქმედებას (თუ ინტოქსიკაციის გამო ის მოკლებულია შესაძლებლობას – გა-
აცნობიეროს ქმედების შინაარსი ან/და მისი შესაძლო შედეგები), არ და-
ისჯება. აქვე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ინტოქსიკაცია გამოწვეული უნდა 
იყოს პირისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით.220

თუ პირი კოდექსით გათვალისწინებულ ქმედებას სჩადის იძულების შედე-
გად, იგი თავისუფლდება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა-
გან. ეს დათქმა არ ვრცელდება მკვლელობასა და ისეთი დანაშაულის ჩა-
დენაზე, რომელთათვის სიკვდილით დასჯაა გათვალისწინებული (რა თქმა 
უნდა, საუბარი არ არის ყველა ტიპის იძულებაზე). პირი არ გათავისუფლდე-
ბა პასუხისმგებლობისაგან ისეთ შემთხვევებში, როდესაც:

 � იძულება ძალზედ უმნიშვნელო იყო;

 � იძულება არ იყო იმწუთიერი;

 � იძულება არ იყო სარწმუნო.

იძულების შეფასებისას ძალზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პირის წინა 
მოქმედებას. მაგალითად, თუ პირი თავისი ნებით შეუერთდა დანაშაულებ-
რივ დაჯგუფებას, რომელიც მიზნად ისახავს დანაშაულის ჩადენას, ვერ ისა-
რგებლებს ასეთი გამართლებით.221

219 Ibid.
220 Ibid, p. 304.
221 Ibid, pp. 304-305.
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დამნაშავის შეპყრობა

დამნაშავის შეპყრობა, როგორც პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი გარემო-
ება, ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსში პირდაპირ არ გვხვდება. სა-
სამართლო პრაქტიკაშიც ამ მხრივ მხოლოდ ცალკეული განმარტებები მოი-
პოვება. პრაქტიკა მკაფიოდ ანსხვავებს ე.წ. ლეგიტიმურ და არალეგიტიმურ 
შეპყრობას. ლეგიტიმური შეპყრობა განეკუთვნება ისეთ შემთხვევას, როდე-
საც დანაშაული ესესაა უნდა ჩადენილიყო და შეპყრობა განხორციელდა ამ 
დანაშაულის აღსაკვეთად/გამოსავლენად. არალეგიტიმური შეპყრობა კი 
გულისხმობს შემთხვევას, როდესაც შეპყრობა დანაშაულის გარეშე განხო-
რციელდა. ლეგიტიმური შეპყრობა შეიძლება განახორციელოს როგორც პო-
ლიციის წარმომადგენელმა, ისე რიგითმა გამვლელმა. რიგითი მოქალაქის 
შემთხვევაში ის უნდა განხორციელდეს საპოლიციო ორგანოში პირის წარ-
დგენის მიზნით.222

სასჯელთა სისტემა

სასჯელთა სისტემის ქვეშ იგულისხმება ინდოეთის სისხლის სამართლის 
კოდექსისა და სამართლის სხვა წყაროებით დადგენილი სავალდებულო 
სისხლისსამართლებრივი სანქციების ჩამონათვალი, რომლებიც განთავ-
სებულია იერარქიული თანმიმდევრობით მათი სიმძიმის ხარისხის ადეკ
ვატურად.

თომას მაკალეიმ პირველმა წამოაყენა სასჯელთა სისტემის უნიფიცირების 
იდეა. მათი ასახვა მოხდა ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსის სპე-
ციალურ მე3 თავში „სასჯელთა შესახებ“. ამ თავის დასაწყისში ცალკე იყო 
გამოყოფილი 53ე მუხლი სასჯელთა იერარქიული ჩამონათვალით (ძირი-
თადი სასჯელი). ეს სასჯელებია:

1. სიკვდილით დასჯა;

2. გადასახლება, რომელიც 1956 წელს შეიცვალა სამუდამო პატიმრობით 
(სამუდამო პატიმრობა);

3. გაროზგვა (რომელიც გაუქმებულ იქნა 1949 წელს);

4. პატიმრობა;

222 Ibid, p. 305.
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5. ქონების კონფისკაცია;

6. ჯარიმა.223

სასჯელთა ინგლისური კლასიფიკაციის მსგავსად, სიკვდილით დასჯა წარ
მოადგენს უმაღლეს ზომას (ძირითადი სასჯელის სახით), თუმცა, თუკი 
ინგლისში მას ამგვარი სტატუსი იმიტომ გააჩნდა, რომ დანაშაულთა უმე-
ტესობისათვის ერთადერთ სასჯელს წარმოადგენდა, ინდოეთის სისხლის 
სამართლის კოდექსში სიკვდილით დასჯას უკიდურესი ხასიათი გააჩნდა და 
გამოიყენებოდა დანაშაულთა იშვიათი ჯგუფის მიმართ. აღნიშნული სასჯე-
ლის აღსრულება განსაკუთრებული პროცედურით ხდებოდა.

1860 წლის ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსი არსებითად ზღუდავს 
სიკვდილით დასჯას, ის გათვალისწინებულია მხოლოდ დანაშაულთა შვი-
დი შემადგენლობისთვის. ესენია: დანაშაულებრივი შეთქმულება (მუხლი 
121), სახელმწიფო გადატრიალების წაქეზება (მუხლი 132), ცრუ ჩვენების 
მიცემა, ან ფაბრიკაცია, რომლის მიზანია უდანაშაულო პირისთვის სიკვდი-
ლის მისჯა (მუხლი 194); განზრახ მკვლელობა (მუხლები 302, 303, 305), ბან
დიტიზმი, რომელსაც თან ახლავს მძიმე მკვლელობა (მუხლი 394). 

სასიკვდილო განაჩენის აღსრულება ხორციელდება ორი ხერხით:

1. ჩამოხრჩობა სიკვდილის დადგომამდე;

2. დახვრეტა ცეცხლსასროლი იარაღით ჯარისკაცთა რაზმის მიერ.

სიკვდილით დასჯა არ გამოიყენება ორსულ ქალებთან და 16 წლამდე არას-
რულწლოვნებთან მიმართებაში.

თანამედროვე პერიოდში, ინდოეთში სიკვდილით დასჯა გათვალისწინე-
ბულია არამარტო სისხლის სამართლის კოდექსით, არამედ ანტიტერო-
რისტული და სხვა სპეციალური კანონმდებლობითაც.

ძირითადად, სიკვდილით დასჯა ასახულია ინდოეთის კანონთა შემდეგ 
ნორ მებში: საჰაერო ძალების აქტი (1950 წ.); სამხედროსაზღვაო აქტი 
(1957 წ.); იარაღის აქტი (1959 წ.); ნარკოტიკების და ფსიქოტროპული ნივ
თიერებების აქტი (1985 წ.). 

223 Anderson С., The Indian Uprising of 1857–58: Prisons, Prisoners and Rebellion. L., Anthem Press, 2007. p. 15.
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ათწლეულის განმავლობაში (2001 წლიდან 2011 წლამდე) ინდოეთში სიკ
ვდილით დასჯა დაენიშნა 1455 მსჯავრდებულს.224 თუმცა, ფაქტობრი-
ვად დასჯილ იქნა მხოლოდ რამდენიმე ათეული პირი, ხოლო დანარჩენებს 
სიკვდილის სასჯელი შეეცვალათ სამუდამო პატიმრობით.

სისხლის სამართლის პოლიტიკის ჰუმანიზაციის ტენდენცია და სასიკვდი-
ლო განაჩენთა რაოდენობის შემცირება ნათლადაა ასახული ინდოეთის 
სისხლის სამართლის კოდექსის 54ე მუხლში. აღმასრულებელი ხელი-
სუფლების ორგანოთა ინიციატივით სასიკვდილო განაჩენის შეცვლა შესაძ-
ლებელია ნებისმიერი სხვა სასჯელით, მსჯავრდებულის წინასწარი თან
ხმობის გარეშე.

ინდოეთის უზენაესი სასამართლო თავისი გადაწყვეტილებებით არაერ-
თგზის ამტკიცებდა სასიკვდილო განაჩენის კონსტიტუციურობასა და მის 
განსაკუთრებულობას. ის, ასევე, რეგულარულად განიხილავდა აღნიშნუ-
ლი სასჯელის სოციალურეთიკურ, საერთაშორისოსამართლებრივ და სა-
სულიერო ასპექტებს. რიგ საქმეებში სასამართლო სასიკვდილო განაჩენის 
ზედმეტად დიდი ხნით გაჭიანურებას აფასებდა, როგორც მისი სამუდამო 
პატიმრობით შეცვლის საფუძველს, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს მო-
ლოდინი კიდევ უფრო ამძიმებდა მსჯავრდებულის ისედაც მძიმე ხვედრს 
და არღვევდა კანონის მიერ დადგენილი სამართლიანი სასამართლოს 
მოთხოვნას.225

პრეცედენტული მნიშვნელობა უზენაესი სასამართლოს კიდევ ერთმა გა-
დაწყვეტილებამ შეიძინა, რომელიც მიღებულ იქნა 1983 წლის 7 აპრილის 
საქმეზე – მითხუ სინგჰი პენჯაბის შტატის წინააღმდეგ. მასში აღნიშნული 
იყო, რომ სიკვდილით დასჯა უნდა დაინიშნოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 
მოხდება დაწვრილებითი განხილვა „ყველაზე იშვიათი და საშიში საქმეები-
სა“ („იშვიათთა შორის უიშვიათესი საქმეები“).226 ამ საქმეში სასამართლომ 
არაკონსტიტუციურად სცნო ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 
303ე მუხლი, რომელიც უალტერნატივოდ ადგენდა სასიკვდილო განაჩენს 
განზრახ მკვლელობისათვის იმ პირის მიმართ, რომელიც იხდიდა სასჯელს 
უვადო პატიმრობით. სასამართლომ ჩათვალა, რომ აქ ირღვეოდა ინდო-

224 Manash Pratim Gohain, „1,455 death penalties awarded in India since 2001: Report“. The Times of India. February 15, 2013. 
ხელ მი საწ ვდო მია: <http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/18511664.cms?utm_source=contentofinterest&utm_
medium=text&utm_campaign=cppst> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

225 Краюшкин А. Б., Верховный Суд Индии и права человека: расширительное толкование статьи 21 индийской Конституции 
// Право и управление. XXI век. 2011. No 3. С. 68-75.

226 Satya Prakash, „Death penalty: ‘Rarest о rare' cases are not so rare in India now“. Hindustan Times. February 5, 2016. 
ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.hindustantimes.com/india/rarest-of-rare-cases-are-not-so-rare-in-india-now/story-
JxnTLyJ4tPlDBnHhatCcIL.html> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/18511664.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/18511664.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
https://www.hindustantimes.com/india/rarest-of-rare-cases-are-not-so-rare-in-india-now/story-JxnTLyJ4tPlDBnHhatCcIL.html
https://www.hindustantimes.com/india/rarest-of-rare-cases-are-not-so-rare-in-india-now/story-JxnTLyJ4tPlDBnHhatCcIL.html
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ეთის 1950 წლის კონსტიტუციის მე14 და 21ე მუხლები, ასევე 1973 წლის 
ინდოეთის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 354(3) მუხლი, რო-
მელიც ითვალისწინებს სასამართლოს მოვალეობას – გადმოსცეს სასიკ-
ვდილო განაჩენის გამოყენების განსაკუთრებული მიზეზები, ისევე როგორც 
ინდოეთის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 235(2) მუხლი, რო-
მელიც გარანტიას აძლევს მსჯავრდებულს – მოუსმინონ მას სასიკვდილო 
განაჩენის გამოტანისას. 

უზენაესი სასამართლოს მიერ ამ საქმეში დადგენილი დოქტრინა „იშვიათი 
შემთხვევებიდან უიშვიათესი“ დღემდე ძალიან მნიშვნელოვან დათქმას 
წარმოადგენს იმ დანაშაულთა გარჩევისას, რომელთა გამოც ინიშნება სიკ-
ვდილით დასჯა. 

უზენაესი სასამართლოს რეკომენდაციით, სასამართლოებმა საქმეები „მე-
ტისმეტი სიფრთხილით“ უნდა განიხილონ, აწონდაწონონ „ყველა შემამ-
სუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოება.“227 ერთერთი უახლესი საქმე 

„იშვიათი შემთხვევებიდან უიშვიათესის“ კატეგორიიდან“, რომელმაც ინდო-
ეთის საზოგადოებაში მასობრივი დემონსტრაციები და მღელვარებები გამო-
იწვია, იყო დელიში ჯგუფური გაუპატიურების საქმე (2012 წ.). დაზარალებული 
აღმოჩნდა ახალგაზრდა სტუდენტიპარამედიკოსი, რომელიც საღამოს სამსა-
ხურიდან შინ დაბრუნების დროს ჯგუფური სექსუალური ძალადობისა და სი-
ცოცხლისათვის შეუსაბამო სასტიკი სქესობრივი წამების მსხვერპლი გახდა. ამ 
შემთხვევის ფართო საზოგადოებრივი რეზონანსი გამოწვეული იყო იმითაც, 
რომ ინდოეთში ქორწინებაში მყოფის გაუპატიურება ეროვნული მასშტაბის 
პრობლემას წარმოადგენს. ხმაურიანი სასამართლო გარჩევის შედეგი და მო-
ძალადეთათვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანა გახდა ახალი კანონის მი-
ღების მიზეზი 2013 წელს. აღნიშნული კანონი ადგენს სისხლისსამართლებ-
რივ პასუხისმგებლობას ვუაიერიზმის,228 სექსუალური ზეწოლისა და სექსუა-
ლური ძალადობის სხვადასხვა ფორმებისთვის; ჯგუფური, ასევე არასრულ-
წლოვანთა გაუპატიურებისა და პოლიციელთა მიერ გაუპატიურებისთვის. 
თავისუფლების აღკვეთის ვადა გაი ზარ და 20 წლამდე. ასევე, უალტერნატივო 
სასიკვდილო სასჯელი დაწესდა ლეტალური შედეგით გაუპატიურებისთვის.229

სასიკვდილო განაჩენზე ნაკლებად მძიმე სასჯელს დიდი ხნის განმავლობა-
ში სისხლის სამართლებრივი გადასახლება ან ტრანსპორტაცია წარმოად

227 Ibid.
228 ეროტიკული სცენების ცქერის დაუოკებელი სურვილი. (ფრანგ. voir – ყურება; voyeur – მაყურებე-

ლი), იგივე ვიზიონიზმი.
229 Manmeet Singh, „Is Capital Punishment Ethical? “. Legal Service India. February 1, 2018. ხელ მი საწ ვდო მია: <http://www.

legalservicesindia.com/article/1882/Is-Capital-Punishment-Ethical.html> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

http://www.legalservicesindia.com/article/1882/Is-Capital-Punishment-Ethical.html
http://www.legalservicesindia.com/article/1882/Is-Capital-Punishment-Ethical.html


193

გენდა. ინდოეთის კოლონიალური ხელისუფლება ცდილობდა, რაც შეიძ
ლება, შორს გადაეყვანა აჯანყებისა და ამბოხების გამო მსჯავრდებულები, 
ამიტომ ხდებოდა მათი ტრანსპორტირება ინდოეთის მკვიდრი რაიონები-
დან უფრო შორეულ იმპერიულ დასახლებებში, ბირმაში, ანდამანისა და 
წყნარი ოკეანის სხვა კუნძულებზე.230 ტრანსპორტაციის რეჟიმი, კუნძულზე 
გადასახლების სახით, საკმაოდ დიდხანს იყო შენარჩუნებული მკაცრი სამ
ხედრო დისციპლინის პირობებში და ითვლებოდა ეფექტიან პენიტენციურ 
ზომად, მათ შორის, მსჯავრდებულის რესოციალიზაციის კუთხითაც, თუმ
ცა, 1956 წელს ტრანსპორტაცია ამოღებულ იქნა ინდოეთის სისხლის სამარ
თლის კოდექსიდან და სამუდამო პატიმრობით შეიცვალა.

კოდექსის თანამედროვე რედაქციაში უვადო პატიმრობა ან თავისუფლების 
აღკვეთა გარკვეული ვადით გათვალისწინებულია 40 სხვადასხვა სახის და-
ნაშაულისთვის. გარდა ამისა, უვადო პატიმრობა წარმოადგენს სასიკვდი-
ლო განაჩენის ალტერნატივასაც. 

სისხლის სამართლის კოდექსის 57ე მუხლის თანახმად, უვადო პატიმრობა 
თავისუფლების აღკვეთის 20წლიანი ვადის ეკვივალენტია. მაგრამ ვადა-
მდე გათავისუფლების გადაწყვეტილების მიღებისას უნდა გავითვალისწი-
ნოთ ე.წ. სასჯელის რემისია.231 სწორედ ამიტომ, უვადო პატიმრობა არ შე-
მოიფარგლება პატიმრობის 20წლიანი ვადით, არამედ ყოველ კონკრეტულ 
შემთხვევაში შტატების სასამართლოებს, ამ ვადის გასვლისას, გამოაქვთ 
გადაწყვეტილება გათავისუფლების შესახებ. დადებითი გადაწყვეტილე-
ბისას, განაჩენის დანარჩენი ნაწილი უვადო პატიმრობის შესახებ უქმდება, 
ინდოეთის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 401ე და 432ე მუხ
ლების შესაბამისად.

უკანასკნელ წლებში პირობითვადამდე გათავისუფლების ლიბერალურმა 
რეჟიმმა არსებითად შეამცირა უვადო პატიმრობის პრევენციულშემაკავე-
ბელი ეფექტი. დამნაშავეებს ისე აღარ ეშინიათ უვადო პატიმრობის პერ
სპექტივისა, როგორც ეს იყო უვადო გადასახლების (ტრანსპორტაციის) 
დროს.232

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილში თავისუფლე-
ბის აღკვეთა რჩება სასჯელის გავრცელებულ ფორმად (როგორც წესი, 7, 10, 

230 Satadru Sen., Contexts, Representation and the Colonized Convict: Maulana Thanesari in the Andaman Islands. Crime, Histoire 
& Sociétés, 8(2), 2004. 117-139. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://doi.org/10.4000/chs.467> 

231 Lakki v. State of Rajasthan, 1996 Cr LJ 2965 (Raj).
232 The Indian Penal Code (June, 1971). Section 3.38, p. 62. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://lawcommissionofindia.nic.in/1-

50/report42.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

https://doi.org/10.4000/chs.467
https://lawcommissionofindia.nic.in/1-50/report42.pdf
https://lawcommissionofindia.nic.in/1-50/report42.pdf
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ან 14 წლის ვადით). ამასთან, მისი მოხდის ორი რეჟიმია განსაზღვრული: 
უბრალო ან მკაცრი პატიმრობა. თავისუფლების აღკვეთის მოხდის რეჟიმი 
დეტალურადაა რეგლამენტებული 1894 წლის კანონით „პატიმრობის“ შე-
სახებ. თავისუფლების უბრალო აღკვეთა (მძიმე სამუშაოების გარეშე) გათ-
ვალისწინებულია სანქციის სახით მთელი რიგი დანაშაულისათვის. მკაცრი 
რეჟიმის პატიმრობა ნიშნავს თავისუფლების აღკვეთას, რომელსაც თან 
ერთვის მძიმე (კატორღული) სამუშაოები (მძიმე შრომა).233 შესაბამისი რე-
ჟიმი განისაზღვრება მოსამართლის მიერ ყოველ ჯერზე ინდივიდუალურად, 
დანაშაულის ყველა გარემოებისა და მსჯავრდებულის პიროვნების გათვა-
ლისწინებით. ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მე60 მუხ ლის თა-
ნახმად, მოსამართლე თავად განსაზღვრავს, პატიმრობის რეჟიმი უბრალო 
იქნება, მკაცრი თუ შერეული.

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 7374ე მუხლების შესაბამისად, 
სასჯელის მკაცრი რეჟიმით მოხდისას, სასამართლო უფლებამოსილია და-
ადგინოს სასჯელის ვადის ნაწილის მოხდა სამარტოო საკანში ტუსაღობით 
(საერთო ხანგრძლივობით 1დან 3 თვემდე ვადით, მაგრამ მიყოლებით 
არაუმეტეს 14 დღისა).

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, თავისუფლების აღ-
კვეთის ზედა ზღვარს წარმოადგენს 14 წლით პატიმრობა (55 მუხლი). ქვედა 
ზღვარი კი ხშირად არ არის დადგენილი კანონმდებლის მიერ და დამოკიდე-
ბულია მოსამართლეთა გადაწყვეტილებაზე. თუმცა, ორ მუხლში სასჯელის 
მინიმალურ ვადად რეკომენდებულია 7 წლით პატიმრობა შეიარაღებული 
ყაჩაღობის ჩადენისთვის, როცა დამნაშავემ გამოიყენა სასიკვდილო იარაღი 
ან მიაყენა პირს ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება (სისხლის სამართლის კო-
დექსის 397ე და 398ე მუხლები).234 ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექ-
სის მე40 მუხლში დაზუსტებულია, რომ ზოგიერთი დანაშაულისთვის შესაძ-
ლებელია დაინიშნოს თავისუფლების აღკვეთა 6 ან მეტი თვის ვადით.

და ბოლოს, სისხლის სამართლის კოდექსის კიდევ ერთ მუხლში გვხვდება 
თავისუფლების აღკვეთის ყველაზე მცირე ვადა – 24 საათი (მუხლი 510: არა-
ფხიზელ მდგომარეობაში საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა).

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსში გათვალისწინებულია რეციდი-
ვის ინსტიტუტი – წინარე ნასამართლობა, როგორც გარემოება, რომელიც 

233 Крашенинникова Н. А. & Трикоз Е. Н., Вопросы Уголовного Права и Процесса. ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 11. ПРАВО. 
№ 1. 2018. C. 39. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://mgimo.ru/upload/iblock/67b/celi-i-sistema-nakazanij-v-ugolovnom-
kodekse-indii-1860-g.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

234 Павлова Т.А., Религия и терроризм в деятельности индийских революционеров в начале ХХ веке. Москва: 2008.

https://mgimo.ru/upload/iblock/67b/celi-i-sistema-nakazanij-v-ugolovnom-kodekse-indii-1860-g.pdf
https://mgimo.ru/upload/iblock/67b/celi-i-sistema-nakazanij-v-ugolovnom-kodekse-indii-1860-g.pdf
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ამძიმებს სასჯელს, თუმცა, იგი მხოლოდ ცალკეულ დანაშაულთან მიმართე-
ბაში გვხვდება. ესენია: „ფულად ნიშნებთან და სხვა სახელმწიფო მარკებ-
თან დაკავშირებული დანაშაული“ (თავი 12) და საკუთრების წინააღმდეგ მი-
მართული დანაშაულები (თავი 17). ნასამართლევი პირის მიერ კიდევ ერთი 
დანაშაულის ჩადენისას მას შესაძლოა სტანდარტულად გათვალისწინებუ-
ლი 3 წლით თავისუფლების აღკვეთის ნაცვლად, შეეფარდოს პატიმრობა 
10 წელზე მეტი ვადით (სისხლის სამართლის კოდექსი, 75ე მუხლი), ან სუ-
ლაც – სამუდამო პატიმრობა. 

ქონების კონფისკაცია გათვალისწინებულია ინდოეთის სისხლის სამარ
თლის კოდექსის მთელ რიგ მუხლებში (62ე, 124ე და სხვა მუხლები). თავ
დაპირველად ამ სასჯელის ქვეშ იგულისხმებოდა დამნაშავის მთელი ქონე-
ბის (უძრავი და მოძრავი) კონფისკაცია სახელმწიფოს სასარგებლოდ. კონ-
ფისკაციის ამგვარი ფართო გაგება გაუქმებულ იქნა თავდაპირველად დიდ 
ბრიტანეთში 1870 წელს, ხოლო შემდეგ, 1921 წელს ასევე ამოღებულ იქნა 
ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსიდან.

თანამედროვე პერიოდში ქონების კონფისკაცია გათვალისწინებულია, რო-
გორც მხოლოდ დამატებითი სასჯელი განსაზღვრულ შემთხვევებში (ინდო-
ეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 126ე, 127ე და 169ე მუხლები).235 
მისი დანიშვნისას სახელმწიფოს სასარგებლოდ ამოღებას ექვემდებარება 
მხოლოდ სპეციალურად აღნიშნული ქონება, რომელიც პირდაპირაა დაკავ-
შირებული დანაშაულთან ან შეძენილია დანაშაულებრივი გზით.

ფულადი ჯარიმა დიდი ხნის განმავლობაში წარმოადგენდა ინდოეთში ყვე-
ლაზე გავრცელებულ სანქციას. მისი ოდენობა მერყეობდა 0,5დან რამდე-
ნიმე ათას რუპიამდე. ჯარიმების ზედა ზღვრული ოდენობა ისეთი იყო, რომ 
ძნელად განსხვავდებოდა ინდოელი სათავადოების, რაჯის ფეოდალური 
ხარკისაგან. ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსში ჯარიმა თავდაპირ-
ველად განიხილებოდა, როგორც ძირითადი სასჯელი ან ალტერნატიული 
სანქცია. თუმცა, თანდათანობით, სასამართლო პრაქტიკაში გაჩნდა რიგი 
საქმები, სადაც ჯარიმა დამატებით სასჯელად ინიშნებოდა.

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსში ასახულია რიგი შემადგენლო-
ბები, რომელთა გამოც ჯარიმა უალტერნატივო სასჯელს წარმოადგენს.236 
მაგალითად, ჯარიმა 1000 რუპიის ოდენობით განსაზღვრულია მესაკუთრის 
მიწაზე უკანონო შეკრების (154ე მუხლი), ან ლატარიის ჩატარების გამო 

235 R. S. Joshi v. Ajit Mills, 1977. Ratanlal R., Dhirajlal K. T. Op. cit. p. 54.
236 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 154, 294. p. 42, 294. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://

www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022]. 

https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
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(294ე ა მუხლი); 500 რუპიის ოდენობით ჯარიმა გათვალისწინებულია დე-
ზერტირის ხომალდზე შეფარებისთვის (137ე მუხლი), არჩევნების მსვლე-
ლობისას ცრუ განცხადებების გაკეთების, უკანონო გადასახადების ან 
ხარჯთაღრიცხვის უწყისების არქონის გამო (მუხლები 171G, 171Н და 171
I) და ჰაერის მოწამვლისათვის (278ე მუხლი); ჯარიმა 200 რუპიის ოდენო-
ბით დადგენილია გზებსა და ნავიგაციის ხაზებზე საფრთხისა და დაბრკო-
ლებების შექმნის (283ე მუხლი), საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის 
გამო (290ე მუხლი) და სხვა. თუკი, მუხლში არ არის აღნიშნული ჯარიმის 
ზუსტი თანხა, ითვლება, რომ მისი ოდენობა განუსაზღვრელია, თუმცა ის 

„არ უნდა იყოს მეტისმეტი“ (სისხლის სამართლის კოდექსი, 63ე მუხლი), 
ამასთან, ჯარიმის შეფარდებისას მხედველობაშია მიღებული ისეთი გა-
რემოებები, როგორიცაა: მსჯავრდებულის ფინანსური შესაძლებლობა და 
ქონებრივი მდგომარეობა, დანაშაულის სიმძიმე, მიყენებული ზარალის 
ოდენობა და ა.შ.237

ინდოეთის მოსახლეობის მასობრივი სიდუხჭირისა და სიღატაკის პირობებ-
ში მეტად რთულად შესრულებადია ჯარიმის გადახდის მოთხოვნა სრული 
ოდენობით (სისხლის სამართლის კოდექსი 70ე მუხლი). სწორედ ამიტომ, 
კოდექსში საკმაოდ ვრცლადაა შემუშავებული ჯარიმის შეცვლის საკითხი 
თავისუფლების აღკვეთით, მისი ნაწილობრივი ან სრული გადაუხდელობის 
შემთხვევაში (ჯარიმის გადახდის შეუსრულებლობა).

ფიზიკური დასჯა (დამასახიჩრებელი და მტკივნეული) დიდ ბრიტანეთსა და 
მის კოლონიებში 1861 წლიდან გამოიყენებოდა, როგორც მხოლოდ დამა-
ტებითი სასჯელი. ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსში სასჯელის ეს 
სახე თავდაპირველად გულისხმობდა გაროზგვას (ინგლ. whipping) და იგი 
1955 წლამდე გამოიყენებოდა. შემდგომში გაროზგვა მთლიანად გაუქმდა, 
როგორც სასჯელის არაჰუმანური და მოძველებული სახე, თუმცა, მოგვიანე-
ბით აღდგენილ იქნა დამატებითი სანქციის სახით.

1947 წელს, ინდოეთის მიერ პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მოპოვე-
ბის შემდგომ, კვლავ მოხდა გაბატონებული „პენოლოგიური მოდელის“ 
შეცვლა და პრევენციულრეპრესიული სტრატეგიიდან რეფორმატორულ 
ჰუმანისტურ მოდელზე გადასვლა. პოსტკოლონიალურ პერიოდში შეიცვა-
ლა შეხედულებები სასჯელის არსისა და მიზნების შესახებ, კვლავ გაჩნდა 
პრევენციის უტილიტარული თეორიის ინტერესი, რომელიც იმთავითვე იყო 
ასახული თომას მაკალის ნაშრომებში.

237 Sebastian v. State of Kerala, 1992. Cr LJ 3642 (SC). Ratanlal R., Dhirajlal K. T. Op. cit. Р. 64.
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განვლილი ასწლეულების განმავლობაში, ინდოეთში პენოლოგიური 
პრაქტიკა არაერთხელ სცდებოდა სასჯელთა მკაცრ სისტემას (მაგ.: ძირი-
თადი სასჯელები), რომელსაც 1860 წლის ითვალისწინებდა სისხლის სა-
მართლის კოდექსი. ადგილობრივი მოსამართლეები ფართო დისკრეციის 
პირობებში სასამართლო პრაქტიკაში ნერგავდნენ სასჯელთა დამატებით 
სისტემას (სამსახურიდან ან სასწავლებლიდან გარიცხვა, კოლექტიური 
ჯარიმები, იძულებითი სამუშაოები, დაპატიმრება და სხვ.). ჩამოყალიბდა 
ცალკეული სისხლისსამართლებრივი იძულებითი ზომების ქვესისტემა: გა-
მაფრთხილებელი (პრობაცია, სასამართლო გაფრთხილება, საყვედური) 
და უსაფრთხოების ზომები (პროფესიული საქმიანობის აკრძალვა, ქვეყნი-
დან უცხოელების განდევნა, მართვის მოწმობის ჩამორთმევა, დანაშაულის 
იარაღის კონფისკაცია და სხვ.).238

კერძო ნაწილი
2019 წლის მდგომარეობით, ქვეყნის მასშტაბით დარეგისტრირდა 5 156 172 
დანაშაული, რომელთაგან 3 225 701 შემთხევა რეგულირდება ინდოეთის 
სისხლის სამართლის კოდექსის (IPC), ხოლო 1 930 471 – სპეციალური და 
ადგილობრივი კანონების (SLL) მიხედვით. 

ყოველწლიური მატების პირობებში დანაშაულის მაჩვენებელი 100 000 მო-
სახლეზე 383,5იდან (2018 წ.) გაიზარდა. 385,5მდე (2019 წ.) რეგისტრირებუ-
ლი დანაშაულის მეხუთედზე მეტი (1 050 945) ეხებოდა ადამიანის სხვადას-
ხვა სახის ფიზიკურ ზემოქმედებას, რაც მოიცავდა ძალადობრივ ქმედებებს, 
როგორიც არის მკვლელობა, ადამიანის გატაცება, თავდასხმა და გაუფრ-
თხილებლობით გამოწვეული სიკვდილი.239

238 Крашенинникова Н. А. & Трикоз Е. Н., Вопросы Уголовного Права и Процесса. ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 11. ПРАВО. 
№ 1. 2018. C. 42. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://mgimo.ru/upload/iblock/67b/celi-i-sistema-nakazanij-v-ugolovnom-
kodekse-indii-1860-g.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

239 Crime in India 2019. National Crime Records Bureau (NCRB), under the Ministry of Home Affairs (India). Volume - 1. p. 11. 
2019. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://ncrb.gov.in/sites/default/files/CII%202019%20Volume%201.pdf> [გა და მოწ მე-
ბუ ლია: 05.04.2022].

https://mgimo.ru/upload/iblock/67b/celi-i-sistema-nakazanij-v-ugolovnom-kodekse-indii-1860-g.pdf
https://mgimo.ru/upload/iblock/67b/celi-i-sistema-nakazanij-v-ugolovnom-kodekse-indii-1860-g.pdf
https://ncrb.gov.in/sites/default/files/CII%202019%20Volume%201.pdf
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გრაფიკი 11. 
ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა ინდოეთის სისხლის სამართლის 
კოდექსისა და სპეციალური და ადმინისტრაციული კანონის მიხედვით

(20162019 წწ.)

სისხლის სამართლის კოდექსი სპეციალური კანონები ჯამი
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ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსი პანდექტურ სისტემაზეა აგე-
ბული. კოდექსს გააჩნია ზოგადი და კერძო ნაწილები, ამ უკანასკნელში კი 
გაერთიანებულია ცალკეულ დანაშაულთა შემადგენლობები შესაბამი-
სი სანქციების მითითებით. კერძო ნაწილი ასზე მეტ დანაშაულს აერთია
ნებს. კოდექსის კერძო ნაწილი დაყოფილია თავებად, მათ შორის გვხვდე-
ბა: სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, საზოგადოებრივი 
უშიშროების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ადამიანის წინააღმდეგ 
მიმართული დანაშაული, ქონებრივი დანაშაული და ა.შ. საინტერესოა 
ისიც, რომ დემოკრატიული, ლიბერალური მიდგომებისაგან განსხვავებით, 
ინდოეთის კოდექსის კერძო ნაწილი იწყება სახელმწიფოს წინააღმდეგ 
მიმართული დანაშაულით და მხოლოდ შემდეგ მოდის ადამიანის წინააღ-
მდეგ მიმართული დანაშაული, რაც გარკვეულწილად კანონმდებლის ღირე-
ბულებებზე მეტყველებს. თანამედროვე სისხლის სამართლისთვის ასეთი 
მიდგომა საკმაოდ უჩვეულოა, რადგან დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყვე-
ლაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება ადამიანია და თანამედროვე სისხლის 
სამართლის კოდექსთა დიდი ნაწილი სწორედ ადამიანის წინააღმდეგ მიმა-
რთული დანაშაულით იწყება.

უშუალოდ სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან დაკავში-
რებული ნორმების მიზანია სახელმწიფოს სამართლებრივი ავტორიტეტის 
ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა. ამ ჯგუფში გაერთიანებულია: სახელ-
მწიფოს ღალატი, საომარ მოქმედებათა ორგანიზება და სხვ. 
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დანაშაული სახელმწიფოსა და საზოგადოების 
წინააღმდეგ

2019 წელს, სახელმწიფოსა და საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართუ-
ლი დანაშაულების სულ 7,569 შემთხვევა იყო რეგისტრირებული, მა-
შინ როცა, 2018 წელს მათმა რაოდენობამ 8,536 შეადგინა, შესაბამისად, 
2019 წელს დაფიქსირდა 11.3%ით ნაკლები შემთხვევა.240

ინდოეთის სისხლის სამართლის VI თავი ეხება სახელმწიფოს წინააღმდეგ 
მიმართულ დანაშაულს და მოიცავს ქვემოთ მოყვანილ ქმედებებს:

 � ინდოეთის მთავრობის წინააღმდეგ ომის წარმოება, ან წარმოების 
მცდელობა, ან/და წაქეზება ომის წარმოებისკენ (მუხლი 121);

 � შეთქმულების ორგანიზება იმ დანაშაულთა ჩასადენად, რომლებიც ის-
ჯება აღნიშნული კარით (მუხლი 121 ა);

 � ინდოეთის მთავრობის წინააღმდეგ, ომის წარმოების მიზნით, იარაღის 
შეგროვება და ა.შ. (მუხლი 122);

 � ომის წარმოების გამიზნულად ხელშეწყობის მიზნით, მისი დაფარვა 
(მუხლი 123);

 � პრეზიდენტის, გუბერნატორისა და სხვა თანამდებობის პირთა შეურა-
ცხყოფა, მათი ნებისმიერი კანონიერი უფლებამოსილებების განხო-
რციელების შეზღუდვის ან იძულების მიზნით (მუხლი 124);

 � ინდოეთის მთავრობის ნებისმიერი მოკავშირე აზიური იმპერიის წინაა-
ღმდეგ ომის წარმოება (მუხლი 125);

 � ინდოეთის მთავრობასთან მშვიდობიან ურთიერთობაში მყოფი ტერი-
ტორიების ძარცვა (მუხლი 126);

 � 125ე ან 126ე მუხლებით გათვალისწინებული ომის ან ძარცვის გზით 
მიტაცემული ქონების მიღება (მუხლი 127);

 � სახელმწიფო ან ნებისმიერ სხვა ომში შეპყრობილ ტყვეთათვის თვით-
ნებურად გაქცევის უფლების მიცემა (მუხლი 128).

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსში სახელმწიფო და ეკონომიკური 
მართვის, უშიშროების, მართლმსაჯულების ან რელიგიის წინააღმდეგ მი-
მართული დანაშაულებისთვის პასუხისმგებლობა შემდეგი თავებით რეგუ-
ლირდება:

240 Ibid, p. 14.
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 � თავი VII. დანაშაული, რომლებიც დაკავშირებულია არმიასთან, ფლოტ-
თან და სამხედროსაჰაერო ძალებთან (კარი 131140);

 � თავი VIII. საზოგადოებრივი სიმშვიდის ხელმყოფი დანაშაული (კარი 
141160);

 � თავი IX. სახელმწიფო მოხელეების მიერ ან მათ მიმართ ჩადენილი და-
ნაშული (კარი 161171);

 � თავი IXA. არჩევნებთან დაკავშირებული დანაშაული (კარი 171A171I);

 � თავი X. სახელმწიფო მოხელეთა კანონიერი უფლებამოსილებისადმი 
უპატივცემულობის გამომხატველი დანაშაული (კარი 172190); 

 � თავი XI. საზოგადოებრივი მართლმსაჯულების წინააღმდეგ მიმართუ-
ლი დანაშაული (კარი 191229);

 � თავი XII. ფულად ნიშნებთან და სხვა სახელმწიფო მარკებთან დაკავში-
რებული დანაშაული. (კარი 230263);

 � თავი XIII. წონასა და ზომაში მოტყუებასთან დაკავშირებული დანაშაუ-
ლი (კარი 264267);

 � თავი XIV. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, უშიშროების, სიმშვიდის, 
წესრიგისა და ზნეობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული (კარი 268
294);

 � თავი XV. რელიგიასთან დაკავშირებული დანაშაული (კარი 295298).241

ამ თავშია გაერთიანებული კორუფციული დანაშაული და მართლმსაჯუ-
ლების განხორციელების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები. აღნიშნული 
მუხლების მიზანია, უზრუნველყოს ქვეყანაში საჭირო საზოგადოებრივი წეს-
რიგი და დაიცვას მოსახლეობის ჯანმრთელობა. 

ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული და ქონებრივი დანაშაული 
აერთიანებენ ისეთ მუხლებს, რომელთა მიზანია ადამიანების და ქონების 
დაცვა, ამიტომაც მათ შორის გვხვდება: მკვლელობა, გაუპატიურება, ქუ-
რდობა, თავისუფლების აღკვეთა და ა.შ.

241 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860). ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.iitk.ac.in/wc/data/
IPC_186045.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
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დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ

გრაფიკი 12.
ძალადობრივი დანაშაულის სტატისტიკა ინდოეთში242 
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გატაცებამკვლელობა გაუპატიურება

2019 წელს, ინდოეთში რეგისტრირებულ დანაშაულთა დიდი ნაწილი (32.6%) 
შეადგინა სხეულის დაზიანებებმა. მათ შორის, ამავე ჯგუფშია გაერთიანე-
ბული ისეთი დაზიანებები, რომლებსაც გაუფრთხილებლობით მოყვა სიკ-
ვდილი (13.8%), ასევე – გატაცება და მძევლად ხელში ჩაგდება (10%).243

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსში ძალადობრივი დანაშაული რე-
გულირდება XVI თავით. ასეთ დანაშაულს განეკუთვნება:

 � ადამიანის სხეულის ხელმყოფი დანაშაული (კარი 299377)

 � სიცოცხლის ხელმყოფი ქმედებები, მათ შორის სხვადასხვა ტიპის 
მკვლელობა (კარი 299311); 

 � ორსულობის შეწყვეტა, მუცლად მყოფი ბავშვისთვის ზიანის მიყენება, 
ჩვილი ბავშვისთვის ზიანის მიყენება და მშობიარობის დაფარვა (მუ-
ხლები 312318);

 � ქმედებები, რომლებიც მსხვერპლს აყენებენ ფიზიკურ ტკივილს (კარი 
319338);

 � თავისუფლების უკანონო აღკვეთა (მუხლები 339348);

242 Crime in India from 1953 to 2007. From National Crime Record Bureau. November 8, 2009. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://
en.wikipedia.org/wiki/File:Crime_in_India_from_1953_to_2007.png> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

243 Crime in India 2019. National Crime Records Bureau (NCRB), under the Ministry of Home Affairs (India). Volume - 1. p. 11. 
2019. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://ncrb.gov.in/sites/default/files/CII%202019%20Volume%201.pdf> [გა და მოწ მე-
ბუ ლია: 05.04.2022].

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Crime_in_India_from_1953_to_2007.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Crime_in_India_from_1953_to_2007.png
https://ncrb.gov.in/sites/default/files/CII%202019%20Volume%201.pdf
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 � ძალადობა და თავდასხმა (კარი 349358);

 � გატაცება, პირის დამონება, იძულებითი შრომა (მუხლები 359374), სქე-
სობრივი თავისუფლების ხელმყოფი დანაშაული, მათ შორის, გაუპატი-
ურება და გარყვნილი ქმედება (მუხლები 375377).244

გავაანალიზოთ ამ ჯგუფში შემავალი რამდენიმე გავრცელებული დანაშაული. 

მკვლელობა

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს სისხლისსამარ-
თლებრივ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი ტიპის მკვლელობისათვის. კო-
დექსის 299ე და მე300 ნაწილები აერთიანებენ როგორც პირდაპირი, ისე 
არაპირდაპირი განზრახვით ჩადენილ მკვლელობას და ჯანმრთელობის და-
ზიანებას, რამაც გამოიწვია პირის სიკვდილი. მკვლელობის შემადგენლობა 
არ გვექნება იმ შემთხვევაში, თუ ქმედება გამოწვეულია ბრალდებულის გა-
მიზნული პროვოცირებით, რის შედეგადაც მოკლულ იქნა თავად პროვოკა-
ტორი ან ნებისმიერი მესამე პირი.245

სქესობრივი დანაშაული

სექსუალური ძალადობის ჭრილში, ინდოეთის სისხლის სამართლის კო-
დექსი იცნობს რამდენიმე შემადგენლობას, რომლებიც პირობითად, შესაძ-
ლოა, ორ ჯგუფად დაიყოს: სქესობრივი კავშირი დაზარალებულის ნების 
საწინააღმდეგოდ და სქესობრივი კავშირი, რომელიც დანაშაულია დაზა-
რალებულის თანხმობის მიუხედავად. 

პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება გაუპატიურების შემადგენლობა, კერძოდ, საუ-
ბარია სქესობრივი კავშირის დამყარებაზე (იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის 
შეღწევა) დაზარალებულის ნების საწინააღმდეგოდ, მათ შორის, ასეთი კავ-
შირის იძულება ნებისმიერ სხვა პირთან. 

მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება სქესობრივი კავშირი არასრულწლოვანთან (18 
წლის ასაკს მიუღწეველთან) ან ინცესტი.246 

244 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Chapter XVI. p. 69. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.iitk.ac.in/
wc/data/IPC_186045.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

245 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 299, 300. pp. 69-70. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://
www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022]. 

246 Heller K.J, & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. p. 310.

https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
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აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული სისხლის სამართლისგან განსხვავე-
ბით, ინდოეთის კანონმდებლობით ინცესტი წარმოადგენს დასჯად ქმედე-
ბას.

სქესობრივ დანაშაულში „დაზარალებულის თანხმობას“ ძალზე ფართო 
განმარტება აქვს. აუცილებელი არ არის, დაზარალებული გამოხატავდეს 
მკაფიო წინააღმდეგობას სქესობრივ კავშირზე, ცალსახა თანხმობის არარ-
სებობა ნიშნავს დაზარალებულის უარს. თანხმობა გამოირიცხება ინტოქსი-
კაციის, უგონო მდგომარეობისა თუ ნებისმიერ იმ პირობებში, როდესაც ძნე-
ლია დაზარალებულის ნამდვილი ნების იდენტიფიცირება. ზოგადი წესით, 
ინდოეთის კანონმდებლობა არ ცნობს ქმრის მიერ ცოლის გაუპატიურებას 
დანაშაულად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ცოლი 15 წლის ასაკს მიუღ-
წეველია, ან როდესაც ცოლქმარი ერთად აღარ ცხოვრობს.247

გაუპატიურების დამამძიმებელი გარემოებებია:

 � გაუპატიურება თანამდებობრივი მდგომარეობის გამოყენებით;

 � წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის მიმართ;

 � რამაც გამოიწვია მსხვერპლის სიკვდილი;

 � 12 წლის ასაკს მიუღწევლის გაუპატიურება;

 � ჯგუფურად ჩადენილი გაუპატიურება.

 � სულიერად ავადმყოფი პირის გაუპატიურება და ა.შ.248

კოდექსი, აგრეთვე, ითვალისწინებს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებ-
ლობას გაუკუღმართებული სქესობრივი კავშირისთვის როგორც ქალთან, 
ისე მამაკაცთან და ასევე, ცხოველთან. ამ მხრივაც შეინიშნება გარკვეული 
განსხვავებები ქართული კოდექსისგან. ჩვენი კოდექსი არ იცნობს ცხოველ-
თან სქესობრივი კავშირის ცალკე შემადგენლობას. გარდა ამისა, ჩვენი კო-
დექსით არც გაუკუღმართებული სქესობრივი კავშირები აღარ ისჯება, გარ
და იმ შემთხვევებისა, როცა ეს ჩადენილია ძალადობით, მუქარით ან დაზა-
რალებულის უმწეობის გამოყენებით 249.

247 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 375. p. 85. ხელ მი საწ ვდო მია: <https://www.iitk.ac.in/
wc/data/IPC_186045.pdf> [გა და მოწ მე ბუ ლია: 05.04.2022].

248 Ibid, Section 376, p. 85.
249 საქართველოს კანონი - საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 259 (მიღების თა-

რიღი: 22.07.1999).

https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
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ქონებრივი დანაშაული

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული 2019 წელს სტატისტიკუ-
რად 6.5 %ით გაიზარდა, კერძოდ, თუ ამ ტიპის დანაშაულთა წლიური მაჩ-
ვენებელი 2018 წელს 802 372 იყო, 2019 წელს მან 854 618 დანაშაულებრივი 
შემთხვევა შეადგინა. აღსანიშნავია, ისიც, რომ 2019 წელს დაფიქსირებული 
შემთხვევების უმრავლესობა იყო ქურდობა (675 916 შემთხვევა, ე.ი. – 79.1%), 
მომდევნო ადგილზე იყო ძარცვა (100 897 შემთხვევა, ე.ი. – 11.8%).

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსში საკუთრების წინააღმდეგ მიმარ
თულ დანაშაულს XVII თავი ეთმობა. აღნიშნული თავი მოიცავს დანაშაულის 
რამდენიმე სახეს, რომლებიც შემდეგნაირადაა კლასიფიცირებული: 

ა)  ქურდობა (მუხლები 378382): 

 ¾ ქურდობა (მუხლი 378); 
 ¾ სასჯელი ქურდობისათვის (მუხლი 379); 
 ¾ ქურდობა საცხოვრებელში შეღწევით (მუხლი 380);
 ¾ სხვა ქმედებები. 

ქმედებისათვის გათვალისწინებული სასჯელია სამ წლამდე თავისუფლე-
ბის აღკვეთა, ან/და ჯარიმა.

ბ) გამოძალვა (მუხლები 383389): 

 ¾ გამოძალვა (მუხლი 383); 
 ¾ სასჯელი გამოძალვისთვის (მუხლი 384);
 ¾ პირის დაშინება გამოძალვის მიზნით (მუხლი 385); 
 ¾ გამოძალვა მოკვლის ან სხეულის დაზიანების მუქარით (მუხლი 386) 

და სხვა ქმედებები. 

ქმედებისათვის გათვალისწინებული სასჯელია სამ წლამდე თავისუფლე-
ბის აღკვეთა, ან/და ჯარიმა.

გ) ყაჩაღობა და ხულიგნობა (მუხლები 390402):

 ¾ ყაჩაღობა (მუხლი 390);
 ¾ ბანდიტიზმი (მუხლი 391);
 ¾ სასჯელი ყაჩაღობისათვის (მუხლი 392);
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 ¾ სასჯელი ბანდიტიზმისათვის (მუხლი 395); 
 ¾ სხვა ქმედებები.

აღნიშნული ქმედებებისთვის გათვალისწინებულია 10 წლამდე თავი-
სუფლების აღკვეთა. ცალკეულ შემთხვევებში (მაგალითად, ბანდიტიზმის 
დროს) შესაძლოა თავისუფლების აღკვეთა შეადგენდეს 14 წელსაც.

დ) მითვისება (მუხლები 403404): 

 ¾ ქონების მითვისება (მუხლი 403); 
 ¾ ქონების მითვისება, რომელიც ეკუთვნოდა გარდაცვლილს მისი სიკ-

ვდილის მომენტში (მუხლი 404);
 ¾ სხვა ქმედებები.

აღნიშნული ქმედებებისათვის გათვალისწინებულია 2 წლამდე თავი-
სუფლების აღკვეთა ან ჯარიმა. დამამძიმებელი გარემოებების არსებობი-
სას, ასევე, 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა.

ე) ნდობის ბოროტად გამოყენება (მუხლები 405409): 

 ¾ ნდობის ბოროტად გამოყენება (მუხლი 405); 
 ¾ სასჯელი ნდობის ბოროტად გამოყენებისთვის (მუხლი 406); 
 ¾ სხვა ქმედებები.

ქმედებისათვის გათვალისწინებული სასჯელია 3 წლამდე თავისუფლების 
აღკვეთა, დამამძიმებელ გარემოებათა არსებობისას ასევე შეიძლება დაი-
ნიშნოს 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, გამოიყენება ჯარიმაც.

ვ) ნაქურდალის მიღება (მუხლები 410414): 

 ¾ მოპარული ქონების უკანონოდ მიღება (მუხლი 411);
 ¾ ბანდიტიზმის შედეგად უკანონოდ მითვისებული ქონების უკანო-

ნოდ მიღება (მუხლი 412);
 ¾ სხვა ქმედებები.

ისჯება 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით, ასევე, შესაძლოა დაისაჯოს 10 
წლამდე თავისუფლების აღკვეთითაც; ქმედების ჩამდენს შესაძლებელია 
დაეკისროს ჯარიმაც.
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ზ) მოტყუება (მუხლები 410414) 

 ¾ ტყუილის ცნება და სახეები (მუხლი 415); 
 ¾ მომხმარებლის მოტყუება (მუხლი 416); 
 ¾ სასჯელი მოტყუებისათვის (მუხლი 417); 
 ¾ სხვა ქმედებები.

სასჯელი მოცემული ქმედებებისათვის შეადგენს 2 წლამდე თავისუფლების 
აღკვეთას, ან ჯარიმას. შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სასჯელის ორივე სახე.

თ) თაღლითობა და ქონების თაღლითური განკარგვა (მუხლები 421424).

ამ ტიპის ქმედებისათვის შესაძლოა გამოყენებულ იქნას 2 წლამდე თავი-
სუფლების აღკვეთა, ჯარიმა ან ორივე ეს სასჯელი.

ი) ქონებრივი დაზიანება (მუხლები 425440).

აღნიშნული ქმედება ისჯება 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ან ჯარი-
მით.

კ) საკუთრების ხელყოფა (მუხლები 441462):

 ¾ საკუთრების ხელყოფა (მუხლი 441); 
 ¾ სახლის გატეხვა (მუხლი 442); 
 ¾ სასჯელი დანაშაულებრივი ხელყოფისათვის (მუხლი 447). 

ისჯება 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით, ჯარიმით ან ორივე სასჯელით.

განვიხილოთ რამდენიმე უფრო გავრცელებული ქონებრივი დანაშაული.

ქურდობა

ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს პასუხისმგებ-
ლობას ქურდობისათვის. საუბარია შემთხვევაზე, როდესაც პირი ითვისებს/ 
ცდილობს მიითვისოს სხვა პირის მოძრავი ნივთი. საინტერესოა, რომ გა-
ნსხვავებით ქართული მიდგომისაგან, დანაშაულის დასრულებისათვის 
არ არის აუცილებელი ნივთი გადავიდეს ამსრულებლის მფლობელობაში. 
კოდექსი, ასევე, იძლევა „მოძრავი ნივთის“ დეფინიციას და ადგენს, რომ ეს 
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შეიძლება იყოს ყველა ნივთი, მიწის ნაკვეთისა და მასთან მყარად დაკავში-
რებული ნივთის გარდა, თუ, ცხადია, არ მოხდა მისი მოშორება მიწისაგან 
და ამ გზით მითვისება. მუხლი ფორმულირებულია შემდეგნაირად: „პირი, 
რომელიც არაკეთილსინდისიერად ითვისებს/ცდილობს მიითვისოს სხვა 
პირის მფლობელობაში არსებული მოძრავი ნივთი, მფლობელის თანხმო
ბის გარეშე, სჩადის ქურდობას“. მუხლის კონსტრუქციიდან გამომდინარე, 
იქმნება შთაბეჭდილება, რომ კვალიფიკაციისთვის არსებითი არ არის ამს-
რულებელი ფარულად მოქმედებდეს, უმთავრესია, პირი უკანონოდ ითვი-
სებდეს სხვის ქონებას.

მითვისება

ინდოეთის კოდექსის 415ე პუნქტი ითვალისწინებს მოტყუებით ქონების 
მითვისების შემადგენლობას. ფაქტობრივად, ეს შემადგენლობა აერთიანე-
ბს როგორც თაღლითობას, ისე მოტყუებითა თუ იძულებით ქონების მით-
ვისების ნებისმიერ ფორმას. მაშასადამე, საქართველოს სისხლის სამარ
თლის კოდექსისგან განსხვავებით, მოტყუებისა და იძულების სხვადასხვა 
ფორმების გამოყენებით ნივთის დაუფლება ინდოეთის კოდექსში ცალკე 
შემადგენლობათა სახით არ არის გათვალისწინებული.

ინდოეთის სს კოდექსი, აგრეთვე, ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ისე-
თი დანაშაულებისთვის, როგორიცაა ავტოსატრანსპორტო საშუალების 
მარ თვა დამცავი ღვედის, ან მოტოციკლის მართვა ჩაფხუტის გარეშე; დას-
ჯადია აზარტული თამაშების მოწყობა ან მათში მონაწილეობა კანონით და-
დგენილი წესის დაუცველად; დასჯადია, ასევე, ნარკოტიკული საშუალებე-
ბისა და ცალკეული ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოხმარება, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც ეს ხდება სამედიცინო მიზნებით; პროსტიტუციაში 
ნებაყოფლობით ჩართვა არ წარმოადგენს დანაშაულს, თუმცა პროსტიტუ-
ციაზე დაყოლიება ან ასეთ პირთა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას 
გამოჩენა დასჯადია.250

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ოჯახური ძალადობის შემადგენ-
ლობებს, რასაც თავისი ახსნა აქვს. ინდოეთის ცალკეულ ნაწილებში (გან-
საკუთრებით ჩრდილოეთ ინდოეთში) საკმაოდ გავრცელებულია ქმრისა და 
მისი ნათესავების მიერ ცოლების მკვლელობა, ასევე, ქალთა სუიციდი, რაც 
არაერ თხელ ყოფილა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა თუ 

250 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Chapter III of Punishmets. p. 22. ხელმისაწვდომია: <https://
www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf> [გადამოწმებულია: 07.04.2022].

https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
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პრესის ყურადღების ცენტრში. პრობლემის სიმწვავის გამო 80იან წლებში 
საჭირო გახდა მთელი რიგი ახალი შემადგენლობების დამატება კანონ-
მდებლობაში. საქმე იმაშია, რომ ცოლების მიმართ ასეთი სასტიკი მოპყრო-
ბის მოტივი ხშირად არის ქალის მზითევი. ქალს, რომელსაც ოჯახმა ქმრის 
ოჯახში სათანადო მზითევი არ გაატანა, ძალიან ავიწროვებდნენ. ამიტომაც, 
კოდექსის 304ე ნაწილი დამატებით ითვალისწინებს ცალკე შემადგენლო-
ბას მზითევის მოთხოვნის მოტივით ჩადენილი მკვლელობისთვის.251

თვითმკვლელობის მცდელობა დასჯადი იყო გარკვეული პერიოდის განმავ
ლობაში, თუმცა, მოგვიანებით მოხდა აღნიშნული აკრძალვის გადახედვა 
და შეცვლა იმ მოტივით, რომ აკრძალვა უსამართლო და არაპროპორციუ-
ლად მკაცრი იყო. სუიციდში დახმარება ან სუიციდისკენ წაქეზება კი დანა-
შაულია. კოდექსის ზოგადი ანალიზიდან გამომდინარე, აქტიურ ევთანაზი-
ას კანონმდებლობა არ უშვებს, უფრო კონკრეტულად – კერძო პირთა მიერ 
ევთანაზიაში დახმარება აკრძალული და დასჯადია. თუმცა, კოდექსის ზო-
გადი ანალიზიდან ირკვევა, რომ სამედიცინო პერსონალის მიერ პასიური 
ევთანაზიის განხორციელება დასაშვებია, ანალოგიურად დასაშვებია ისეთი 
საშუალებების გამოყენება, რომელიც შეუმსუბუქებს სიკვდილის პროცესს 
მომაკვდავ პაციენტს, ეს სრულად შეესაბამება კოდექსის 88ე მუხლს.252 სა-
ქართველოს კანონმდებლობაც იგივე მიდგომებს ამკვიდრებს აქტიური და 
პასიური ევთანაზიის სფეროში.

251 Heller K.J. & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. p. 313.
252 The Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of Year 1860), Section 88. p. 27. ხელმისაწვდომია: <https://www.iitk.ac.in/

wc/data/IPC_186045.pdf> [გადამოწმებულია: 07.04.2022].

https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
https://www.iitk.ac.in/wc/data/IPC_186045.pdf
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ნაწილი

კონტინენტური სამართლის 
ოჯახის ქვეყნების 
იურისპრუდენციის 

საფუძვლები და კოდიფიკაციის 
თავისებურებები
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თავი 7. კონტინენტური სამართლის 
ოჯახის ქვეყნების სისხლის 
სამართლის წყაროები
რომანულ-გერმანული (კონტინენტური) სისტემა

რომანულგერმანული სისხლის სამართლის სისტემა არ არის ერთიანი 
სამართლებრივი მოდელი. მასში გამოიყოფა ორი დიდი განშტოება (ქვე-
სისტემა) და რამდენიმე ისტორიულად ჩამოყალიბებული ჯგუფი.253 

პირობითად განარჩევენ „დასავლეთისა“ და „აღმოსავლეთის“ ქვესისტე-
მებს. სისხლის სამართლის აღმოსავლეთის შტო ასოცირდება სოცია-
ლისტურ (პოსტსოციალისტურ) სკოლასთან და მოიცავს ყოფილ სოცია-
ლისტურ სახელმწიფოებსა და „სოციალისტური ორიენტაციის“ რიგ ქვეყ
ნებს (მაგალითად, იემენის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკას).

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ქვესისტემის უმეტეს ქვეყნებში (სოციალისტურ 
თანამეგობრობაში ღრმა ინტეგრაციის პერიოდშიც კი) ადგილი არ ჰქონია 
საბჭოთა სისხლის სამართლის სრულ რეცეფციას, უფრო მეტიც, რიგ ქვეყ-
ნებში (პოლონეთი, რუმინეთი, ჩეხოსლოვაკია, კუბა), კანონმდებლობაში 
შეტანილი იყო ეროვნული თავისებურებები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგე-
ბოდა იმდროინდელ იდეოლოგიურ სტანდარტებს.

მსოფლიო სოციალისტური სისტემის დანგრევის შემდეგ, მოცემული შტოს 
უმეტეს ქვეყნებში უარი თქვეს საბჭოთა სამართლის ფორმისა და შინაარ-
სისგან ნასესხებ ელემენტებზე და ნაწილობრივ მიიღეს დასავლეთის შტოს 
სისხლის სამართლის კანონმდებლობისა და ინგლისურამერიკულ სისტე-
მაში დამკვიდრებული მიდგომები.

253 U.S. Department of Justice, National Security Division. International Legal Systems – An Introduction. ხელმისაწვდომია: 
<https://www.justice.gov/archives/nsd-ovt/page/file/934636/download> [გადამოწმებულია: 07.04.2022].

https://www.justice.gov/archives/nsd-ovt/page/file/934636/download
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კონტინენტური სამართლის ოჯახები – 
რომანული (სამხრეთ ევროპული) 
სამართლის ოჯახი; 
გერმანული (ცენტრალურ ევროპული) 
სამართლის ოჯახი

დასავლეთის სამართლებრივი ტრადიციის უძველესი სამართლებრივი 
სისტემაა კონტინენტური ევროპული სამართალი, რომელიც დამსახურებუ-
ლად ითვლება დასავლური სამართლის უძველეს შტოდ.254

დასავლეთის შტოს რომანულგერმანული სამართლის ოჯახი (იტალია, 
საფრანგეთი, გერმანია, ესპანეთი, ლათინური ამერიკის ქვეყნები, აფრი-
კისა და აღმოსავლეთის სახელმწიფოების მნიშვნელოვანი ნაწილი და 
ა.შ.) ადრეულ შუა საუკუნეებში, ბიზანტიის იმპერატორ იუსტინიანეს მიერ 
ჩამოყალიბდა რომის სამართლის კოდიფიკაციის საფუძველზე. ევროპა-
ში რომის სამართლის რეცეფციას შედეგად მოჰყვა ის, რომ კონტინენტუ-
რი ქვეყნების სამართლებრივი სისტემები გარკვეულწილად ერთმანეთს 
დაემსგავსა. ყველა ქვეყანაში კანონი წარმოადგენს სამართლის მთავარ 
წყაროს, არსებობენ უმაღლესი იურიდიული ძალის მქონე კონსტიტუციე-
ბი. რომანულგერმანულ სამართლებრივ ოჯახს მრავალი თავისებურება 
გამოარჩევს, რომელთა შორის, უპირველესად, უნდა აღინიშნოს კანონის 
უზენაესობის პრინციპი, რაც გულისხმობს კონსტიტუციის წამყვან როლს 
მისი წყაროების სისტემაში. გარდა ამისა, კანონის უზენაესობის პირობებ-
ში, აღმასრულებელი ხელისუფლების აქტებს (რეგლამენტები, დეკრეტე-
ბი, დადგენილებები და ა.შ.) გააჩნიათ კანონქვემდებარე ხასიათი. კანო-
ნები და კანონქვემდებარე აქტები წინააღმდეგობაში არ უნდა მოდიოდეს 
კონსტიტუციასთან, რომელიც შემოსაზღვრავს სახელმწიფო ორგანოების 
კომპეტენციებს და, ამ კომპეტენციების შესაბამისად, ახდენს სამართლის 
წყაროების დიფერენციაციას. 

რომანულგერმანულ იურიდიულ დოქტრინაში განასხვავებენ ჩვეულებ-
რივი კანონის ძირითად ნაირსახეობებს: კოდექსებს, სპეციალურ კანონებ
სა და ნორმების კრებულს. კანონები, მათი დარგობრივი ხასიათის შესა-
ბამისად, არეგულირებენ საზოგადოებრივი ურთიერთობების სპეციალურ 
(ცალკეულ) სფეროებს. რომანულგერმანული სამართლის წყაროთა შო-
რის, კანონქვემდებარე აქტებს დიდი ადგილი უჭირავს სამართლებრივ 
რეგულირებაში.

254 Dubber, Markus D., „Criminal Law in Comparative Context“. Journal of Legal Education. Vol. 56, No. 3. (September 2006), pp. 
433-443. <https://www.jstor.org/stable/42893983>
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რომანულგერმანული სამართლის ოჯახის ფარგლებში გამოყოფენ შემდეგ 
ჯგუფებს: 

1. რომანული სამართლის ჯგუფი (საფრანგეთის, ბელგიის, ესპანეთის, 
იტალიის, ლუქსემბურგის, მონაკოს, ნიდერლანდების, რუმინეთის, ფი-
ლიპინების, ლათინური ამერიკის სახელმწიფოების, აფრიკის ქვეყნების 
– საფრანგეთის ყოფილი კოლონიების, აგრეთვე, ახლო და შუა აღმოსა-
ვლეთის ზოგიერთი ქვეყნისა და ა.შ. სამართლებრივი სისტემები);

2. გერმანული სამართლის ჯგუფი (გერმანიის, ავსტრიის, საქართველოს, 
სომხეთის, ბრაზილიის, უნგრეთის, საბერძნეთის, ინდონეზიის, ყაზა-
ხეთის, ლატვიის, პორტუგალიის, რუსეთის, სლოვაკეთის, ტაილანდის, 
თურქეთის, უკრაინის, ხორვატიის, ჩეხეთის, შვეიცარიის, ესტონეთის, 
სამხრეთ კორეის, იაპონიის და ა.შ. სამართლებრივი სისტემები);

3. სკანდინავიის სამართლის ჯგუფი (დანიის, ისლანდიის, ნორვეგიის, 
ფინეთის, შვედეთის სამართლებრივი სისტემები).255

საფრანგეთისა და გერმანიის კანონთა კოდიფიკაციამ უდიდესი გავლენა 
მოახდინა მთელ ევროპაში სისხლის სამართლისა და მისი დოქტრინის გა-
ნვითარებაზე. მე19 საუკუნის II და მე20 საუკუნის I ნახევარი ის პერიოდია, 
რომელმაც შუა საუკუნეების სისხლის სამართლის ფრაგმენტების თანამე-
დროვე კოდექსებით ეტაპობრივი ჩანაცვლების მტკიცებულებები დაგვიტო-
ვა. ამ ფრაგმენტებმა ახალ ეპოქაში შემოაღწია და ისინი, დროის მოთხოვნე-
ბის შესაბამისად, ცვლილებებს განიცდის. თავის მხრივ, ყველა ამ კოდექსმა, 
რამდენადაც ეს შესაძლებელი იყო, ნათლად ასახა კანონის იდეა და დღე-
მდე განასახიერებს მას თავის ახალ რედაქციებში. კანონის იდეის ძირითა-
დი მდგენელია ის, რომ სისხლის სამართლის კანონი განიხილება, როგორც 

„სადამსჯელო მახვილი“, რომელიც საზოგადოებაში წესრიგის დამყარების 
მიზნით არის შექმნილი. სადამსჯელო მახვილის იდეის ანარეკლს წარმოა-
დგენს საფრანგეთის 1810 წლის უკიდურესად რეპრესიული სისხლის სამარ
თლის კოდექსი, რომელსაც თანამედროვეებმა „რკინის კოდექსი“ უწოდეს. 
კანონის იდეა აისახება სისხლის სამართლის სრული კოდიფიკაციისადმი 
სწრაფვაში. 

კანონის იდეის შემდგომი პრინციპია Nullum crimen sine lege (საფრანგეთის სის-
ხლის სამართლის კოდექსის 111.3ე მუხლი, გერმანიის სისხლის სამარ თლის 
კოდექსის §1), რომელიც ხაზს უსვამს მართლწესრიგის წყაროს ერთიანობას 

255 Dodonov V.N., Comparative Criminal Law. General part / Under total. ed. S.P. Shcherby. Moscow: Yurlitinform, 2009. pp. 350-
352.
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საზოგადოებაში. სისხლის სამართლის წყაროების მრავალრიცხოვ ნების მი-
უხედავად, კოდექსი კვლავ რჩება მთავარ ცენტრად მათ სისტემაში. კონტინე-
ნტური სისხლის სამართლის დოქტრინაში ტერმინები „სისხლის სამართალი“ 
და „დასჯის სამართალი“ (Droit criminel and droit pénal (ფრანგ.)) ერთმანეთის 
სინონიმებია, რაც სწორედ რომ იმ სადამსჯელო იდეას უსვამს ხაზს, რომელიც 
საფუძვლად უდევს სისხლის სამართალს: ეს არის კანონების ერთობლიობა, 
რომელიც აღწერს რეპრესიის გაცხადებულ გზას სახელმწიფოს მხრიდან. ნა-
წილობრივ სისხლის სამართლისადმი ქედის მოდრეკით შეიძლება აიხსნას 
კონტინენტურ სამართალში ისეთი კონცეფციის წარმოქმნა, როგორიცაა, მა-
გალითად, „მტრების სისხლის სამართალი“ (Feindstrafrecht), რომლის ავტო-
რია გერმანელი პროფესორი გიუნტერ იაკობსი (Günther Jakobs). მისი აზრით, 
თანამედროვე სისხლის სამართალი მოქალაქეზე საზოგადოების რეაქციიდან 
(მისი გამოსწორების მიზნით) სულ უფრო მეტად გადაიქცევა საზოგადოების 
რეაქციად მტრის წინააღმდეგ (მისი განადგურების მიზნით).

რომანულგერმანულ სამართალში, სამართლებრივი რეგულირების პრო-
ცესში ფართოდ გამოიყენება სამართლის ძირითადი პრინციპები, რომლე-
ბიც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენენ საკანონმდებლო ხარვეზების ან 
კოლიზიების დროს. დოქტრინა კვლავინდებურად მნიშვნელოვან გავლენას 
ახდენს საკანონმდებლო და კანონგამოყენებით საქმიანობაზე. წესჩვეულე-
ბას ამ სისტემაში შეუძლია იმოქმედოს, როგორც კანონის დანამატმა, ანუ 
განმსაზღვრელი მნიშვნელობა მას არ ენიჭება. რიგ შემთხვევებში (პირველ 
რიგში, კერძო სამართალში), წესჩვეულებები სჭარბობენ სამართლის სხვა 
წყაროებს. აუცილებელია აღინიშნოს რომანულგერმანული სამართლის 
ისეთი გამორჩეული თვისება და თავისებურება, როგორიცაა (სხვა სამა-
რთლებრივ ოჯახებთან შედარებით) მკაფიოდ გამოხატული დოქტრინა-
ლურობა და კონცეპტუალურობა. სასამართლო პრაქტიკა, ასევე, დამხმარე 
წყაროებს მიეკუთვნება.

რიგ შემთხვევებში, სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც უმაღლესი 
სასამართლოების დონეზეა გამყარებული, იძენს პრეცედენტის ფაქტობრივ 
მნიშვნელობას, მაგრამ სასამართლოს არ აქვს კანონშემოქმედების უფლე-
ბა. ამავდროულად, ამ სისტემაში სასამართლო პრაქტიკა რიგ შემთხვევებში 
განიხილება, როგორც სამართლის წყარო.256

რომანულგერმანული სისტემის შიგნით მნიშვნელოვანი განსხვავებებიც 
არსებობს. უპირველეს ყოვლისა, ამ ოჯახში გამოყოფენ ორ სამართლებ-

256 Vedernikova O.N., „Contemporary penal-legal systems: types, models, characteristics“. State and law. Issue 1, (2004): pp. 
68-76.
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რივ ჯგუფს – რომაულს (იტალია, საფრანგეთი, ბელგია, ლუქსემბურგი, 
ნიდერლანდები, ესპანეთი, პორტუგალია) და გერმანულს (გერმანია, ავ-
სტრია, შვეიცარია და ა.შ.). რომაული სამართლისგან განსხვავებით, გერ-
მანულ სამართალზე დიდი გავლენა იქონია გერმანული სამართლის მეც-
ნიერებამ, ხოლო საფრანგეთში, ძირითადად, ნაპოლეონის ძველ კოდექ-
სებს იყენებდნენ.

ბოლო პერიოდში, კონტინენტურ ქვეყნებში, დიდი ყურადღება ექცევა კა-
ნონქვემდებარე ნორმების მიღების პროცესს; გრძელდება წესჩვეულებების 
გამოყენება სამართლის წყაროდ კერძოსამართლებრივ ურთიერთობებში 
და კონკრეტული რეგიონის პრობლემებისა და საკითხების გადასაჭრელად. 
ზოგადი წესისამებრ, წესჩვეულებები წარმოადგენენ კანონის დანამატს. 
გარდა ამისა, მაგალითად, საფრანგეთში განარჩევენ კანონის პირველად 
(სახელმწიფო რეგულაციები) და მეორად (სასამართლოს გადაწყვეტილე-
ბები) წყაროებს. ამასთან, ინტეგრაციული პროცესების შედეგად კანონების 
ურთიერთზემოქმედების პროცესი გამოიხატება იმით, რომ საფრანგეთში 
საკასაციო სასამართლოს, სახელმწიფო საბჭოსა და საკონსტიტუციო საბ-
ჭოს გადაწყვეტილებები მოცემულ სამართლებრივ სისტემაზე ახდენს ისეთ 
ზემოქმედებას, როგორსაც ინგლისური პრეცედენტის პრინციპი. მიუხედა-
ვად იმისა, რომ მოსამართლე არ არის ვალდებული მკაცრად დაიცვას სასა-
მართლო პრაქტიკის გამოცდილება, ის წინა ავტორიტეტული გადაწყვეტი-
ლებების ძლიერი გავლენის ქვეშ ექცევა.

გერმანიაში მოქმედი სამართლის საფუძველს კოდექსები წარმოადგენენ, 
მაგრამ საკანონმდებლო ცვლილებების მნიშვნელოვანი ნაწილის შეტანა 
სპეციალური კანონების მეშვეობით ხდება და ქვემდებარე აქტების გავლე-
ნის ზრდის ტენდენცია შეიმჩნევა. გერმანიაში სამთავრობო და სხვა საკა-
ნონმდებლო აქტები შეიძლება გამოიცეს მხოლოდ კანონის შესრულების 
ფარგლებში. გერმანიაში არ არსებობს ახალი ტიპის კონსოლიდირებული 
კოდექსები. სამართლებრივი წესჩვეულება გავრცელებულია საკმაოდ ვიწ-
რო გარემოში, რომელსაც არ მოიცავს კოდიფიკაცია. საჯარო სამართლის 
სფეროში ვლინდება კონსტიტუციური ნორმების ფართო მოქმედება.

სასამართლო პრაქტიკა სამართლის წყაროს წარმოადგენს მხოლოდ ქვე-
და ინსტანციის სასამართლოების გადაწყვეტილებათა დამტკიცებისას 
ზედა ინსტანციის სასამართლოების მიერ. ადმინისტრაციული სამართლის 
მოქმედების სფეროში სასამართლო პრაქტიკის როლი კიდევ უფრო მცირეა. 
გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები წარმოად
გენს კანონის თანაბარზომიერ წყაროს. საკონსტიტუციო სასამართლოს 
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მიერ კანონების განმარტება სავალდებულოა ყველა კანონგამოყენებითი 
ორგანოსთვის. კონსტიტუციური კონტროლის მნიშვნელობა გამოიხატება 
იმით, რომ დროის იმ მონაკვეთში, რომლის განმავლობაშიც ხდება აქტის 
კანონიერების შემოწმება, ჩერდება მისი მოქმედება, შემდეგ კი საქმე წყდე-
ბა საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნის შესაბამისად. გერმანიისაგან 
განსხვავებით, საქართვველოში საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმის 
გან ხილვა ავტომატურად არ აჩერებს გასაჩივრებული აქტის მოქმედებას. 
საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლება აქვს, შეაჩეროს ნორმატიული 
აქტის მოქმედება, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათად ხდება: „თუ საკონსტიტუ
ციო სასამართლო მიიჩნევს, რომ ნორმატიული აქტის მოქმედებას შეუძლია 
ერთერთი მხარისათვის გამოუსწორებელი შედეგები გამოიწვიოს, შეუძლია 
საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ან უფრო ნაკლები ვადით 
შეაჩეროს სადავო აქტის ან მისი სათანადო ნაწილის მოქმედება“.257

თითოეულ „მიწას“ (ფედერაციის სუბიექტს) აქვს საკუთარი კანონმდებლო-
ბა, მაგრამ ფედერალური კანონი, გერმანიის კონსტიტუციის თანახმად, პრი-
ორიტეტულია „მიწის“ კანონთან შედარებით. მეორე მხრივ, „მიწები“ საკმა-
ოდ დამოუკიდებლები არიან და ზედა პალატის (ბუნდესრატის) მეშვეობით 
მონაწილეობენ ფედერალურ კანონშემოქმედებაში, ხოლო ფედერაციის 
საკანონმდებლო კომპეტენცია შემოიფარგლება კონსტიტუციის (ძირითადი 
კანონის) ჩარჩოებით. საკითხები, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ექსკლუზი-
ურ ან ერთობლივ კომპეტენციას, რჩება „მიწის“ კომპეტენციაში.

გერმანიის კანონმდებლობის „ჩარჩო“ ხასიათი გამოიხატება იმით, რომ 
ფედერაციას შეუძლია მხოლოდ ზოგადი დებულებების ჩარჩოკანონე-
ბის გამოცემა (ჩარჩოკანონმდებლობა), ხოლო სპეციალური (დეტალური) 
კანონების გამოცემის უფლება გერმანიის „მიწებს“ ენიჭებათ. კანონთა 
კოლიზიის შემთხვევაში მოქმედებს ფედერალური კანონი. საერთაშო-
რისო სამართლის ზოგადი ნორმები, ძირითადი კანონის თანახმად, ფე-
დერაციის სამართლის შემადგენელი ნაწილია. მათ გააჩნიათ უპირატე-
სობა კანონთან მიმართებაში და უშუალოდ წარმოშობენ სამართლის 
სუბიექტების უფლებებსა და მოვალეობებს ფედერაციის ტერიტორიაზე. 
გერ მანიისგან განსხვავებით, საფრანგეთში საერთაშორისო სამართლის 
ნორმების მოქმედება უფრო ზომიერია და საუბარია არა მათ პირდაპირ 
გამოყენებაზე, არამედ სათანადოდ რატიფიცირებულ ხელშეკრულებებსა 
და შეთანხმებებზე.

257 საქართველოს ორგანული კანონი – საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ, მუ-
ხლი 25(5). (მიღების თარიღი 31.01.1996).
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ყოველივე ზემოთქმულის საფუძველზე, შეგვიძლია გამოვყოთ რომანულ 
გერმანული სამართლის ოჯახის ძირითადი მახასიათებლები. 

 � დასახელებულ ქვეყნებში დომინირებს წერილობითი სამართლის წყა-
როების ერთიანი, იერარქიულად სტრუქტურირებული სისტემა, სადაც 
მთავარ ადგილს იკავებს კანონმდებლობა;

 � კანონშემოქმედებაში მთავარი როლი განეკუთვნებათ საკანონმდებლო 
ხელისუფლების ორგანოებს;

 � სამართალგამოყენებითი ორგანოები ვერ შეცვლიან კანონს და მის 
მნიშვნელობას; 

 � კონსტიტუციური რეგულირების მაღალ დონეს ავსებს ნორმატიული 
გან ზოგადების მაღალი ტექნიკა, რაც მიიღწევა ნორმატიულსამარ
თლებრივი აქტების კოდიფიკაციით; 

 � მთლიანად სამართალი დაყოფილია დარგობრივი ნიშნის მიხედვით, 
აგრეთვე – კერძო და საჯარო სამართლად; 

 � სამართლებრივი ჩვეულება და იურიდიული პრეცედენტი კანონის და-
მხმარე წყაროებია; 

 � განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იურიდიულ დოქტრინას, რომე-
ლიც განსაზღვრავს სამართლის აგების ძირითად პრინციპებსა და თე-
ორიას.
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თავი 8. გერმანიის ფედერაციული 
რესპუბლიკის სისხლის სამართალი
სისხლის სამართლის წყაროები 

გერმანიის სისხლის სამართლის წყაროებია:

 � გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 1871 წლის სისხლის სამარ
თლის კოდექსი;258

 � გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 1949 წლის კონსტიტუცია;259

 � სპეციალური ფედერალური სისხლის სამართლის კანონები;

 � მიწის სისხლის სამართლის კანონმდებლობა;

 � საზღვარგარეთის სისხლის სამართალი.

გერმანიის სისხლის სამართლის თავისებურებას წარმოადგენს ის, რომ 
იგი არასრულადაა კოდიფიცირებული. სისხლის სამართლის კოდექსთან 
ერთად, არსებობს სხვა არაკოდიფიცირებული ნორმები, რომელთაც სხვა-
დასხვა კანონი შეიცავს. ამიტომ, უნდა განვასხვავოთ საკუთრივ სისხლის 
სამართლის კოდექსი (ფედერალური კოდიფიცირებული აქტი) და უფრო 
ფართო ცნება – „სისხლის სამართალი“, რომელიც გერმანიის ფედერაცი-
ული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის გარდა, მოიცავს სხვა 
სამარ თლებრივ აქტებსაც დამატებითი სისხლის სამართლის სახელწო-
დებით.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კონსტიტუცია ითვალისწინებს 
რიგ სისხლის სამართლის პრინციპებს:

258 Constitution of the German Empire – Constitution of the German Reich (1871). Wikisource. 18 August, 2019. ხელმისაწ-
ვდომია: <https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_German_Empire> [გადამოწმებულია: 07.04.2022].

259 The Basic Law of the FRG (23 May 1949). The Basic Law of the Federal Republic of Germany (FRG) is signed in Bonn on 23 May. 
1949. CVCE.EU by UNI.LU. 2015. ხელმისაწვდომია: <https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/7fa618bb-
604e-4980-b667-76bf0cd0dd9b/publishable_en.pdf> [გადამოწმებულია: 08.04.2022].

https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_German_Empire
https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/7fa618bb-604e-4980-b667-76bf0cd0dd9b/publishable_en.pdf
https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/7fa618bb-604e-4980-b667-76bf0cd0dd9b/publishable_en.pdf
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 � აკრძალულია სიკვდილით დასჯა (მუხლი 102);

 � ქმედება ისჯება მხოლოდ მაშინ, თუ ეს კანონითაა დადგენილი დანაშა-
ულის ჩადენამდე (მუხლი 103.2);

 � აკრძალულია ერთი და იმავე დანაშაულისათვის ორჯერ დასჯა (მუხლი 
103.3)

 � თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება მხოლოდ სისხლის სამართლის კა-
ნონის საფუძველზე და სასამართლოს განაჩენით (მუხლი 104).260

ყველაზე მნიშვნელოვან ფედერალურ სისხლის სამართლის კანონს წარმო-
ადგენს გერმანიის 1871 წლის სისხლის სამართლის კოდექსი (1987 წლის 10 
მარტის რედაქციით).

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მოქმედი სისხლის სამართლის 
კოდექსი ემყარება გერმანიის იმპერიის 1871 წლის 15 მაისის სისხლის სა-
მართლის სჯულდებას. 1953 წლის 25 აგვისტოს გამოცემაში სათაურიდან 
ამოღებულ იქნა გამოთქმა „გერმანიის იმპერიისთვის“ და ოფიციალურ სა-
ხელწოდებად დადგინდა „სისხლის სამართლის კოდექსი“. გერმანიის ფე-
დერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის ბოლო გამოცე-
მა თანამედროვე იურიდიული დოკუმენტია, თუმცა, მისი ძირითადი ინსტი-
ტუტები 1871 წლის სისხლის სამართლის კანონს უკავშირდება.

როგორც უკვე აღინიშნა, დღეისათვის გერმანიაში მოქმედებს 1871 წლის 
სისხლის სამართლის კოდექსი, 1987 წლის 10 მარტის რედაქციით.261

1987 წლის შემდეგ გფრის სისხლის სამართლის კოდექსში განხორციელე-
ბული ძირითადი ცვლილებები შემდეგნაირად გამოიყურება:

 � 1989 წლის 9 ივლისის კანონით (ტერორისტული აქტების მთავარი 
მოწმის ინსტიტუტის შემოღებასთან დაკავშირებით) გაიზარდა პა-
სუხისმგებლობა გამოძალვის მიზნით ადამიანის მოტაცებისათვის 
(§239 „ა“);

 � 1990 წლის 20 აგვისტოს კანონით (სისხლის სამართლის კოდექსში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ) გაფართოვდა ნორმა ინფორმაციის 
კონფიდენციალობის დარღვევისათვის (§201);

260 „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“. Bundesministerium der Justiz. Ausfertigungsdatum: 23.05.1949 ხელმი-
საწვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html> [გადამოწმებულია: 08.04.2022].

261 „Strafgesetzbuch (StGB)“. Bundesministerium der Justiz. Ausfertigungsdatum: 15.05.1871. ხელმისაწვდომია: <https://
www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html> [გადამოწმებულია: 08.04.2022].

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
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 � 1992 წლის 14 ივლისის კანონით (სისხლის სამართლის კოდექსში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ) დამძიმდა სასჯელი ადამიანებით ვაჭ-
რობისათვის (§180 „ბ“, 181);

 � 1992 წლის 15 ივლისის კანონის საფუძველზე (ნარკოტიკებით უკა-
ნონო ვაჭრობასა და ორგანიზებული დანაშაულის სხვა ფორმებთან 
ბრძოლის წინააღმდეგ) გაიზარდა პასუხისმგებლობა ბანდის მიერ 
ანგარებითი დანაშაულის ჩადენისათვის, იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს 
ქმედებათა ისეთი შემადგენლობა, როგორიცაა: ბანდის მიერ ჩადენი-
ლი ქურდობის განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა (§244) ანდა ფულის 
გათეთრება (§261).

1990 წელს, გერმანიის გაერთიანებასთან დაკავშირებით, არაერთი პრო-
ბლემა წარმოიშვა, რაც განპირობებული იყო ორი გერმანული სახელმწიფოს 
სამართლებრივ სისტემებში არსებული მნიშვნელოვანი განსხვავებებით. 
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 1987 წლის რედაქციის სისხლის 
სამართლის კოდექსი ამოქმედდა 1990 წლის 3 ოქტომბრიდან ზოგიერთი 
გამონაკლისით ბრანდენბურგის, მეკლენბურგპრედომერანიის, საქსონიის, 
საქსონიაანჰალტის, თიურინგიისა და ბერლინის ყოფილი აღმოსავლეთ 
ნაწილის ახალი ფედერალური მიწების ტერიტორიებზე.

ბოლო ცვლილებები გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სსკში 1994
1995 წლებში შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტა-
ნის შესახებ რიგი კანონების საფუძველზე. კერძო ნაწილს დაემატა დეპუ-
ტატების მოსყიდვის შესახებ ნორმა (§108); გამოირიცხა პასუხისმგებლობა 
ჰომოსექსუალური ქმედებებისთვის (§175); 1994 წლის 27 ივნისის 31ე კა-
ნონით არსებითად შეიცვალა კერძო ნაწილის §28 – „სისხლის სამართლის 
დანაშაული გარემოს წინააღმდეგ“; სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლი-
ლებები განხორციელდა 1998 წელსაც, ასევე, იგი შემდგომშიც არაერთხელ 
იქნა გადახედილი.262

როგორც უკვე აღინიშნა, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის 
სამართლის კოდექსის კოდიფიკაცია არ არის სრული. ყველა ის კანონი, 
რომელიც არ შედის აღნიშნულ კოდექსში, განიხილება, როგორც დამატე-
ბითი სისხლის სამართალი (Nebenstrafrecht). ასეთ სისხლისსამართლებ-
რივ ნორმებს ბევრი კანონი შეიცავს, მათი რაოდენობა 1000მდეა. მათგან 
დაახლოებით 30 ძირითადი და დამატებითი კანონია. ეს კანონები შეიცავს, 
მაგალითად, ისეთ ნორმებს, როგორიცაა: 1976 წლის ატომური ენერგიის 

262 Strafgesetzbuch, (Federal Register of Laws) published in Bundesgesetzblatt, vol. 1, (1998). p. 332.
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შესახებ კანონის 45ე მუხლი,263 1957 წლის ფედერალური საბანკო კანონის 
35ე მუხლი, „საკრედიტო ინსტიტუტების შესახებ“ კანონის §54 და მრავალი 
სხვა.264

დამატებითი სისხლის სამართლის კანონებს მიეკუთვნება, ასევე, 1953 
წლის 4 აგვისტოს კანონი ახალგაზრდების საქმეთა მართლმსაჯულების 
შესახებ, 1974 წლის 11 დეკემბრის რედაქციით.265 ეს კანონი ვრცელდება 
არასრულწლოვან პირებზე, ანუ მათზე, ვინც დანაშაულებრივი ქმედების 
ჩადენისას 14 წლის ასაკს მიაღწია, მაგრამ ჯერ არ შესრულებია 18 წელი 
და ახალგაზრდა ასაკის პირებზე, რომელთაც დანაშაულის ჩადენის მომენ
ტისთვის 18 წელს მიაღწიეს, მაგრამ არ მიუღწევიათ 21 წლისათვის (კანო-
ნი ახალგაზრდების საქმეებზე მართლმსაჯულების განხორციელების შე-
სახებ, მუხლი 1).

კანონიერების პრინციპები

სისხლის სამართლის კოდექსის პირველი ნაწილი ადგენს კანონიერების 
პრინციპს. პრინციპის ზუსტად ფორმულირებულ ვერსიას შეიცავს ძირი-
თადი კანონის 103ე მუხლი, §2, რომელსაც კანონიერების პრინციპი აჰყავს 
კონ სტიტუციურ რანგში.266 სისხლის სამართლის კოდექსის პირველი ნაწი-
ლი და ძირითადი კანონის მუხლი 103, §2 ადგენს: „ქმედება შეიძლება დაი
საჯოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოცემული ქმედებისთვის სასჯელი მის 
ჩადენამდე კანონით იყო განსაზღვრული“. ეს ფორმულირება შეიცავს ოთხ 
ქვეპრინციპს:267

1. დასჯა მოითხოვს პარლამენტის წერილობითი აქტის არსებობას (Lex 
scripta parlamentaria) და არ შეიძლება დაეფუძნოს ჩვეულებას;

263 „Peaceful Nuclear Explosions Treaty (1976)“. Arms Control Association. ხელმისაწვდომია: <https://www.atomicarchive.
com/resources/treaties/pnet.html> [გადამოწმებულია: 08.04.2022].

264 „Bundesbank Act (Bundesbankgesetz, BBankG) – Gesetz über die Deutsche Bundesbank“. German Law Archive. 25 April, 
2014. ხელმისაწვდომია: <https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=833> [გადამოწმებულია: 08.04.2022].

265 Brooke, Rosalind R., & Zacher, Hans F. Social Legislation in the Federal Republic of Germany. London: Max Planck Institute 
for Foreign and International Social Law, 1983. ხელმისაწვდომია: <https://epub.ub.uni-muenchen.de/10007/1/10007.
pdf> [გადამოწმებულია: 08.04.2022]. 

266 გერმანული სისტემის თანახმად, ძირითადი კანონი პრევალირებს ნებისმიერ სხვა სტატუტზე და 
ოფიციალურ აქტზე. კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მყოფი ნებისმიერი კანონი ფედერალუ-
რი კონსტიტუციური სასამართლოს მიერ ბათილად იქნება ცნობილი.

267 See 92 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Decisions of the Federal Constitutional Court, hereaft er BVerfGE) 1 at 
11-13, 1995.

https://www.atomicarchive.com/resources/treaties/pnet.html
https://www.atomicarchive.com/resources/treaties/pnet.html
https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=833
https://epub.ub.uni-muenchen.de/10007/1/10007.pdf
https://epub.ub.uni-muenchen.de/10007/1/10007.pdf
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2. სისხლისსამართლებრივმა აკრძალვებმა უნდა „განსაზღვრონ“ აკრძა-
ლული საქციელი, ანუ, მათი განსაზღვრა არ უნდა იყოს ბუნდოვანი;

3. სისხლისსამართლის კანონს, რომელიც აუქმებს ქმედების დანაშაუ-
ლებრიობას ან ამსუბუქებს სასჯელს, აქვს უკუძალა; სისხლისსამარ
თლის კანონს, რომელიც აწესებს ქმედების დანაშაულებრიობას ან 
ამკაცრებს სასჯელს, უკუძალა არა აქვს;

4. კანონით დანაშაულის ფორმულირება გულისხმობს დასჯადობის გარე 
საზღვრების დადგენას, შესაბამისად, კანონიერი აკრძალვა არ შეიძლე-
ბა ანალოგიით მიესადაგოს იმ ქცევას, რომელზეც არ ვრცელდება გამო-
ყენებული სიტყვების ჩვეულებრივი მნიშვნელობა.

ზოგადი ნაწილი
დანაშაული

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსში 
არ არის მოცემული დანაშაულის განმარტება. კოდექსის სხვადასხვა თავში 
ნათქვამია, რომ დანაშაულის ნიშნებს განეკუთვნება არამართლზომიერება, 
ბრალეულობა და დასჯადობა.

დანაშაულის კლასიფიკაცია

გერმანიაში დანაშაულებრივი ქმედებები კლასიფიცირდება დანაშაულე-
ბად და გადაცდომებად, რაც სასჯელის სიმკაცრეზეა დამოკიდებული. 
გერ მანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
თანახმად (§12), დანაშაული არის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, რომ-
ლისთვისაც გათვალისწინებულია როგორც თავისუფლების აღკვეთის მინი-
მალური ზომა ერთი წლის ვადით, ისე უფრო მკაცრი სასჯელი. გადაცდომა 
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებაა, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 
თავისუფლების აღკვეთა უფრო მოკლე ვადით ან ჯარიმა.



222

დანაშაულის სუბიექტი

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსში 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკის დადგენისადმი სპე-
ციფიკურ მიდგომას აქვს ადგილი. კანონმდებელი დანაშაული სუბიექტის ამ 
ნიშანს განსაზღვრავს „ასაკობრივი შეურაცხაობის“ კატეგორიით, რაც იმას 
გულისხმობს, რომ მცირეწლოვნობის გამო პირს არ შეუძლია გააცნობიე-
როს თავისი ქმედებების ხასიათი და აკონტროლოს ისინი.

საქართველოში ასაკი არ არის დანაშაულის სუბიექტის ნიშანი. საქართვე-
ლოს სსკის 33ე მუხლი – „შეურაცხაობა ასაკის გამო“ – გადმოტანილია ბრა-
ლის გამომრიცხავი და შემამსუბუქებელი გარემოებების თავში.

გერმანულ სამართალში განასხვავებენ ახალგაზრდა სამართალდამრღვე-
ვების რამდენიმე კატეგორიას: 14დან 16 წლამდე, 16დან 18 წლამდე და 
18დან21 წლამდე ასაკისას.268

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 33ე მუხლის თანახმად, 
ბრალუუნაროა პირი, რომელსაც ქმედების ჩადენისას ჯერ არ შესრულებია 
14 წელი. საქართველოში 14 წელს მიუღწევლობა ბრალს გამორიცხავს, ისე-
ვე, როგორც ფსიქიკური ავადმყოფობა. ასეთი პირები ბრალუუნარონი არი-
ან. ჩვენს კოდექსშიც, რომელიც გერმანული სამართლის პრინციპებზეა აგე-
ბული (ზოგადი ნაწილი), ასაკი, ისევე, როგორც ფსიქიკური ავადმყოფობა, 
განიხილება იმ თავში, რომელიც ბრალს ეძღვნება. 

უნდა აღინიშნოს, რომ „ასაკობრივი შეურაცხაობის“ კატეგორიას მხოლოდ 
კანონმდებელი არ იყენებს. ის საკმაოდ ხშირად აისახება სამეცნიერო და 
საგანმანათლებლო ლიტერატურაში, მაგრამ თავად ცნება „შეურაცხაობა“, 
როგორც ცნობილია, მოიცავს სამედიცინო კრიტერიუმსაც, რომელიც მიუ-
თითებს იმას, რომ მართლსაწინააღმდეგო ქმედების სუბიექტს აღენიშნება, 
როგორც მინიმუმ, საკმარისად სერიოზული ფსიქიკური გადახრა. ასაკობ-
რივი შეურაცხაობის შემთხვევაში პირი ვერ აცნობიერებს თავისი ქმედების 
არამართლზომიერებას ან ვერ აკონტროლებს მას არა ფსიქიკური დაავადე-
ბის, არამედ ასაკის გამო ინდივიდუალური ინტელექტუალური და (ან) ნებე-
ლობითი თვისებების არასრულად ფორმირების გამო.

268 Rudenko A.S., „Some Features of Criminal Responsibility of Juveniles According of Foreign Law“. Academy of Law and 
Management, No. 2(8), (2016). pp. 151-154. ხელმისაწვდომია: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29327048> [გა-
დამოწმებულია: 08.04.2022].

https://elibrary.ru/item.asp?id=29327048
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შეურაცხაობა

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
შესაბამისად, ფსიქიკური აშლილობის მქონე შეურაცხადი პირის მართლსა-
წინააღმდეგო ქცევა ხასიათდება, როგორც არაბრალეული ქმედება. სის-
ხლის სამართლის კოდექსის თანახმად (§20), ბრალის გარეშე მოქმედებს 
ის, ვინც ავადმყოფური ფსიქიკური აშლილობის, ცნობიერების ღრმა დარ
ღვევის, ჭკუასუსტობის, ან სხვა მძიმე ფსიქიკური აშლილობის გამო, ვერ 
აცნობიერებს ქმედების უკანონობას. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს განმარტება 
მკაფიოდ არ მიუთითებს შეურაცხაობის ფსიქიკური კრიტერიუმის ნებით 
ასპექტზე, ვინაიდან მოქმედება გაცნობიერების გარეშე და ქმედებების 
ხელ მძღვანელობა ერთი და იგივე არ არის. შეიძლება პირი აცნობიერებდეს 
თავისი ქმედების უკანონობას, მაგრამ (მაგალითად, ნების დეფექტის გამო) 
არ შეეძლოს თავისი საქციელის წარმართვა. გერმანიის ფედერაციული რეს-
პუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად (§21), თუ მართლსა-
წინააღმდეგო ქცევისას პირს აღენიშნებოდა ქმედების უკანონობის გაცნო-
ბიერების არსებითი დაქვეითება ავადმყოფური ფსიქიკური აშლილობის, 
ცნობიერების ღრმა დარღვევის, ჭკუასუსტობის ან სხვა მძიმე ფსიქიკური 
გადახრის გამო, სასჯელი შეიძლება შეუმსუბუქდეს. კოდექსის ანალიზი სა-
შუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ შეზღუდული შერაცხადობის მდგო-
მარეობა სასამართლომ შეიძლება განიხილოს, როგორც განსაკუთრებული 
შემამსუბუქებელი გარემოება.269

დანაშაულის ჩადენის სტადიები

გერმანიის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში „დანაშაულის მომზა-
დების“ განმარტება არ არსებობს. გერმანულისგან განსხვავებით, ინგლი-
სისა და შეერთებული შტატების სისხლის სამართალი ითვალისწინებს 
პასუხისმგებლობას დანაშაულის ჩადენაზე შეთანხმების გამო ისევე, რო-
გორც დასრულებული დანაშაულის შემთხვევაში (თუ ორი ან მეტი პირი შე-
თანხმდება თუნდაც შედარებით ნაკლები სიმძიმის, ზოგჯერ კი უბრალოდ, 
მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენის თაობაზე).270 

269 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB). Bundesministerium der Justiz. Section 20. 13 November, 1998. ხელმი-
საწვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/> [გადამოწმებულია: 08.04.2022].

270 Грузинская Е., Уголовное законодательство отдельных зарубежных стран о неоконченном преступлении. 2015, N1. C. 
57-59. ხელმისაწვდომია: <https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnoe-zakondatelstvo-otdelnyh-zarubezhnyh-stran-o-
neokonchennom-prestuplenii/viewer> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnoe-zakondatelstvo-otdelnyh-zarubezhnyh-stran-o-neokonchennom-prestuplenii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnoe-zakondatelstvo-otdelnyh-zarubezhnyh-stran-o-neokonchennom-prestuplenii/viewer
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თუმცა, კოდექსში მითითებული დანაშაულების მოსამზადებლად ზო-
გიერთი ქმედება ისჯება კანონის პირდაპირი მოთხოვნის შესაბამისად. გერ
მანიის სისხლის სამართლის კანონის თანახმად, დანაშაულის მომზადება 
მხოლოდ ორ შემთხვევაში ისჯება: პირველ რიგში, თუ მოსამზადებელი 
მოქმედებები თავად ქმნიან ქმედების შემადგენლობას (მაგალითად, დაქი-
რავებული მკვლელი მანქანას იპარავს, რათა მისი გამოყენებით მკვლელო-
ბა ჩაიდინოს); მეორე, თუ სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილის 
ნორმები ადგენენ პასუხისმგებლობას კონკრეტული ქმედების მომზადე-
ბისთვის (მაგალითად, დასჯადია სახელმწიფო ღალატის (სსკის §83), ასევე, 
ფულის ან გადახდის ნიშნების გაყალბების მომზადება (სსკის §149) და ა.შ.).

მცდელობა

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსში 
მცდელობის ცნების განსაზღვრისადმი სპეციფიკური მიდგომა არსებობს. 
გფრს სსკის 22ე მუხლის თანახმად, სისხლის სამართლის დანაშაულის 
მცდელობას სჩადის ის, ვინც ქმედებაზე თავისი წარმოდგენის შესაბამისად, 
უშუალოდ იწყებს ქმედების შემადგენლობის განხორციელებას. ეს საკა-
ნონმდებლო კონსტრუქცია ემყარება სუბიექტურ კრიტერიუმს, ანუ დამნა-
შავის აზრს იმის შესახებ, რომ იგი მიზანმიმართულად იწყებს სისხლისსა-
მართლებრივი აკრძალვის დარღვევით მოქმედებას. კოდექსში არაფერია 
ნათქვამი იმ მიზეზების შესახებ, რომელთა გამოც ქმედება არ დასრულდა. 
როგორც იურიდიულ ლიტერატურაში სავსებით სამართლიანადაა აღნიშ-
ნული, ამგვარი საკანონმდებლო მიდგომა მნიშვნელოვნად ართულებს მო-
ცემული ნორმის სწორად გამოყენებას.271

სისხლის სამართლის კოდექსში მოცემულია განსხვავება Verbrechenსა (მი-
ნიმუმ ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთით დასჯად სერიოზულ დანა-
შაულებს) და Vergehenს (გადაცდომებს – ნაკლებად მძიმე დანაშაულებს) 
შორის. ეს განსხვავება ჰგავს სისხლის სამართლის დანაშაულსა და სამა-
რთალდარღვევას შორის განსხვავებას აშშის კანონმდებლობაში, მაგრამ 
მრავალი ქმედება, რომელიც აშშში სისხლის სამართლის დანაშაულადაა 
მიჩნეული, გერმანიაში განიხილება, როგორც Vergehen. 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსი 
ადგენს, რომ დანაშაულის მცდელობა ისჯება ყოველთვის, ხოლო გადაც-
დომის მცდელობა – მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას პირდაპირ ითვა-

271 Jescheck H., Lehrbuch Des Strafrechts. Allgemeiner Teil. Berlin, 1978. S. 604.
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ლისწინებს კანონი. ფაქტობრივად, სასჯელი გათვალისწინებულია მრავალი 
დანაშაულის მცდელობის შემთხვევაში, როგორიცაა: თავდასხმა, ქურდობა, 
ქურდობა შეღწევით, თაღლითობა, გაყალბება, ქონების განადგურება და 
სხვ. მაგალითად, სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად (§281), ის, ვინც, 
მოტყუების მიზნით, სისხლისსამართლებრივ პრაქტიკაში გამოიყე ნებს სხვა 
პირისთვის გაცემულ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ისჯება თა-
ვისუფლების აღკვეთით, ვადით ერთ წლამდე ან ფულადი ჯარიმით.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსით, 
სპეციალურად დადგენილ შემთხვევებში, დანაშაულის მცდელობამ შეიძ
ლება წარმოშვას დამოუკიდებელი ქმედება. ასე მაგალითად, სისხლის სა-
მართლის კოდექსის §159 დასჯად ქმედებად ცნობს ცრუ ჩვენების მიცემის 
წაქეზებას. გფრის სისხლის სამართლის კოდექსით რეგულირდება, ასე-
ვე, სასჯელი უვარგისი (შეუძლებელი) მცდელობისათვის. იმ შემთხვევაში, 
თუ პირი ვერ აცნობიერებს, რომ ვერ დაასრულებს ქმედებას ამ ქმედების 
ობიექტის ან იმ საშუალების გამო, რომლითაც სჩადის დანაშაულს, სასამა-
რთლოს შეუძლია უარი თქვას მისთვის სასჯელის დანიშვნაზე ან შეუმსუბუ-
ქოს სასჯელი თავისი შეხედულებით.

განსხვავების კიდევ ერთი ასპექტი დაუმთავრებელი დანაშაულის სფერო-
ში უკავშირდება დანაშაულის მომზადებას, კერძოდ: საქართველოს სს კო-
დექსით მომზადება პრინციპულად დასჯადია, მაშინ როცა გერმანიის კო-
დექსით დასჯად სტადიად არ ითვლება. ამიტომ დაუსჯელობის ხარვეზის 
შესავსებად აფართოებენ დასჯადი მცდელობის ფარგლებს. ბევრი ქმედება, 
რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით მომზადებად ითვლება, გერ-
მანიაში მცდელობად მიიჩნევა.

ნებაყოფლობითი უარი

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის მი-
ხედვით, მცდელობისათვის არ ისჯება ის, ვინც ნებაყოფლობით უარს იტყვის 
ქმედების შემდგომ ასრულებაზე, ან ხელს შეუშლის მის ჩადენას. ნებაყოფ
ლობითი უარის ფაქტის დასადგენად, სისხლის სამართლის კანონი პირისგან 
მოითხოვს ნებაყოფლობით და დაჟინებულ ძალისხმევას, ორიენტირებულს 
დანაშაულებრივი ქმედების დასრულებისათვის ხელის შეშლაზე.
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თანამონაწილეობა

დანაშაულში „თანამონაწილეობის“ განმარტება გფრის სსკში არ არის მო-
ცემული. კოდექსის შესაბამისად, თანამონაწილეებად ითვლებიან დანაშა-
ულის ჩამდენი წამქეზებელი და ხელშემწყობი პირები. მიუხედავად იმისა, 
რომ სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგადი ნაწილი არ შეიცავს „დანა-
შაულის ორგანიზატორის“ საკანონმდებლო განმარტებას, კერძო ნაწილის 
ზოგიერთ ნორმაში ის გამოყენებულია. მაგალითად, სისხლის სამართლის 
კოდექსი (§88) ადგენს ორგანიზატორისა და წამქეზებლის პასუხისმგებლო-
ბას, რომლებიც მადეზორგანიზებელი ქმედებებით განზრახ უწყობენ ხელს 
ფოსტისა და კომუნიკაციის სხვა საშუალებების მწყობრიდან გამოყვანას.

კოდექსის თანახმად (§25), თანამონაწილეობა შეიძლება განხორციელდეს 
ორი ფორმით: პირდაპირი (უშუალო), როდესაც დამნაშავე თავად ახორცი-
ელებს დანაშაულებრივ ქმედებას და არაპირდაპირი, როდესაც ქმედება 
ხორ ციელდება სხვა პირის დახმარებით. სისხლისსამართლებრივად დას-
ჯადი ქმედების ჩადენა ერთობლივად რამდენიმე პირის მიერ მიიჩნევა თა-
ნამონაწილეობად. წამქეზებლად ითვლება ის, ვინც განზრახ აგულიანებს 
სხვა პირს განზრახ ჩაიდინოს მართლსაწინააღმდეგო ქმედება (§26).

დანაშაულის ხელშეწყობისთვის ისჯება პირი, რომელიც განზრახ ეხმარება 
დამნაშავეს უკანონო ქმედების განზრახ ჩადენაში (§27). თანამონაწილეთა 
დასჯადობის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას გამოიყენება პრინცი-
პი, რომლის თანახმადაც დანაშაულის თითოეული მონაწილე, სხვა პირის 
ბრალეულობის მიუხედავად, პასუხისმგებელია მხოლოდ საკუთარ დანაშა-
ულზე. 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსი 
შეიცავს საკმაოდ იშვიათ ნორმას, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებ-
ლობას თანამონაწილეობის მცდელობისთვის. გფრის სსკის ანალიზის 
საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ არსებობს თანამონაწილეობის 
მცდელობის ორი ფორმა: პირველი ფორმა გულისხმობს დანაშაულის ჩა-
დენაზე სხვა პირის დაყოლიების მცდელობას (ამ შემთხვევაში, კანონმდე-
ბელი ახდენს წაქეზების მცდელობის კრიმინალიზაციას); მეორე ფორმა 
გამოიხატება იმ პირის თანხმობის მიღებაში, რომელსაც წამქეზებელმა 
შესთავაზა დანაშაულის ჩადენაში მონაწილეობა (ამ შემთხვევაში, დანაშაუ-
ლის ერთობლივად ჩადენის შეთავაზების მიღებასთან ერთად, პირი ხდება 
შემსრულებელი ან ხელშემწყობი).
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დანაშაულის გამომრიცხავი გარემოებები 
აუცილებელი მოგერიება
ამ ინსტიტუტის სამართლებრივ რეგულირებას გერმანიის სისხლის 
სამარ თლის კოდექსის ზოგადი, მეორე ნაწილის მეოთხე თავი ეძღვნება 
(სსკ §§3235). გერმანიის სისხლის სამართლის დოქტრინაში აუცილებე-
ლი მოგერიება პასუხისმგებლობის გამომრიცხავ საფუძველს ქმნის. სსკის 
§32ის პირველი პუნქტის თანახმად: „ის, ვინც სჩადის ქმედებას აუცილებე
ლი მოგერიების მდგომარეობაში, არ მოქმედებს უკანონოდ“. აუცილებელი 
მოგერიების ცნება განმარტებულია §32ში: „აუცილებელი მოგერიება არის 
დაცვა, რომელსაც სუბიექტი ახორციელებს საკუთარი თავის ან სხვა პირის 
მიმართ არსებული უკანონო თავდასხმის მოსაგერიებლად“.272

აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობისას პასუხისმგებლობის გამორი-
ცხვის საფუძველი ემყარება ე.წ. „უპირატესი ინტერესის“ პრინციპს. აუცი-
ლებელი მოგერიების მდგომარეობაში, როდესაც მომგერიებლის ქმედე-
ბა შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მის მიზანს უნდა 
წარმოადგენ დეს უპირატესი ინტერესის დაცვა. ეს შეიძლება იყოს როგორც 
საკუთარი, ისე მესამე პირის ინტერესი.

აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობა მოითხოვს პირობების ორი ჯგუ-
ფის არსებობას: ხელყოფას და ამ ხელყოფისგან დაცვას. 

1. ხელყოფასთან დაკავშირებული პირობები:

 ¾ ხელყოფა აზიანებს ან ზიანის საფრთხეს უქმნის კანონით დაცულ 
ინტერესებს (როგორიცაა: ადამიანის სიცოცხლე, მისი თავისუფლე-
ბა, საკუთრება, უფლებები და ყველა სხვა სამართლებრივი ურთიერ
თობა);

 ¾ ხელყოფა უნდა იყოს უკანონო.

2. ხელყოფისაგან დაცვის პირობები:

 ¾ დაცვა უნდა განხორციელდეს ისეთი ხელყოფისგან, რომელმაც 
შეიძ ლება გამოიწვიოს საპასუხო ქმედება აგრესიაზე;

 ¾ დაცვამ ზიანი უნდა მიაყენოს ხელმყოფს;
 ¾ დაცვა მიმართული უნდა იყოს ხელყოფის ან მისი მცდელობის აღ-

კვეთისკენ; 

272 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB). Bundesministerium der Justiz. Section 32. 13 November, 1998. ხელმისა-
წვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
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 ¾ დაცვა უნდა შეესაბამებოდეს თავდასხმის ტიპსა და სიმძიმეს;
 ¾ ისახავდეს შესაბამისი ხელყოფის ან მისი საფრთხის დასრულებას;
 ¾ დაცვა უნდა შეესაბამებოდეს ხელყოფის სახეს და სიმძიმეს.

გერმანიის სისხლის სამართლის დოქტრინაში გამოყოფენ მოგერიების 
ისეთ ნიშნებს, როგორიცაა ვარგისიანობა და აუცილებლობა. დაცვა ვარგი-
სიანია, თუ ის წარმოადგენს ხელყოფის აღკვეთის საშუალებას საკუთარი 
ინტერესებისათვის ზიანის მიყენების გარეშე. დაცვა აკმაყოფილებს აუცი-
ლებლობის მოთხოვნას, თუ იგი ხელყოფისგან თავდაცვის ყველაზე ნაკლე-
ბად დამაზიანებელი საშუალებაა. 

უკიდურესი აუცილებლობა

უკიდურესი აუცილებლობის ინსტიტუტის რეგულაციას გფრის სისხლის 
სამართლის კოდექსის მიხედვით საკუთარი სპეციფიკა გააჩნია. იგი შეიცავს 
ორ განსხვავებულ ნორმას. ესენია:

1. მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხავი უკიდურესი აუცილებლობა (§34);

2. ბრალის გამომრიცხავი ან შემამსუბუქებელი უკიდურესი აუცილებლო-
ბა (§35).

ამგვარი დაყოფა გამოიწვეულია იმით, რომ პირველი ასახავს გარემოებას, 
რომელიც გამორიცხავს პასუხისმგებლობას, მეორე კი გამორიცხავს ან ამ-
სუბუქებს ბრალეულობას.273 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ბრალის გამომრიცხავი უკი-
დურესი აუცილებლობის შესახებ ნორმას არ შეიცავს, თუმცა კოდექსის 38ე 
მუხლი, რომლის სახელწოდებაა – „სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებ-
ლობისგან გათავისუფლება სხვა არაბრალეული ქმედების დროს“, საკმაოდ 
ფართო შინაარსისაა და მოიცავს ბრალის გამომრიცხავი საპატიებელი უკი-
დურესი აუცილებლობის შემთხვევებსაც. ქართულ წყაროებშიც ასეა, 38ე 
მუხლის კომენტირებისას მიუთითებენ, რომ აქ ლაპარაკია ბრალის გამომ-
რიცხავ ანუ საპატიებელ უკიდურეს აუცილებლობაზე.274 

273 Ibid, Section 34-35.
274 ტურავა მ., სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა. თბილისი, 2008. გვ: 234-235-236.
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ფაქტობრივი და იურიდიული შეცდომა

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსი 
შეიცავს ნორმებს, რომლებიც შეეხება როგორც ფაქტობრივ, ისე იურიდი-
ულ შეცდომას. საქმის ფაქტობრივ გარემოებებში შეცდომას ადგილი აქვს, 
როდესაც სუბიექტმა, ქმედების ჩადენისას, არ იცის იმ გარემოების შესახებ, 
რომელიც დანაშაულის კანონით გათვალისწინებულ შემადგენლობას მიე-
კუთვნება. ასეთ დროს მიიჩნევა, რომ ის მოქმედებს განზრახვის გარეშე. 
სხვა შემთხვევაში, თუ პირი, ქმედების ჩადენისას, შეცდომით მიიჩნევს, 
რომ ახორ ციელებს უფრო ლმობიერი კანონით გათვალისწინებულ და-
ნაშაულის შემადგენლობას, ისჯება განზრახ ჩადენილი ქმედებისათვის, 
ოღონდ უფრო ლმობიერი კანონის შესაბამისად. ამგვარად, შეცდომა საქ-
მის ფაქტობრივ გარემოებებში, გერმანიის სისხლის სამართლის კანონით, 
შემამსუბუქებელ გარემოებად ითვლება.

შეცდომას სისხლისსამართლებრივ აკრძალვაში, გფრის სისხლის სამარ
თლის კოდექსის თანახმად (§17), ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც ქმედების 
ჩამდენ პირს არ ესმის, რომ უკანონოდ მოქმედებს. თუ პირმა ვერ შეძლო 
გაქცეოდა ამ შეცდომას, იგი არ დაისჯება. სავსებით აშკარაა, რომ კანონ-
მდებელი სამართლებრივ შეცდომას განიხილავს, როგორც ბრალეულობის 
არარსებობას პირის ქცევაში, ანუ უშუალოდ უკავშირებს ჩადენილ შეცდო-
მას („უკანონობის გააზრების“ არარსებობას) დანაშაულის სუბიექტურ მხა-
რეს. ასეთ შემთხვევაში, იურიდიული შეცდომა არის გარემოება, რომელიც 
გამორიცხავს ბრალეულობას, და, შესაბამისად, ქმედების გამო დასჯას. თუ-
მცა, თუ პირს შეეძლო ამ შეცდომის თავიდან აცილება, მაშინ შესაძლებე-
ლია სასჯელის შემსუბუქება.

აკრძალვაში შეცდომას ეხება საქართველოს სსკის 36ე მუხლი. ამ მუხლის 
მიხედვითაც, გერმანიის კოდექსის §17ის ანალოგიურად, აკრძალვაში შეც-
დომა ბრალს გამორიცხავს. თუ პირს შეეძლო შეცდომის თავიდან აცილე-
ბა, მაშინ გაუფრთხილებლობისთვის აგებს პასუხს (მუხლი 36, ნაწილი 3) 
ფაქტობრივი შეცდომის საკითხებიც გერმანიის ანალოგიურად წყდება. 

სასჯელთა სისტემა

სასჯელთა სისტემას გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის 
სამართალში გარკვეული თავისებურებები გააჩნია. კერძოდ, სისხლის სა-
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მართლის კოდექსი ითვალისწინებს ძირითად და დამატებით სასჯელებს 
და ასევე, დამატებით შედეგებს. ძირითადი სასჯელები მოიცავს: უვადო 
თავისუფლების აღკვეთას, ვადიან თავისუფლების აღკვეთას, ფულად ჯარი-
მას, ქონებრივ ჯარიმას. გფრის სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამი-
სად, თავისუფლების აღკვეთასთან ერთად შეიძლება დაწესდეს ფულადი 
და ქონებრივი ჯარიმები. კოდექსში მითითებულია დამატებითი სასჯელის 
მხოლოდ ერთი სახე – სატრანსპორტო საშუალების მართვის აკრძალვა. 
დამატებითი შედეგებად სსკ 45ე პუნქტის შესაბამისად, დადგენილია გარ-
კვეული თანამდებობების დაკავების უფლების ჩამორთმევა; არჩევისა და 
არჩევნებში მონაწილეობის უფლების ჩამორთმევა. სავსებით აშკარაა, რომ 
თავისი იურიდიული ბუნებიდან გამომდინარე, არ არსებობს მნიშვნელოვა-
ნი განსხვავებები (გარდა ტერმინოლოგიურისა) სასჯელსა და დამატებით 
შედეგებს შორის.

გერმანიის უსაფრთხოებისა და გამომასწორებელი ზომების სისტემა მსგავ
სია ესპანეთის ანალოგიური სისტემისა. გერმანიის ფედერაციული რეს-
პუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, თავისუფლების აღ-
კვეთასთან დაკავშირებულ მაკორექტირებელ და უსაფრთხოების ზომებს 
მიეკუთვნება:

 � ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოთავსება;

 � ალკოჰოლიზმითა და ნარკომანიით დაავადებულთა სამედიცინო დაწე-
სებულებაში მოთავსება;

 � პრევენციული პატიმრობა.

თავისუფლების აღკვეთასთან კავშირში არ მყოფი ღონისძიებებია:

 � ზედამხედველობის დაწესება;

 � მართვის მოწმობის ჩამორთმევა;

 � გარკვეული პროფესიული საქმიანობის აკრძალვა.

თავისუფლების აღკვეთა

გერმანიის კანონმდებლობა ითვალისწინებს სასჯელს (Strafen) და სარე-
აბილიტაციო და უსაფრთხოების ზომებს (Maßregeln der Besserung und 
Sicherung). სასჯელები მოიცავს თავისუფლების აღკვეთას (§38), ჯარიმას 
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(§40) და ავტომობილის მართვის დროებით აკრძალვას (§44). სარეაბილი-
ტაციო და უსაფრთხოების ზომები, რომლებიც უნდა ანეიტრალებდნენ სა-
მართალდამრღვევის განგრძობად საშიშროებას, მოიცავს ფსიქიატრიულ 
საავადმყოფოში მოთავსებას (§63), ალკოჰოლიზმის ან ნარკომანიის სარეა-
ბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებას (§64), პატიმრობას (§66) და მარ
თვის მოწმობის გაუქმებას (§69).

თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაწესდეს როგორც გარკვეული ვადით 
(ასეთი 367 სანქციაა), ასევე უვადოდ (11 შემთხვევაში). სისხლის სამართლის 
კოდექსის თანახმად (§38), თავისუფლების აღკვეთის ყველაზე დაბალი 
ზღვარი ერთი თვეა, ხოლო უმაღლესი – 15 წელი. თავისუფლების აღკვეთა 
ექვს თვეზე ნაკლები ვადით (მოკლევადიანი თავისუფლების აღკვეთა) გამო-
იყენება მხოლოდ განსაკუთრებულ გარემოებებში.

მხოლოდ რამდენიმე დანაშაული ითვალისწინებს უვადო თავისუფლების 
აღკვეთის შესაძლებლობას. უვადო თავისუფლების აღკვეთის შემთხვე-
ვაშიც კი, დამნაშავე შეიძლება პირობითად გაათავისუფლონ. მინიმუმ. 
15წლიანი პატიმრობის შემდეგ (§57 „ა“). ამავე კოდექსში მითითებულია 
(§47), რომ ხანმოკლე პატიმრობა ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევებში, რო-
დესაც ქმედებასა და დამნაშავის პიროვნებასთან დაკავშირებული გარემო-
ებები გარდაუვალს ხდის თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნას დანაშაულის 
ჩამდენ პირზე გავლენის მოსახდენად, ან კანონისა და წესრიგის დასაცავად. 
შესაძლებელია ორ წლამდე ვადით ციხეში პატიმრობის სასჯელის შეჩერე-
ბაც. ეს ნიშნავს, რომ არ მოხდება აღნიშნული სასჯელის აღსრულება, თუ 
მსჯავრდებული არ ჩაიდენს ახალ დანაშაულს, ან სხვაგვარად არ დაარღ
ვევს გამოსაცდელი ვადის პირობებს (§56). გერმანიის სასამართლოები შე-
დარებით ნაკლებად მიმართავენ თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნას და 
აჩერებენ ბევრ მათგანს, პრაქტიკაში, მსჯავრდებულთა მხოლოდ 8% იხდის 
ამგვარ სასჯელს.275

2021 წლის მარტის მდგომარეობით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, 
გერ მანიაში 38 458 მამაკაცს და 2 413 ქალს მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა. 
სასჯელაღსრულების ყველა ტიპის სისტემაში პატიმარი მამაკაცების რაო-
დენობა აღემატებოდა ქალებისას.276

275 Weigend T., „Sentencing and Punishment in Germany“, in Sentencing and Sanctions in Western Countries, ed. Tonry M. and 
Richard S. Frase. Oxford: Oxford University Press, 2001. p. 188.

276 Evgenia Koptyug, „Number of inmates in prisons in Germany in 2021, by type of penal system“. Statista. Apr 4, 2022. ხე-
ლმისაწვდომია: <https://www.statista.com/statistics/1102858/prison-inmates-number-type-of-penal-system-germany/> 
[გადამოწმებულია: 12.04.2022]. 

https://www.statista.com/statistics/1102858/prison-inmates-number-type-of-penal-system-germany/
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ჯარიმა

გერმანიის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში განარჩევენ ფულად 
(254 შემთხვევაში) და ქონებრივ (14 შემთხვევაში) ჯარიმებს. ფულადი ჯა-
რიმა განისაზღვრება დღიური განაკვეთით. დღიური განაკვეთების მინიმა-
ლური რაოდენობაა 5, მაქსიმალური – 360 ევრო (ორმაგდება რეციდივის 
დროს). გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად (§40), დღი-
ური განაკვეთის მინიმალური ოდენობაა 1 ევრო, ხოლო მაქსიმალური 30 
000 ევრო.277 საქართველოს მოქმედი კოდექსის თავდაპირველი რედაქციი-
თაც განსაზღვრული იყო ჯარიმის მინიმალური და მაქსიმალური რაოდენო-
ბა, თუმცა ამჟამად კოდექსი განსაზღვრავს ჯარიმის მხოლოდ მინიმალურ 
ოდენობას, მაქსიმალურს – არა, რაც, პროფესორ თამარ ებრალიძის აზრით, 
მოსამართლის სუბიექტივიზმს ფართო გასაქანს აძლევს და მიიჩნევს, რომ 
მინიმალური ოდენობაც – 2000 ლარი ჩვენისთანა ეკონომიკურად სუსტად 
განვითარებული ქვეყნისთვის ბევრია. არ შეიძლება ხაზი არ გაესვას იმ გა-
რემოებას, რომ ჯარიმის მინიმალური ოდენობა საქარ თველოში გაცილე-
ბით უფრო მაღალია, ვიდრე გერმანიაში.

გერმანული კანონმდებლობის მიხედვით, დღიური განაკვეთი განისაზღვრე-
ბა პირის პირადი და მატერიალური მდგომარეობის გათვალისწინებით. 
როგორც წესი, ითვალისწინებენ წმინდა შემოსავალს, რომელიც ადამიანს 
საშუალოდ შეიძლებოდა 1 დღეში ჰქონოდა, ასევე, სხვა საარსებო წყარო-
ებს. თუ მსჯავრდებულს არ შეუძლია დაუყოვნებლივ გადაიხადოს ჯარიმა, 
სასამართლო უფლებამოსილია გადადოს, ან დაუშვას ჯარიმის ნაწილ 
ნაწილ გადახდა. გადაუხდელი ფულადი ჯარიმის ნაცვლად ინიშნება თავი-
სუფლების აღკვეთა. ამ შემთხვევაში, ერთ დღიურ განაკვეთს შეესაბამება 
თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე. თავისუფლების აღკვეთის მინიმალუ-
რი ვადა ერთი დღეა.

ანგარებით მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის, რომელიც უკანონო შემოსა-
ვლის მიღებას უკავშირდება, შეიძლება დაინიშნოს ქონებრივი ჯარიმა. სას-
ჯელის ეს სახე ასრულებს არა მხოლოდ სადამსჯელო ფუნქციას, არამედ გუ-
ლისხმობს დანაშაულებრივი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის ამო-
ღებასაც. როგორც წესი, ქონებრივი ჯარიმა ენიშნებათ პირებს, რომლებმაც 
ჩაიდინეს შემდეგი დანაშაულებრივი ქმედებები: ფულისა და გადახდის 
ნიშნების გაყალბება, ადამიანით ვაჭრობა, ბანდის მიერ ჩადენილი ქურდო-
ბის განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა, აზარტული თამაშების უკანონო ორ-
განიზება და სხვ.

277 Heller K.J. & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. pp. 290-291.
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ქონებრივი ჯარიმა, ფულადი ჯარიმისგან განსხვავებით, არ გამოიანგა-
რიშება დღიური განაკვეთების სისტემის მიხედვით და გულისხმობს 
სასამარ თლოს მიერ განსაზღვრული ფულადი თანხის გადახდას. ქო-
ნებრივი ჯარიმის მინიმალური ზღვარი კანონმდებლობაში არ არის 
გან საზღვრული, მაქსიმუმი – შემოიფარგლება მსჯავრდებულის ქონე-
ბის ღირებულებით. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის 
სამართლის კოდექსში (§40) ქონებად მიჩნეულია დანაშაულის ჩამდენი 
პირის ფულად შეფასებას დაქვემდებარებული შემოსავალი, დამნაშავე 
პირის მიერ თავისი ფინანსური ვალდებულებების შესრულებისათვის სა-
ჭირო თანხის გამოკლებით.278 

გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად, ქონებრივი ჯარი-
მა ინიშნება უვადო, ან მინიმუმ ორი წლის ვადით თავისუფლების აღკვე-
თასთან ერთად. 

ქონებრივი ჯარიმა ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ძალი-
ან ეფექტიანი საშუალებაა. ამავდროულად, 2002 წელს გერმანიის ფედერა-
ციული რესპუბლიკის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 
ამ ტიპის სასჯელი არაკონსტიტუციურად გამოცხადდა (თუმცა, უზენაესმა 
სასამართლომ 1994 წელს მიუთითა, რომ ქონებრივი ჯარიმა, როგორც სას-
ჯელის სახე, შეესაბამება ძირითად კანონს, დაკისრებული სასჯელის პრო-
პორციულობის პრინციპის მკაცრად დაცვის პირობებში). 

უფლებების ჩამორთმევა

გერმანიის სისხლის სამართლის კანონის თანახმად, პირს, რომელმაც ჩაი-
დინა დანაშაული და მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა მინიმუმ ერთი წლის 
ვადით, ჩამოერთმევა საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლება და არ 
შეეძლება ისარგებლოს საჯარო არჩევნების შედეგად მიღებული უფლებე-
ბით. აღნიშნული უფლების ჩამორთმევის მაქსიმალური ვადაა ხუთი წელი. 
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
თანახმად (§45), დამნაშავეს ჩამოერთმევა უფლებები განაჩენის კანონიერ 
ძალაში შესვლის მომენტიდან. უფლებების ჩამორთმევის ხანგრძლივობა 
აითვლება თავისუფლების აღკვეთის დღიდან, ხანდაზმულობის ვადის ამო-
წურვის ან სასჯელისგან გათავისუფლების დღიდან. თუ სასჯელთან ერთად 
დაწესდა თავისუფლების აღკვეთასთან დაკავშირებული გამოსასწორებელი 

278 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB). Bundesministerium der Justiz. Section 40. 13 November, 1998. ხელმისა-
წვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
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და უსაფრთხოების ზომები, მაშინ ვადის ათვლა იწყება ამ ზომების აღსრუ-
ლების დასრულების დღიდან. სასამართლოს შეუძლია დაკარგული უფლე-
ბები აღადგინოს, თუ: 

 � ფაქტობრივად ამოიწურა უფლებების ჩამორთმევის ვადის ნახევარი; 

 � არსებობს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ მომავალში მსჯავრდებული არ 
ჩაიდენს განზრახ დანაშაულს. 

გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის საფუძველზე (§70), პირს, ასევე, 
შეიძლება ჩამოერთვას გარკვეული პროფესიული საქმიანობის უფლება, თუ 
მან თავისი პროფესიის, ან ხელობის ბოროტად გამოყენებით, ან მასთან და-
კავშირებული ვალდებულებების უხეშად დარღვევით ჩაიდინა უკანონო ქმე-
დება. სასამართლო ამ უფლების ჩამორთმევის შესახებ გადაწყვეტილებას 
იღებს იმ შემთხვევაში, თუ პირის და მისი ქმედებების ზოგადი შეფასების 
შედეგად დადგინდება, რომ ის ჩაიდენს მნიშვნელოვან უკანონო ქმედებებს, 
თუკი გააგრძელებს თავის პროფესიულ საქმიანობას, მის სახეობას, ხელო-
ბას ან ხელობის სახეობას. მოცემული პროფესიული საქმიანობის უფლე-
ბის ჩამორთმევის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ერთიდან ხუთ წლამდე 
ვადით. თუმცა, პროფესიული საქმიანობა შეიძლება აკრძალულ იქნას სა-
მუდამოდ, თუ მოსალოდნელია, რომ კანონით დადგენილი მაქსიმალური 
ვადა არ არის საკმარისი პირის მხრიდან მოსალოდნელი საფრთხის თავი-
დან ასაცილებლად.

გერმანიის სისხლის სამართლის მიხედვით, მძღოლს შეიძლება ჩამოერ
თვას მართვის მოწმობა, თუ მან ავტომობილის მართვის დროს ჩაიდინა 
სამართალდარღვევა. ხელმძღვანელობს რა გერმანიის ფედერაციული 
რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის მოთხოვნებით (§69), სასა-
მართლო ჩამოართმევს პირს მართვის მოწმობას იმ შემთხვევაში, თუ საქ-
მის გარემოებებიდან გამომდინარე დგინდება, რომ პირს უნდა აეკრძალოს 
ავტომობილის მართვა.

როგორც წესი, სატრანსპორტო საშუალების მართვა ეკრძალება პირს:

1. რომელმაც უხეშად დაარღვია მოძრაობის უსაფრთხოების წესები, რი-
თაც საფრთხე შეუქმნა სხვა პირის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას;

2. რომელიც მართავდა სატრანსპორტო საშუალებას ნასვამ მდგომარეო-
ბაში;
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3. რომელმაც უკანონოდ დატოვა ავტოსაგზაო შემთხვევის ადგილი, თუ-
მცა, იცოდა (ან უნდა სცოდნოდა), რომ შემთხვევის შედეგად გარდაიცვა-
ლა ადამიანი, ან მიიღო სხეულის მნიშვნელოვანი დაზიანება, ან მნიშ-
ვნელოვანი ზიანი მიადგა სხვის ქონებას. 

მართვის მოწმობის ჩამორთმევა ხდება ექვსი თვიდან ხუთი წლის ვადით. 
თუ ადამიანი ადრეც იყო დასჯილი, მინიმალური ვადა განისაზღვრება ერთი 
წლით. თუმცა, 69ე „ა“ პუნქტის შესაბამისად, მართვის მოწმობა შეიძლება 
ჩამორთმეულ იქნას უვადოდ, თუ მოსალოდნელია, რომ კანონით დადგე-
ნილი მაქსიმალური ვადა არასაკმარისია პირის მხრიდან მომავალი საფრ-
თხის თავიდან ასაცილებლად. 

კონფისკაცია 

გერმანიის სისხლის სამართალი განასხვავებს ქონების კონფისკაციას (Ein
ziehung) და დანაშაულის საგნების ამოღებას. ქონების კონფისკაცია ინიშ-
ნება მაშინ, თუ დანაშაულის ამსრულებელმა ან თანამონაწილემ უკანონო 
ქმედებით მიიღო რაიმე ქონებრივი სარგებელი. იმ შემთხვევაში, თუ და-
ნაშაულის შედეგად ქონებრივი სარგებელი მიიღო მესამე პირმა, რომლის 
ინტერესებშიც მოქმედებდა ამსრულებელი ან თანამონაწილე, კონფისკაცი-
ას ექვემდებარება ამ პირის ქონებაც. 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
შესაბამისად თუ შეუძლებელია განსაზღვრული საგნის ჩამორთმევა, სასა-
მართლო ნიშნავს მისი ღირებულების შესაბამისი თანხის ჩამორთმევას 
(მუხლი 73 „ა“). თუ დანაშაულის შედეგად მიყენებული ზიანი მეტია, ვიდრე 
ჩამორთმეული ქონების ღირებულება, სასამართლო კონკრეტული ნივთის 
კონფისკაციასთან ერთად, ასევე, ადგენს განსაზღვრული თანხის ჩამორ-
თმევას. ამგვარი მიდგომის დედააზრი ნათელია. ის მდგომარეობს დანაშა-
ულის ჩადენის გზით მიღებული ყველა მატერიალური სარგებლის ჩამორ-
თმევაში. ამასთან, კონფისკაცია არ ინიშნება, თუ სასამართლო დაასკვნის, 
რომ ეს გაუმართლებლად მკაცრი ზომაა. ჩამორთმეული ქონება ხდება სა-
ხელმწიფოს საკუთრება.

მესამე პირთა (მაგალითად, დაზარალებულთა) უფლებები საკუთრებაზე 
დაცულია. დანაშაულებრივი ქმედების მომზადების, ან ჩადენისთვის გა-
ნკუთვნილი საგნები (დანაშაულის იარაღი და საშუალებები), ისევე როგორც, 
მისი ჩადენის შედეგად მიღებული საგნები, ექვემდებარება კონფისკაციას. 
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სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად (§74), მათი ჩამორთმევა და-
საშვებია, თუ: 

 � საგნები ეკუთვნის ამსრულებელს, ან თანამონაწილეს, ან მათ მფლო-
ბელობაშია; 

 � საგნებს გააჩნიათ თვისებები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგა-
დოებრივ წესრიგს. სასამართლოს შეუძლია მოითხოვოს ამ საგნების 
გაუვნებელყოფა.

წერილობითი მასალები, რომელთა გავრცელება სისხლის სამართლის და-
ნაშაულის შემადგენლობას წარმოადგენს, ექვემდებარება დაყადაღებას. 
ამავდროულად, სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას საგნების წარმოე-
ბისთვის გამოყენებული ან გამოსაყენებლად განკუთვნილი მოწყობილობე-
ბის (ფორმები, ნეგატივები, მატრიცები) განადგურების თაობაზე.

სასჯელის დანიშვნა 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
დებულებები სასჯელის დანიშვნის (Grundsätze der Strafzumessung) შესახებ 
გარკვეულწილად ჰგავს პოლონეთისა და შვეიცარიის კოდექსების ანალო-
გიურ დებულებებს. გერმანიის სსკ თანახმად (46ე მუხლი), დამნაშავის ბრა-
ლეულობა სასჯელის დანიშვნის საფუძველია. მხედველობაში უნდა იქნას, 
აგრეთვე, მიღებული, თუ რა გავლენას მოახდენს სასჯელი საზოგადოებაში 
დამნაშავის მომავალ ცხოვრებაზე. 

სასჯელის დანიშვნისას სასამართლო ითვალისწინებს გარემოებებს, რომლე-
ბიც მეტყველებენ როგორც დამნაშავის საწინააღმდეგოდ, ისე მის სასარგებ-
ლოდ. მხედველობაში მიიღება: დამნაშავის მოტივები და მიზნები, ქმედებით 
გამოხატული შეხედულებები, ქმედების ჩასადენად გამოხატული ნება, მო-
ვალეობის დარღვევის ზომა, ქმედების შესრულების ხერხი და მისი დანაშა-
ულებრივი შედეგები, სამართალდამრღვევის პიროვნული თვისებები, მისი 
ქცევა ქმედების ჩადენამდე და მის შემდეგ, განსაკუთრებით, მიყენებული ზი-
ანის გამო წუხილი და დაზარალებულთან შეთანხმების მიღწევის სურვილი.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
46 „ა“ მუხლის თანახმად, თუ პირი, რომელმაც ჩაიდინა სამართლებრივად 
დასჯადი ქმედება:
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ა) დაზარალებულთან შეთანხმების მისაღწევად (სამართალდარღვე-
ვის ჩამდენი პირისა და დაზარალებულის შეთანხმება – TäterOpfer
Ausgleich), სრულად ანაზღაურებს მიყენებულ ზიანს, ან მის მნიშვნელო-
ვან ნაწილს, ან სერიოზულად ისწრაფვის, აანაზღაუროს ზიანი,

ან:

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ზიანის ანაზღაურება მისგან მოითხოვს მნიშვნე-
ლოვან პირად ხარჯებს, ან პირად მსხვერპლს, და იგი აუნაზღაურებს 
დაზარალებულს ზარალს მთლიანად ან მის უმეტეს ნაწილს, 

სასამართლოს, 49ე მუხლის საფუძველზე, შეუძლია დანიშნოს უფრო მსუ-
ბუქი სასჯელი, ან უარი თქვას მის დანიშვნაზე, თუ არ არის გათვალისწინე-
ბული უფრო მკაცრი სასჯელი, ვიდრე თავისუფლების აღკვეთაა ვადით ერთ 
წლამდე, ან ჯარიმა 360მდე დღიური განაკვეთით.279 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
ზოგად ნაწილში სასჯელის შემამსუბუქებელი სხვა გარემოებები არ არსე-
ბობს. ასევე არ არსებობს დამამძიმებელი გარემოებების ჩამონათვალი. თი-
თოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში სასამართლო განსაზღვრავს გარემოებე-
ბის ხასიათს მისი შეხედულებისამებრ. სისხლის სამართლის კოდექსის 49ე 
მუხლი, შემამსუბუქებელი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, შეიცავს 
სასჯელის შეფარდების წესებს. ასე მაგალითად, უვადო თავისუფლების აღ-
კვეთა იცვლება თავისუფლების აღკვეთით არანაკლებ სამი წლის ვადით; 
განსაზღვრული ვადით თავისუფლების აღკვეთის შემთხვევაში, სასჯელი არ 
უნდა აღემატებოდეს დადგენილი მაქსიმალური ვადის სამ მეოთხედს; ფუ-
ლადი ჯარიმის ოდენობა, ასევე, არ უნდა აღემატებოდეს დადგენილი მაქ-
სიმუმის სამ მეოთხედს; სასამართლო უარს აცხადებს სასჯელის შეფარდე-
ბაზე, თუ მისი შედეგები დამნაშავისთვის იმდენად მძიმეა, რომ დასჯით აშ-
კარად ვერ იქნება მიღწეული შედეგი, თუმცა, ეს წესი ვრცელდება მხოლოდ 
იმ პირზე, რომლის მიერ ჩადენილი ქმედებაც ისჯება თავისუფლების აღკვე-
თით, არაუმეტეს ერთი წლის ვადით.

მცდელობისათვის შეიძლება დაინიშნოს უფრო მსუბუქი სასჯელი, ვიდრე 
დასრულებული ქმედების გამო. თუმცა, კოდექსი არ შეიცავს მითითებებს, 
რომლებიც სასამართლოს ავალდებულებს სასჯელის შემსუბუქებას. არც 
საქართველოს სსკის ამჟამად მოქმედი რედაქცია არ შეიცავს ამგვარ მითი-
თებებს, განსხვავებით კოდექსის თავდაპირველი რედაქციისგან, რომელიც 
მოსამართლეს ავალდებულებდა სასჯელის სავალდებულო შემცირებას 

279 Ibid, Section 49.
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მცდელობისთვის. კერძოდ, ძველი რედაქციით, მცდელობისთვის დანიშნუ-
ლი სასჯელი არ უნდა ყოფილიყო დამთავრებული დანაშაულისთვის გათ-
ვალისწინებული სასჯელის 3/4ზე მეტი. მკაცრი სისხლის სამართლის პო-
ლიტიკის წლებში ეს შეღავათი გაუქმდა. დარჩა მხოლოდ ერთი შეღავათი – 
უვადო თავისუფლების აღკვეთა არ შეიძლება დაინიშნოს მცდელობისთვის 
(ისევე, როგორც მომზადებისთვის) (საქ. სსკ; მუხლი 56ე, ნაწილი 4). 

წამქეზებელი, გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად 
(§26), ისჯება ისევე, როგორც დანაშაულის ამსრულებელი. თანამონაწი-
ლისთვის სასჯელი უფრო მსუბუქია, თუმცა, მოქცეულია იმ სანქციის ფარგ-
ლებში, რომელიც ამსრულებლისთვისაა გათვალისწინებული.

სასჯელის დანიშვნა რეციდივის დროს 

გფრის სისხლის სამართლის მიხედვით, პირების მიმართ, რომლებმაც 
განმეორებით ჩაიდინეს დანაშაულებრივი ქმედება (Tateinheit), მკაცრდება 
უსაფრთხოების ზომები, კერძოდ, ისინი ექვემდებარებიან ხანგრძლივ პა-
ტიმრობას, ენიშნებათ სასჯელი დანაშაულთა და განაჩენთა ერთობლიო-
ბით. გერმანიის სისხლის სამართალში ჩამოყალიბებულია სასჯელის და-
ნიშვნის წესები კანონის რამდენიმე დარღვევისთვის. ასე მაგალითად, სის-
ხლის სამართლის კოდექსის §52ის თანახმად, თუ ერთი და იგივე ქმედება 
არღვევს რამდენიმე სისხლის სამართლის კანონს ან ერთი და იმავე კანონს 
არაერთჯერადად, მაშინ ინიშნება ერთი სასჯელი. რამდენიმე სისხლის სა-
მართლის კანონის დარღვევის შემთხვევაში, სასჯელი ინიშნება იმ კანონის 
შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს ყველაზე მკაცრ სასჯელს.

საერთო სასჯელი დანაშაულთა ერთობლიობით არ უნდა აღემატებოდეს 
ცალკეული სასჯელების ჯამს. სისხლის სამართლის კოდექსის §54 განსა-
ზღვრავს სხვადასხვა სასჯელის ზედა ზღვარს, რაც ვადიანი თავისუფლების 
აღკვეთის შემთხვევაში შეადგენს 15 წელს, ქონებრივი ჯარიმის დანიშვნისას 
– მსჯავრდებულის ქონების ღირებულებას, ფულადი ჯარიმის შემთხვევაში 
კი – 720 დღიურ განაკვეთს. მოცემული მუხლის დებულებები გამოიყენება, 
ასევე, განაჩენთა ერთობლიობით სასჯელის დანიშვნისას. თუ უნდა განისა-
ზღვროს საერთო სასჯელი, რომელიც მოიცავს თავისუფლების აღკვეთასა 
და ფულად ჯარიმას, სასამართლო იყენებს წესს, რომლის მიხედვითაც, 
ერთი დღიური განაკვეთი შეესაბამება თავისუფლების აღკვეთის ერთ დღეს.
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პირობითი მსჯავრი 

საქართველომ 2007 წელს მიიღო კანონი „არასაპატიმრო საჯელთა აღს-
რულების წესისა და პრობაციის შესახებ.280 ამ კანონის საფუძველზე საქარ
თველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 67ე მუხლში იქნა შეტანილი 
ცვლილება, რომელიც არეგულირებს პირობითი მსჯავრის ძირითად ცნებას 
და პროცედურებს. აღნიშნული მუხლის თანახმად: „თუ პირობით მსჯავ
რდებული, გამოსაცდელი ვადის არანაკლებ ნახევრის გასვლის შემდეგ, ყო
ფაქცევით დაამტკიცებს თავის გამოსწორებას, სააგენტოს პირობითი მსჯავ
რის გაუქმების საკითხთა განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისია პირობით 
მსჯავ რდებულის ყოფაქცევის კონტროლისა და მისი დახმარების განმახორ
ციელებელი ორგანოს შუამდგომლობის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილე
ბას პირობით მსჯავრდებულისათვის პირობითი მსჯავრის გაუქმებისა და ნა
სამართლობის მოხსნის შესახებ“.281

გერმანიის სისხლის სამართალში პირობითი მსჯავრდების ინსტიტუტს 
„სასჯელის პირობით გადავადებას“ (Strafa ussetzung) უწოდებენ. სისხლის 
სამართლის კოდექსის თანახმად (§56), არაუმეტეს ორი წლის ვადით თავი-
სუფლების აღკვეთის დანიშვნის შემთხვევაში, სასამართლოს შეუძლია შე-
აჩეროს პირობითი მსჯავრი. ეს გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს 
საფუძველი დასკვნისთვის, რომ მსჯავრდებული გაითავისებს განაჩენს და 
მომავალში აღარ ჩაიდენს დანაშაულებრივ ქმედებებს სასჯელის აღსრუ-
ლების ზემოქმედების გარეშეც.

სასჯელის პირობითი გადავადება არ ინიშნება, თუ მისი გამოყენება ეწი-
ნააღმდეგება მართლწესრიგის დაცვის ინტერესებს. პირობითი მსჯავრის 
გამოსაცდელი ვადის ხანგრძლივობა 2დან 5 წლამდეა. ვადის ხანგრძლი-
ვობას სასამართლო მკაფიოდ განსაზღვრავს განაჩენში. ამასთანავე, სასამა-
რთლომ შეიძლება შეამციროს ან გაზარდოს ეს ვადა გარკვეულ ფარგლებში 
პირობით მსჯავრდებულის ქცევის გათვალისწინებით.

გერმანული სისხლის სამართლის თანახმად, სასჯელის პირობითი გადა-
ვადება მოიცავს მსჯავრდებულისთვის ვალდებულებების დაკისრებას და 
მსჯავრდებულის გამოსწორებისა და აღზრდის მიზნებისათვის მითითებე-
ბის გაცემას. ვალდებულებების შესრულება, როგორც ეს კოდექსშია ნათქვა-
მი, უნდა იყოს კომპენსაცია (ამ სიტყვის ფართო გაგებით) ჩადენილი კანონ

280 საქართველოს კანონი – „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესი-
სა და პრობაციის შესახებ“ (მიღების თარიღი: 19/06/2007).

281 საქართველოს კანონი – „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი“, მუხლი 67(1) (მიღების 
თარიღი: 22.07.1999).
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დარღვევისთვის. სასამართლოს შეუძლია მსჯავრდებულს დააკისროს შემ
დეგი ვალდებულებები: ქმედებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; ფუ-
ლადი თანხის გადახდა საზოგადოებრივი დაწესებულების სასარგებლოდ; 
საზოგადოებრივად სასარგებლო სამუშაოს შესრულება; ფულადი თანხის 
გადახდა ხაზინის სასარგებლოდ.

აღსანიშნავია, რომ მსჯავრდებულს, დანაშაულით მიყენებული ზიანის ანა-
ზღაურების მოტივით, უფლება აქვს სასამართლოს თავად შესთავაზოს 
მისთვის კონკრეტული ვალდებულებების დაკისრება.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
შესაბამისად (§56), სასამართლოს შეუძლია მსჯავრდებულს მისცეს შემდე-
გი მითითებები:

 � შეასრულოს ადგილსამყოფელთან, განათლებასთან, სამუშაოსთან, 
თავისუფალი დროის სფეროსთან ან სამეურნეო საქმიანობასთან 
დაკავ შირებული განკარგულებები;

 � განსაზღვრულ დროს გამოცხადდეს სასამართლოში ან საზედამხედვე-
ლო დაწესებულებაში; არ ჰქონდეს ურთიერთობა პირებთან, რომლებ-
მაც შეიძლება უბიძგონ ან მისცენ საბაბი ახალი დანაშაულის ჩასადე-
ნად, არ მისცეს მათ დავალებები, რჩევადარიგებები და არ დამალოს 
ისინი თავისთან;

 � არ ფლობდეს, არ შეინახოს თავისთან და არ მისცეს სხვას შესანახად 
საგნები, რომლებმაც შეიძლება მისცენ საბაბი ან სტიმული ახალი და-
ნაშაულის ჩასადენად;

 � შეასრულოს ბავშვებისა და სხვა პირების მეურვეობასთან დაკავშირებუ-
ლი ვალდებულებები;

 � გაიაროს მკურნალობა.

კანონი ავალდებულებს სასამართლოს, მითითებების მიცემისას, არ წაუყე-
ნოს მსჯავრდებულს შეუსრულებადი მოთხოვნები მისი ცხოვრების წესთან 
დაკავშირებით. ამავდროულად, მსჯავრდებულს უფლება აქვს თავად მისცეს 
სასამართლოს დაპირებები თავის მომავალ ქცევასთან დაკავშირებით.

გამოსაცდელი ვადის პერიოდში სასამართლო, კოდექსის თანახმად, ტო
ვებს მსჯავრდებულს სპეციალური დამხმარე პირის ზედამხედველობისა 
და ხელმძღვანელობის ქვეშ, რომელიც ხელს უშლის მას ჩაიდინოს დანა-
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შაულებრივი ქმედებები. დამხმარე პირი მეთვალყურეობს (სასამართლო-
სთან შეთანხმებით) მსჯავრდებულისთვის დაკისრებული მოვალეობებისა 
და მითითებების, აგრეთვე, მის მიერ გაცემული დაპირებების შესრულებას. 
იგი სასამართლოს აცნობებს მსჯავრდებულის ცხოვრების წესისა და სასჯე-
ლის პირობითი გადავადების რეჟიმის დარღვევის შესახებ. გამოსაცდელი 
ვადის პერიოდის განმავლობაში დამხმარე პირს ნიშნავს სასამართლო. ის 
თავის საქმიანობას ახორციელებს პროფესიულ საფუძველზე და მუშაობს 
ნებაყოფ ლობით ან ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომელია. იმ 
შემთხვევაში, თუ პირობით მსჯავრდებულმა ჩაიდინა დანაშაულებრივი ქმე-
დება, უხეშად ან სისტემატურად დაარღვია მითითებები, არ შეასრულა და-
კისრებული მოვალეობები, სასამართლო აუქმებს სასჯელის პირობით გა-
დავადებას, მაგრამ განსაკუთრებული გარემოებების არსებობის შემთხვევა-
ში, სასამართლოს შეუძლია გადავადებაზე უარის თქმის გარეშე დააკისროს 
მსჯავრდებულს სხვა ვალდებულებები, ან მისცეს დამატებითი მითითებე-
ბი, ან გაუგრძელოს გამოსაცდელი ვადა. გამოსაცდელი ვადის ამოწურვის 
შემდეგ, რეჟიმის დარღვევის არარსებობის შემთხვევაში, სასამართლო პი-
რობით მსჯავრდებულს მთლიანად ათავისუფლებს სასჯელისაგან.

სასჯელის პირობითი გადავადების გარდა, გერმანიის სისხლის სამართლის 
კანონი შეიცავს დებულებებს შესაბამისი სასჯელის დანიშვნის შესაძლებ-
ლობაზე პირის გაფრთხილების შესახებ.

ამ ინსტიტუტის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ მას შემდეგ, რაც სასამარ
თლო დაადგენს დამნაშავის ბრალეულობას და განსაზღვრავს სასჯელს, 
მას შეუძლია გადადოს სასჯელის აღსრულება შესაბამისი გაფრთხილებით. 
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
თანახმად (§59), სასჯელის გადავადებაზე გაფრთხილება შეიძლება დაე-
ნიშნოს პირს, თუ მის მიერ ჩადენილი მართლსაწინააღმდეგო ქმედება ის-
ჯება ჯარიმით, არაუმეტეს 180 დღიური განაკვეთისა. ამრიგად, გაფრთხი-
ლება ენიშნებათ მხოლოდ გადაცდომაში ბრალეულ პირებს. 

სასამართლო ნიშნავს გაფრთხილებას შემდეგი წინაპირობების არსებობი-
სას:

1. არსებობს მოლოდინის საფუძველი, რომ ბრალდებული მომავალში არ 
ჩაიდენს უკანონო ქმედებებს;

2. ბრალდებულის პიროვნული თვისებებისა და ქმედების გარემოებების 
გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია, არ მოხდეს პირისთვის სასჯე-
ლის დანიშვნა; 
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3. მართლწესრიგის დაცვის ინტერესები არ მოითხოვს მსჯავრდებულის 
დასჯას. თუ ქმედების ჩადენამდე ბოლო სამი წლის განმავლობაში და-
მნაშავემ მიიღო გაფრთხილება სასჯელის გადავადების თაობაზე, ან 
დაენიშნა სასჯელი, გაფრთხილების დანიშვნა გამოირიცხება.

გაფრთხილების დანიშვნისას, სასამართლო ბრალდებულს, ასევე, უნიშ
ნავს გამოსაცდელი ვადას – ერთიდან სამ წლამდე ხანგრძლივობით. გარდა 
ამისა, მას შეიძლება მიეცეს შემდეგი მითითებები:

 � აანაზღაუროს დანაშაულებრივი ქმედებით მიყენებული ზიანი;

 � შეასრულოს ალიმენტის გადახდის ვალდებულებები;

 � გადაიხადოს თანხა საზოგადოებრივი დაწესებულების ან ხაზინის 
სასარ გებლოდ;

 � გაიაროს მკურნალობის კურსი;

 � მონაწილეობა მიიღოს საგზაო მოძრაობის წესების შემსწავლელ მეცა-
დინეობებში.

გაფრთხილებასთან ერთად, შეიძლება დაინიშნოს ქონების კონფისკაცია, 
საგნების ჩამორთმევა, ან დანაშაულის იარაღისა და აკრძალული ნივთების 
განადგურება. მაკორექტირებელი და უსაფრთხოების ზომები არ ენიშნება 
პირს, რომლის მიმართაც გამოტანილია გაფრთხილება. პირის მიერ მარ
თლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენის შემთხვევაში გაფრთხილების რეჟი-
მი უქმდება.

სასჯელის მოხდისგან პირობით ვადამდე 
გათავისუფლება 

იმ შემთხვევაში, თუ მსჯავრდებული პირველად იხდის სასჯელს და ის არ 
აღემატება ორი წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთას, სასამართლოს შე-
უძლია მიიღოს გადაწყვეტილება მისი პირობით ვადამდე გათავისუფლე-
ბის შესახებ (Aussetzung des Strafrestes bei zeitiger Freiheitsstrafe), თუკი მსჯავ
რდებულმა მოიხადა სასჯელის ნახევარი (მაგრამ არანაკლებ ექვსი თვისა). 
სხვა შემთხვევაში, სასამართლო, გფრის სსკის შესაბამისად (§57), პირო-
ბით ვადამდე სასჯელის მოხდისგან ათავისუფლებს, თუ:
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1. პირს მოხდილი აქვს სასჯელის 2/3, მაგრამ არანაკლებ ორი თვისა;

2. მოსალოდნელია, რომ მსჯავრდებული სასჯელის აღსრულების გარეშე 
არ ჩაიდენს სისხლის სამართლებრივად დასჯად ქმედებებს; 

3. მსჯავრდებული თანახმაა სასჯელის მოხდისგან პირობით ვადამდე გა-
თავისუფლდეს.

გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლო ით-
ვალისწინებს მსჯავრდებულის პიროვნულ თვისებებს, მის განვლილ ცხოვ
რებას, ჩადენილი ქმედების გარემოებებს, მის ქცევას სასჯელის მოხდის 
დროს. სასამართლო არ ათავისუფლებს პირობით ვადამდე, თუ მსჯავრდე-
ბული ცრუ ჩვენებას მისცემს კონფისკაციას დაქვემდებარებული ნივთების 
ადგილსამყოფელის შესახებ. პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ პირს 
ენიშნება გამოსაცდელი ვადა, რომელიც არ შეიძლება იყოს სასჯელის მო-
უხდელი ნაწილის ვადაზე ნაკლები. გამოსაცდელი ვადის მთელი პერიოდის 
განმავლობაში, პირი ექცევა კურატორის მეთვალყურეობის ქვეშ. მსჯავრდე-
ბულზე, ასევე, ვრცელდება სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებები 
სასჯელის პირობითი გადავადების რეჟიმის შესახებ.

სასჯელისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება სამუდამო პატიმრო-
ბის შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნას მსჯავრდებულის მიერ პა
ტიმ რობის 15წლიანი პერიოდის გასვლის შემდეგ. ამავდროულად, სასა-
მართლო დარწმუნებული უნდა იყოს იმაში, რომ სასჯელის მიზნები მიღ-
წეულია და დამნაშავე პოტენციურად არ არის საშიში საზოგადოებისთვის. 
გამოსაცდელი ვადა ამ შემთხვევაში ხუთი წელია. 

სამედიცინო ხასიათის იძულებითი 
ღონისძიებები

გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით, სამედიცინო ხასიათის იძუ-
ლებით ღონისძიებებს მიეკუთვნება პირის მოთავსება ფსიქიატრიულ საა-
ვადმყოფოში, ან ალკოჰოლიზმის ან ნარკომანიის სამკურნალო დაწესებუ-
ლებაში. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კო-
დექსის შესაბამისად (§63), პირი, რომელმაც უკანონო ქმედება ჩაიდინა შეუ-
რაცხად ან შეზღუდული შერაცხადობის მდგომარეობაში, უნდა მოთავსდეს 
ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. სასამართლო იღებს ასეთ გადაწყვეტილე-
ბას, თუ დაასკვნის, რომ ადამიანმა, გამომდინარე მისი ფსიქიკური მდგომა-
რეობიდან, შეიძლება სერიოზული კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები ჩაიდი-
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ნოს, რის გამოც ის საშიშია საზოგადოებისთვის. როგორც წესი, სამედიცინო 
ხასიათის იძულებითი ღონისძიება ხორციელდება, ფსიქიკური დაავადების 
დროს, ძალადობრივი უკანონო ქმედებების ჩადენისკენ მიდრეკილი პირე-
ბისა და ასევე იმათ მიმართ, ვინც სექსუალური დანაშაული ჩაიდინა. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, თავდაპირველი რედაქციი-
საგან განსხვავებით, არ ითვალისწინებს სამედიცინო ხასიათის იძულებით 
ღონისძიებებს. 2007 წლის 3 ივლისის კანონით იგი ამოღებული იქნა კოდექ-
სიდან (მე6 კარი ეთმობოდა ამ ღონისძიებათა სახეებსა და მისი დანიშვნის 
წესებს). 

საკმაოდ საინტერესოა სექსუალურ დამნაშავეებთან ბრძოლის გერმანული 
გამოცდილება. კერძოდ, პროფესორ გ. კოკოტის აზრით, სექსუალური გა-
დახრებისა და პერვერსიების განკურნების ყველაზე მოსახერხებელი გზაა 
სამედიცინო პრეპარატ ციპროტერონის აცეტატით მკურნალობა. მისი კლი-
ნიკური ეფექტი გამოიხატება მკურნალობის პირველი კვირის შემდეგ სექსუ-
ალური პოტენციალის, მესამე კვირის მერე კი – ერექციის უნარის კლებაში. 
სექსუალური ფანტაზიები კი, რომლებიც არაიშვიათად პროვოცირებენ სექ-
სუალურ თავდასხმებს, ქრება ერთი თვის განმავლობაში. მედიკამენტოზურ 
მკურნალობას სავალდებულოდ თან უნდა დაერთოს ფსიქოთერაპია. გარ
და ამისა, სექსუალური დევიაციის კონკრეტული სახის გადახრის ჩასახშო-
ბად გამოიყენება ვიწრო მიზნობრივი მეთოდიკები, მაგალითად, პედოფი-
ლებს უნიშნავენ ფსიქოანალიზურ თერაპიასა და ჰიპნოზს, მაზოხისტებს – 
ელექტროშოკით მკურნალობას და ა.შ.282 ასე რომ, ზემოთ აღნიშნულ პირებ-
თან მიმართებაში გამოიყენება კომპლექსური თერაპია, ანუ, ფაქტობრივად, 
ტარდება სამედიცინო სისხლისსამართლებრივი ღონისძიებები.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
თანახმად (§64) , ალკოჰოლური სასმელების და თრობის გამომწვევი სხვა 
საშუალებების გადაჭარბებულად მოხმარებისკენ მიდრეკილი პირი, რომე-
ლიც ნასამართლევია თრობის მდგომარეობაში ან აღნიშნული მიდრეკი-
ლების გამო ჩადენილი მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისთვის, თავსდება 
ალკოჰოლიზმით და ნარკომანიით დაავადებულთა სამკურნალო დაწესე-
ბულებაში. ასეთ გადაწყვეტილებას სასამართლო მიიღებს, თუკი არსებობს 
საშიშროება, რომ ასეთი პირი ჩაიდენს სერიოზულ მართლსაწინააღმდეგო 
ქმედებებს. სამართლებრივი მიზნებისათვის სამედიცინო დაწესებულება-
ში პირის ყოფნის ხანგრძლივობა არ შეიძლება აღემატებოდეს ორ წელს. იმ 

282 Кокотт Г., Половые преступления: типология и терапия // Секс-преступники: Сб. Статьи / Под ред. Антониани Ю.М., 
Москва.: 1992. С. 108-120.
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შემთხვევაში, თუ შეურაცხაობის გამო, აღნიშნული პირი არ იქნება მსჯავ
რდებული, ის, ასევე, თავსდება ალკოჰოლიზმით და ნარკომანიით დაავა-
დებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში. სასჯელის აღსრულების რიგი-
თობას ადგენს სასამართლო, ხელმძღვანელობს რა გერმანიის ფედერა-
ციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებებით (§67). 
ზოგადი წესით, დანიშნული უსაფრთხოების ღონისძიება (ფსიქიატრიულ 
საავადმყოფოში ან ალკოჰოლიზმით და ნარკომანიით დაავადებულთა სამ
კურნალო დაწესებულებაში მოთავსება) ტარდება სასჯელის აღსრულებამ
დე. თუმცა, სასამართლოს შეუძლია სასჯელი დანიშნოს მაკორექტირებელ 
და უსაფრთხოების ღონისძიებამდეც, თუკი ამგვარი ღონისძიების მიზანი 
ასე უფრო ადვილად მიიღწევა. იძულებითი სამედიცინო ღონისძიების აღ
სრულების პროცესში სასამართლოს შეუძლია ის სხვა ზომით შეცვალოს, 
თუ ამის შედეგად რესოციალიზაციის მიზანი უფრო სწრაფად იქნება მიღწე-
ული. გერმანიის სისხლის სამართალი ითვალისწინებს მაკორექტირებელი 
და უსაფრთხოების ზომების პირობით გადავადების შესაძლებლობას. ეს 
ხდება მაშინ, როდესაც სასამართლო ასკვნის, რომ შერჩეული ღონისძიე-
ბის მიზანი შეიძლება მიღწეული იქნას ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ან 
ალკოჰოლიზმით და ნარკომანიით დაავადებულთა სამკურნალო დაწესებუ-
ლებაში მოთავსების გარეშეც. ამავდროულად, წესდება მსჯავრდებულზე 
ზედამხედველობა ორიდან ხუთ წლამდე ვადით.

პირობით გადავადება არ გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ პირს დაენიშნა 
თავისუფლების აღკვეთა, რომლის პირობით გადავადებაც არ მომხდარა. 
თუ თავისუფლების აღკვეთის სასჯელი აღსრულდა სამედიცინო ხასიათის 
იძულებითი ღონისძიებების გატარებამდე, მაშინ სასამართლომ უნდა გადა-
წყვიტოს, აღნიშნული ღონისძიებების გატარების მიზანშეწონილობა. იმ შემ-
თხვევაში, თუ არ იქნება საჭირო ღონისძიების რეალურად გატარება, სასამა-
რთლო ნიშნავს ღონისძიების პირობით გადავადებას და აწესებს დამნაშავე 
პირზე ზედამხედველობას. შემდგომში სასამართლოს შეუძლია გამოსცეს გა-
ნკარგულება სამედიცინო ხასიათის იძულებითი ღონისძიების ფაქტობრივი 
აღსრულების შესახებ, თუ ამ ღონისძიების მიზანი არ იქნა მიღწეული. 

გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით, სასამართლოს უფლება აქვს, 
პირობით გაათავისუფლოს პირი მის მიმართ მაკორექტირებელი და უსაფ
რთხოების ღონისძიებების შემდგომი გატარებისგან. აღნიშნული გადაწყვე-
ტილების მიღებამდე ხორციელდება შემოწმება, რის შედეგადაც ირკვევა, 
მიღწეულ იქნა თუ არა არჩეული ღონისძიებით შესაბამისი მიზანი. პირო-
ბით გათავისუფლება უქმდება, თუ სასამართლო დაასკვნის, რომ აუცილე-
ბელია ამ ღონისძიების რეალური განხორციელება.
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პრევენციული პატიმრობა 

პრევენციული პატიმრობა (Unterbringung in der Sicherungsverwahrung) ზო-
გიერთი ქვეყნის სისხლის სამართალში უსაფრთხოების ზომად განიხილე-
ბა. მოცემული ღონისძიების მიზანია კერძო პრევენცია, რომელიც ხორცი-
ელდება გამოუსწორებელი დამნაშავის საზოგადოებისგან გრძელვადიანი 
იზოლაციის გზით. მიუხედავად იმისა, რომ აღსრულების რეჟიმის კუთხით 
და ნაწილობრივ თავისი სამართლებრივი ხასიათით, ეს ზომა უახლოვდება 
თავისუფლების აღკვეთის ფორმას, გერმანიისა და შვეიცარიის სისხლის სა-
მართლის კანონმდებლობაში ის შედის მაკორექტირებელი და უსაფრთხო-
ების ზომების ჩამონათვალში. 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
თანახმად (§66), სასამართლო პრევენციულ პატიმრობას უნიშნავს განზრა-
ხი დანაშაულის ჩადენაში მსჯავრდებულ პირს, რომელსაც მინიმუმ ორი 
წლის ვადით დაენიშნა თავისუფლების აღკვეთა, შემდეგი პირობების არსე-
ბობის შემთხვევაში: 

1. პირს უკვე ორჯერ მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა არანაკლებ ორი 
წლის ვადით დანაშაულის განზრახ ჩადენისთვის;

2. პირმა ერთი ან რამდენიმე ადრე ჩადენილი ქმედებისთვის მოიხადა თა-
ვისუფლების აღკვეთის სასჯელი არანაკლებ ორი წლის ვადით, ან მის 
მიმართ გამოყენებულ იქნა მაკორექტირებელი და უსაფრთხოების ზომა;

3. თავად პირის და მის მიერ ჩადენილი ქმედების ზოგადი შეფასება აჩვენებს, 
რომ საზოგადოებისთვის საშიშია მისი მიდრეკილება სერიოზული დანაშა-
ულის ჩადენისკენ, კერძოდ, ისეთი დანაშაულისაკენ, რომელმაც მსხვერპლს 
მიაყენა სულიერი ტრავმა, მძიმე ფიზიკური დაზიანება ან ქონებრივი ზიანი. 

თუ პირმა სამჯერ განზრახ ჩაიდინა დანაშაული, რისთვისაც მოიხადა სას-
ჯელი თავისუფლების აღკვეთის სახით ყოველ ჯერზე მინიმუმ ერთი წლის 
ვადით და მიესაჯა ერთი ან რამდენიმე ქმედებისათვის თავისუფლების აღ-
კვეთა არანაკლებ სამი წლის ვადით, სასამართლოს, სასჯელთან ერთად, 
შეუძლია დაუნიშნოს პრევენციული პატიმრობა.

წარსული ქმედება მხედველობაში არ მიიღება, თუ მასსა და მომდევნო ჩა-
დენილ ქმედებას შორის 5 წელზე მეტია გასული. პრევენციული პატიმრო-
ბის ხანგრძლივობა არ შეიძლება აღემატებოდეს 10 წელს. ამასთან, ორი 
წლის შემდეგ, სასამართლოს შეუძლია პირობით გაათავისუფლოს პირი 
უსაფრთხოების ზომების შემდგომი შესრულებისგან. ამ შემთხვევაში პირზე 
წესდება ზედამხედველობა.
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კერძო ნაწილი 
ბოლო პერიოდში სისხლის სამართლის დანაშაულთა რაოდენობა თვალ-
საჩინოდ შეიცვალა. 2019 წელს გერმანიაში რეგისტრირებული დანაშაუ-
ლის რიცხვი 5,44 მილიონამდე შემცირდა, 1998 წელს აღრიცხულ 6,46 მი-
ლიონთან შედარებით. აღნიშნული მონაცემები ემყარება კრიმინალურ 
სტატისტიკას, რომელსაც ადგენს ფედერალური კრიმინალური პოლიციის 
ოფისი (Bundeskriminalamt). სტატისტიკური მონაცემები მოიცავს პოლიცი-
ისთვის ცნობილ სისხლის სამართლის ყველა დანაშაულს და დანაშაულის 
მცდელობას. სტატისტიკურ ანგარიშგებაში არაა ასახული კანონის მცირე 
დარღვევების, სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაულისა და საგზაო მოძრა-
ობის წესების დარღვევის შემთხვევები.283

გრაფიკი 13.
დანაშაულების დონე გერმანიაში 

(2019 წ.)

სხვა დანაშაული

სიცოცხლის წინააღმდეგ

სქესობრივი დანაშაული

ნარკოტიკები

სხეულის დაზიანებები

ვანდალიზმი

თაღლითობა

ქურდობა

0%          5%          10%         15%          20%          25%          30%         35%          40%

დანაშაული პიროვნების წინააღმდეგ

გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, პიროვნების წინა-
აღმდეგ მიმართულ დანაშაულებრივ ქმედებათა სისტემა მოიცავს შემდეგ 
ძირითად ჯგუფებს:

 � დანაშაულს სიცოცხლის წინააღმდეგ; 

283 Clark D., „Number of murder cases recorded in Germany from 2000 to 2020“. Statista. Mar 15, 2022. ხელმისაწვდომია: 
<https://www.statista.com/statistics/1045508/number-of-murders-in-germany/> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

https://www.statista.com/statistics/1045508/number-of-murders-in-germany/
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 � დანაშაულს სხეულის ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ; 

 � დანაშაულს პირადი თავისუფლების წინააღმდეგ; 

 � დანაშაულს ღირსების წინააღმდეგ; 

 � დანაშაულს პირადი ცხოვრებისა და სხვა პირადი უფლებების კონფი-
დენციალურობისა და საიდუმლოების წინააღმდეგ. 

გერმანიის სისხლის სამართლის დოქტრინაში არ არსებობს ერთსულოვნე-
ბა საკითხში, მიეკუთვნება თუ არა პიროვნების წინააღმდეგ მიმართული და-
ნაშაული სქესობრივი თვითგამორკვევის საწინააღმდეგო დანაშაულებრივ 
ქმედებებას.

უფრო დეტალურად შევჩერდებით სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართულ და-
ნაშაულებრივ ქმედებათა სისტემის ელემენტების განხილვაზე, რომლებ-
ზეც საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილში (ნაწილი 16): 
მათი დაყოფა შეიძლება შემდეგ ჯგუფებად: ა) მკვლელობა; ბ) განსაცდელ-
ში მიტოვება; გ) ორსულობის შეწყვეტა.

სიცოცხლის ხელყოფა

2018 წელს გერმანიის პოლიციამ 901 მკვლელობა დაარეგისტრირა, რაც ყვე-
ლაზე მაღალი მაჩვენებელია ერთი წლის განმავლობაში 2000 წლის შემდეგ, 
როდესაც 930 მკვლელობა იქნა აღრიცხული. 2000დან 2012 წლამდე გერმა-
ნიაში განზრახ მკვლელობების რიცხვი წელიწადში 300 ერთეულით შემცირ-
და, თუმცა, მომდევნო წლებში ეს ტენდენცია შეიცვალა და 2018 წელს ყველა-
ზე დიდი ზრდა აღინიშნა 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.284

განვიხილავთ მკვლელობების ჯგუფს, რომელიც მოიცავს განზრახ და გა-
უფრთხილებლობით მკვლელობებს.

სამართლებრივი სიკეთის (Rechtsgut) – ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა 
ქვემოთ მოყვანილი საკანონმდებლო ნორმებით რეგულირდება: 

 � გერმანიის სსკ (§211) – მკვლელობა კონკრეტულ დამამძიმებელ გარე-
მოებებში; 

 � მკვლელობის ჩადენისთვის მითითებულ გარემოებებში გათვალისწი-
ნებულია უვადო თავისუფლების აღკვეთა; 

284 Ibid.
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 � მკვლელად მიიჩნევა პირი, რომელიც კლავს ადამიანს:

 ¾ მკვლელობისგან სიამოვნების მისაღებად (Mordlust);
 ¾ სექსუალური მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად;
 ¾ ანგარების მოტივით;
 ¾ სხვა ძირითადი ინსტინქტების კარნახით;
 ¾ მზაკვრული მოქმედებით (Heimtückisch), სასტიკად და საზოგადოე-

ბისათვის საშიში საშუალებების გამოყენებით, ან სხვა დანაშაულის 
გამარტივების, ან დაფარვის მიზნით.285

დამამძიმებელი გარემოებების აღნიშნული ჩამონათვალი გააკრიტიკეს, რო-
გორც ზედმეტად ფართო და თვითნებური გადაწყვეტილებების მიღების ხელ-
შემწყობი.286 მაგალითად, „მზაკვრული“ მკვლელობა სასამართლოებმა მიუსა-
დაგეს ყველა შემთხვევას, რომელშიც მსხვერპლი არ მოელოდა თავ დასხმას,287 
რაც იმას ნიშნავს, რომ მკვლელობის ყველა შემთხვევაში (შემამსუბუქებელი გა-
რემოებების არსებობის მიუხედავადაც) სასამართლომ უნდა დანიშნოს უვადო 
თავისუფლების აღკვეთა, თუ მკვლელმა წინასწარ არ გააფრთხილა მსხვერ პლი 
მოსალოდნელი თავდასხმის შესახებ. სისხლის სამართლის კოდექსში მკვლე-
ლობის შესახებ კანონის ამ აშკარა ხარვეზის მიუხედავად, ნორმის შეცვლაზე 
ორიენტირებული ყველა შეთავაზება წარუმატებლად დასრულდა.288

გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის (§212) მიხედვით, განზრახ 
მკვლელობის ძირითადი შემადგენლობა შემდეგნაირადაა ფორმულირებუ-
ლი: „პირი, რომელიც კლავს სხვა ადამიანს გარემოებებში, რომელიც არ შეი
ცავს მძიმე მკვლელობის ნიშნებს, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით, მინიმუმ 
სამი წლის ვადით“.289

გერმანიის სისხლის სამართლის დოქტრინაში, მკვლელობა ტრადიციუ-
ლად ნიშნავს სხვა ადამიანის სიცოცხლის მოსპობას. მკვლელობის სუბი-
ექტური მხარე ხასიათდება როგორც განზრახვით, ისე გაუფრთხილებლო-
ბით, თუმცა არსებობს მკვლელობის შემადგენლობა, სადაც დაზუსტებული 
არ არის – იგი განზრახია თუ გაუფრთხილებელი.

285 Strafgesetzbuch (StGB). Bundesministerium der Justiz. Sechzehnter Abschnitt, Straftaten gegen das Leben, Nichtamtliches 
Inhaltsverzeichnis. § 211 Mord. ხელმისაწვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#
BJNR001270871BJNG000102307> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

286 45 BVerfGE 187 [1977].
287 2 BGHSt 60 [1951].
288 Arbeitskreis A.E., Alternativ – Entwurf Leben. Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2008. S. 193.
289 Strafgesetzbuch (StGB). Bundesministerium der Justiz. Sechzehnter Abschnitt, Straftaten gegen das Leben, Nichtamtliches 

Inhaltsverzeichnis. § 212 Totschlag. ხელმისაწვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.ht
ml#BJNR001270871BJNG000102307> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
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სიკვდილის მოსპობა შეიძლება მოხდეს ნებისმიერი ხერხით. გერმანიის 
სისხლის სამართალი სავსებით დასაბუთებულად აღიარებს მკვლელობად 
როგორც ჯანმრთელი, ისე სასიკვდილოდ სნეული ადამიანის სიცოცხლის 
მოსპობას. ობიექტური თვალსაზრისით, მკვლელობა შეიძლება ჩადენილ 
იქნას როგორც მოქმედებით, ისე უმოქმედობით. ცხადია, გერმანიის კანონ-
მდებლობით, თვითმკვლელობა არ ისჯება.

სსკ §212ის მუხლის მე2 აბზაცით განსაზღვრულია სისხლისსამართლებრი-
ვი პასუხისმგებლობა მკვლელობის განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევისთვის 
(besonders schwerer Fall des Totschlags). ეს არ არის მძიმე მკვლელობის ნაირ
სახეობა. განსაკუთრებით მძიმე მკვლელობის ჩადენისას არ არსებობს მძი-
მე მკვლელობის ნიშნები (§211). ეს ნორმა ადგენს სასჯელის უფრო მკაცრ 
ზომას (Strafzumessungregel), ვიდრე უბრალო მკვლელობის ჩადენის შემ-
თხვევაში (აბზაცი 1). ამ თვალსაზრისით, აფასებს რა პირის ბრალეულო-
ბის სიმძიმეს, სასამართლო ადგენს, რომ ის უფრო მძიმეა, ვიდრე უბრალო 
მკვლელობისას (§212, აბზაცი 1). საუბარია, უპირველეს ყოვლისა, იმ შემ-
თხვევებზე, როდესაც ქმედება მხოლოდ მკვლელობათა ტიპიზაციის ფორ-
მალური ნიშნების მიხედვით არ ექცევა §211ის რეგულაციის ფარგლებში. 
მაგალითად, რიგ შემთხვევებში, მკვლელობა ეჭვიანობის ნიადაგზე §212ის 
მე2 აბზაცის პუნქტით შეიძლება დაკვალიფიცირდეს.

მძიმე მკვლელობის შემადგენლობა გათვალისწინებულია §211ით. შემა-
დგენლობების დაყოფა მკვლელობად (Totschlag) და მძიმე მკვლელობად 
(Mord) გერმანული სისხლის სამართლისათვის ტრადიციულია: ასეთ დაყო-
ფას ჯერ კიდევ 1871 წლის სისხლის სამართლის კოდექსი შეიცავდა. თავდა-
პირველად, ეს შემადგენლობები განსხვავდებოდა მხოლოდ სპეციფიკური 
ფორმულირებით: „მკვლელობის ჩადენის განზრახვა“, რაც მათი გამიჯვნის 
კრიტერიუმს წარმოადგენდა. მოცემული ფორმულირება ორიენტირებული 
იყო არა იურიდიულ, არამედ წმინდა ფსიქოლოგიურ ნიშნებზე. ამჟამად 
მოქმედ სისხლის სამართლის კოდექსში ერთმანეთისგან გამიჯნულია ორი 
სახის მკვლელობა – მუხლი 211 (Mord), ანუ მკვლელობა სპეციფიკური დამა-
მძიმებელი გარემოების არსებობისას და მუხლი 212 (Totschlag), რომელიც 
ასევე წარმოადგენს მკვლელობას, თუმცა 211ე მუხლისთვის დამახასია-
თებელი სპეციფიკური დამამძიმებელი გარემოებების გარეშე. სპეციფიკურ 
გარემოებებში მოიაზრება ლტოლვა მკვლელობის ჩადენისადმი; ამ პროცე-
სისგან სექსუალური სიამოვნების მიღება; შურის საფუძველზე ჩადენილი 
მკვლელობა; „ვერაგი“, ან სისასტიკით ჩადენილი მკვლელობა; მკვლელო-
ბა, რომელიც მოკლულის გარდა სხვასაც უქმნიდა საფრთხეს, ან ჩადენილი 
იმისთვის, რომ სხვა დანაშაული იქნეს დაფარული. თუ მკვლელობას არ ახა-
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სიათებს ჩამოთვლილი სპეციფიკური დამახასიათებელი ნიშნები, მაშინ ის 
დაკვალიფიცირდება 212ე მუხლით – Totschlag.290

გერმანიის სისხლის სამართლის დოქტრინაში მკვლელობის ნიშნები სამ 
ჯგუფად იყოფა. პირველი და მესამე ჯგუფის ნიშნები ახასიათებს დანაშა-
ულის სუბიექტურ მხარეს (დანაშაულის სუბიექტის ფსიქიკური დამოკიდე-
ბულება ჩადენილი ქმედების მიმართ, მისი განსაკუთრებული მოტივები და 
მიზნები), მეორე ჯგუფის ნიშნები კი ობიექტურია და ახასიათებს დანაშაუ-
ლის ჩადენის ხერხსა და საშუალებებს. ეს ნიშნებია:

1. მკვლელობა სადისტური მოტივით, სექსუალური ლტოლვის დასაკმაყო-
ფილებლად; ანგარებითი ან სხვა მდაბალი მოტივებით; 

2. მზაკვრული, სასტიკი ხერხით ან ზოგადად სახიფათო საშუალებების გა-
მოყენებით ჩადენილი მკვლელობა;

3. მკვლელობა სხვა დანაშაულებრივი ქმედების დამალვის ან მისი ჩადე-
ნის გამარტივების მიზნით. 

სადისტური მოტივით მკვლელობაში, გერმანიის სისხლის სამართლის დოქ-
ტრინა და იურისპრუდენცია გულისხმობს სხვა ადამიანის სიცოცხლის მოსპო-
ბას, რომელიც ჩადენილია იმისთვის, რომ უყურონ, თუ როგორ კვდება სხვა 
ადამიანი, მათ შორის, როგორ იტანჯება ის ფიზიკურად თუ მორალურად. 
ხშირად დამნაშავე თავის ქმედებას განიხილავს, როგორც სპეციფიკურ ფსი-
ქიკურ სტიმულს ან სჩადის მას უბრალოდ, ე.წ. „სპორტული ინტერესის გამო“.

ასე მაგალითად, გერმანიის უზენაესი ფედერალური სასამართლოს სის-
ხლის სამართლის საქმეთა პალატა ადგენს, რომ დამნაშავეს აქვს სადისტუ-
რი მოტივები, თუ მკვლელობის ჩადენისას მას „უბრალოდ სურდა დაენახა, 
როგორ იტანჯება სხვა ადამიანი, როდესაც კვდება". ამგვარად, მოტივი ამ 
დანაშაულის სავალდებულო ნიშანია. თუ მოტივი ვერ დგინდება, დამნაშა-
ვის ქმედებები არ შეიძლება დაკვალიფიცირდეს, როგორც მკვლელობა სა-
დისტური მოტივით.291

მკვლელობის საქმეების სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი გერმანიაში სა-
შუალებას იძლევა დავასკვნათ, რომ მკვლელობა სექსუალური ლტოლვის 

290 Deutsches Reichsgesetzblatt. Wikisource. Teil I. 8., Jahrgang 1941. ხელმისაწვდომია: <https://de.wikisource.org/wiki/
Deutsches_Reichsgesetzblatt_1941> [გადამოწმებულია: 12.04.2022]

291 Серебренникова А. В., „Виды убийств по Уголовному кодексу Федеративной Республике Германии“. Актуальные вопросы 
борьбы с преступлениями, № 1 (2016), С. 47-49. ხელმისაწვდომია: <https://istina.msu.ru/download/46448543/1n
eEeR:rFIEmxP6L_gV_PYfTm3P5MGt4fg/> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

https://de.wikisource.org/wiki/Deutsches_Reichsgesetzblatt_1941
https://de.wikisource.org/wiki/Deutsches_Reichsgesetzblatt_1941
https://istina.msu.ru/download/46448543/1neEeR:rFIEmxP6L_gV_PYfTm3P5MGt4fg/
https://istina.msu.ru/download/46448543/1neEeR:rFIEmxP6L_gV_PYfTm3P5MGt4fg/
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დასაკმაყოფილებლად, როგორც წესი, ჩადენილია ისეთი სექსუალური გა-
უკუღმართების მქონე პირის მიერ, რომელიც სექსუალურ დაკმაყოფილებას 
სხვა ადამიანისათვის სიკვდილის მიყენებით ან დაზარალებულის გვამთან 
სექსუალური კავშირის დამყარებით იღებს. მკვლელობის შემადგენლობის 
ეს ნიშანი სახეზეა მაშინაც, როდესაც დამნაშავე სექსუალურ დანაშაულს 
სჩადის ძალადობის გამოყენებით და, ამავდროულად, უშვებს მსხვერპლის 
გარდაცვალების შესაძლებლობას.292

რაც შეეხება ანგარებითი მოტივით მკვლელობას, ასეთად კვალიფიცირდე-
ბა მკვლელობა, რომელიც ჩადენილია მატერიალური სარგებლის მიღების 
მიზნით დამნაშავის ან მესამე პირის მატერიალური ხარჯებისაგან გასათა-
ვისუფლებლად. ქვენა გრძნობის ცნება წარმოადგენს შეფასებით კატეგო-
რიას და გერმანიის სასამართლო პრაქტიკაში მისი ინტერპრეტაცია საკმა-
ოდ ფართოდ ხდება. 

ქვენა გრძნობა განსაკუთრებული უზნეობით ხასიათდება. გადამწყვეტი ამ 
შემთხვევაში ადამიანის ქცევის მოტივაციის შეფასებაა. მოტივი მიიჩნევა 
მდაბლად, თუ ის ასოცირდება საზოგადოების მიმართ აშკარა უპატივცემუ-
ლობასთან ზნეობრივი ნორმების დარღვევის გამო, რის შედეგადაც გაუფა-
სურებულია თვით ადამიანის სიცოცხლე და წინა პლანზე გამოდის დეგრა-
დირებული, ამორალური ადამიანის ინტერესების ნებისმიერი გზით დაკ-
მაყოფილება. მოტივის სიმდაბლე განისაზღვრება საქმის ყველა გარემოე-
ბის საფუძველზე. მდაბალი მოტივის მაგალითად შეიძლება დასახელდეს 
შურისძიების მოტივი.

მეორე ჯგუფის ნიშნებს შორის ყველაზე საინტერესოა ე.წ. მკვლელობის 
მზაკვრული ხერხი. ის ახასიათებს მკვლელობებს მსხვერპლის უმწეო მდგო-
მარეობის ან მისი მიმნდობლობის გამოყენებით. გერმანიის სასამართლო 
პრაქტიკა აღიარებს განსაკუთრებული ნდობითი ურთიერთობების არსებო-
ბას ახლობელ ადამიანებს, მეუღლეებს, ნათესავებს შორის.

სასტიკი ხერხით (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში გამოყენე-
ბული ტერმინოლოგიით – მკვლელობა განსაკუთრებული სისასტიკით) და 
სახიფათო საშუალებების გამოყენებითაა ჩადენილი მკვლელობა, თუ დამ
ნაშავე აცნობიერებს, რომ მსხვერპლს აყენებს განსაკუთრებულ ფიზიკურ ან 
ფსიქიკურ ტანჯვას (მაგალითად, აწამებს მას, ტოვებს წყლისა და საკვების 
გარეშე). 

292 Ibid.
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ამავე დროს, გერმანული სასამართლო პრაქტიკა „განსაკუთრებული სისას
ტიკის“ ცნებას უკავშირებს როგორც მკვლელობის ხერხს, ასევე, – საქმის სხვა 
გარემოებებს, რომლებიც მოწმობენ, რომ დამნაშავის მხრიდან განსაკუთ-
რებული სისასტიკე იქნა გამოვლენილი. სახიფათო საშუალებების გამოყე-
ნებით ჩადენილი მკვლელობა ხასიათდება განზრახ სიკვდილის მიყენების 
ისეთი ხერხით, რომელიც დამნაშავისათვის წინასწარ შეცნობით საფრთხეს 
უქმნის არა მხოლოდ დაზარალებულის, არამედ, მინიმუმ, კიდევ ერთი ადა-
მიანის სიცოცხლეს (მაგალითად, აფეთქება, ხანძრის გაჩენა და ა.შ.).

ანალოგიური შინაარსისაა საქართველოს სსკის 109ე მუხლის პირველი ნა-
წილის „ბ“ ქვეპუნქტი, თუმცა მცირე განსხვავება გერმანიის კოდექსის ხსე-
ნებული ნორმისგან მაინც არის. ჩვენი კოდექსის შესაბამისი ქვეპუნქტით, 
მინიმუმ ერთი ადამიანისთვის საფრთხის შექმნა არ არის საკმარისი ამ 
დამამძიმებელი გარემოების არსებობისათვის. მსხვერპლის გარდა, სულ 
ცოტა, ორი ადამიანის სიცოცხლეს მაინც უნდა შეექმნას საფრთხე. ამაზე 
მიუთითებს 109ე მუხლის მე2 ქვეპუნქტში გამოყენებული სიტყვა „სხვათა“ 
(და არა „სხვის“).

ნიშნების მესამე ჯგუფი (მკვლელობა სხვა დანაშაულებრივი ქმედების და-
მალვის ან მისი ჩადენის გამარტივების მიზნით) ტრადიციულად, ასევე, 
გერ მანიის სასამართლო პრაქტიკით განიმარტება და არ გააჩნია რაიმე სპე-
ციფიკა.

თუ ჩადენილია განზრახ მკვლელობა ისე, რომ არ არსებობს ზემოთ ჩამოთ-
ვლილი ნიშნები, მაშინ ბრალდებულის მიმართ აღიძვრება საქმე გერმანი-
ის სისხლის სამართლის კოდექსის §212ის მიხედვით.

მკვლელობის განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევისა (§212, მე2 აბზაცი) და 
მძიმე მკვლელობისათვის (§211), სასჯელი ითვალისწინებს უვადო თავი-
სუფლების აღკვეთას.

გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსი (§213) ითვალისწინებს პასუხის-
მგებლობას ნაკლებად მძიმე მკვლელობისთვის (Minder schwerer Fall des 
Totschlags). აღნიშნულს აქვს ადგილი, თუ მკვლელობა ჩადენილია უეცარი, 
ძლიერი სულიერი მღელვარების მდგომარეობაში, რომელიც იქნა გამოწვე-
ული დამნაშავის, ან მისი ახლო ნათესავის, მიმართ არასათანადო მოპყრო-
ბის, ან მძიმე შეურაცხყოფის შედეგად. §213ით გათვალისწინებული დანა-
შაულისთვის სანქცია შეადგენს თავისუფლების აღკვეთას 1დან 10 წლამდე.



254

მკვლელობის პრივილეგირებული შემადგენლობას წარმოადგენს მკვლე-
ლობა დაზარალებულის თხოვნით (§216), რომლის დროსაც პირი მსხვერ-
პლის დაჟინებული თხოვნით კლავს მას.293 მოცემული დანაშაულის სწორი 
კვალიფიკაციისთვის აუცილებელია, რომ მსხვერპლს სურდეს სიკვდილი, 
რაც ნათლად და ცალსახად უნდა იყოს მის მიერ გამოხატული სიტყვებით, 
ჟესტებით ან მიმიკით. თუ მსხვერპლმა ასეთი თხოვნა გამოთქვა იძულების, 
მოტყუების, შეცდენის ან სხვა მსგავსი გარემოებების გამო, მაშინ §216ის 
გამოყენება არ ხდება. ბრალდებულის ქმედების კვალიფიკაცია ამ ნორმის 
შესაბამისად არ შეიძლება, თუ ასეთი თხოვნა მომდინარეობდა არასრულ-
წლოვნის, ფსიქიკურად დაავადებულის, ან დეპრესიულ მდგომარეობაში 
მყოფი პირისგან. ამავდროულად, მსხვერპლის თხოვნა მიმართული უნდა 
იყოს ბრალდებულისადმი და გამოითქვას უშუალოდ მკვლელობის წინ. თუ-
მცა, დასაშვებია დროის გარკვეული წყვეტაც.294

მკვლელობისადმი ბრალდებულის სუბიექტური დამოკიდებულების გან
ხილვისას, მსხვერპლის თხოვნა ერთადერთი მოტივი უნდა იყოს მოცემუ-
ლი დანაშაულებრივი ქმედებისათვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეგვი-
ძლია ვისაუბროთ ბრალდებულის ქმედების კვალიფიკაციაზე სისხლის სა-
მართლის კოდექსის §212ის შესაბამისად, ან, სათანადო საკვალიფიკაციო 
ნიშნების არსებობის შემთხვევაში – სისხლის სამართლის კოდექსის §211
ით. მსხვერ პლის თხოვნით მკვლელობისთვის გათვალისწინებულია უფრო 
მსუბუქი სასჯელი, ვიდრე უბრალო მკვლელობისათვის – თავისუფლების 
აღკვეთა ექვსი თვიდან ხუთ წლამდე ვადით. დასჯადია მსგავსი დანაშაუ-
ლებრივი ქმედების მცდელობაც.

ახალშობილი ბავშვის მკვლელობა, რომელსაც შეიცავდა სსკის ადრეული 
ვერ სია (§217) ამოღებულ იქნა გფრის სისხლის სამართლის რეფორმის 
შესახებ მეექვსე კანონით. აღნიშნული ნორმა ითვალისწინებდა სისხლის-
სამართლებრივ პასუხისმგებლობას დედის მიერ ახალშობილი ბავშვის 
მკვლელობისთვის მშობიარობის დროს ან მაშინვე მის შემდეგ. სისხლის 
სამართლის კოდექსიდან ამ დებულების ამოღებისას, გერმანიის კანონ-
მდებელი, ძირითადად, ხელმძღვანელობდა სასამართლო პრაქტიკაში 
მისი გამოყენების რაოდენობრივი სიმცირით (1დან 10მდე შემთხვევაში), 
ასევე იმ ფაქტით, რომ დედის სპეციფიკური ფსიქიკური მდგომარეობა სის-
ხლისსამართლებრივ შეფასებას შეიძლება დაქვემდებარებოდა სისხლის 
სამართლის კოდექსის §213ის საფუძველზე (როგორც ნაკლები სიმძიმის 
მკვლელობა).

293 Ibid. 
294 Schroeder F. Ch., Grundgedanke der Mordmerkmale. Juristische Schulung. 1984. S. 275.
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ორსულობის უკანონო შეწყვეტის დანაშაულის სუბიექტი შეიძლება იყოს 
რო გორც თავად ორსული ქალი, ასევე, დანაშაულებრივი აბორტის გან
მახორციელებელი პირი. ორსულობის უკანონო შეწყვეტა ფეხმძიმე ქალის 
მიერ ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ერთ წლამდე ვადით ან ჯარიმით. 
ამასთან, სასამართლომ შეიძლება უარი თქვას სასჯელის დანიშვნაზე, თუ ორ-
სული ქალი განსაკუთრებით გაჭირვებულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. აღ-
ნიშნული საკითხი განსხვავებულად არის დარეგულირებული საქართველოში. 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 133ე მუხლი აწე სებს სისხლის-
სამართლებრივ პასუხისმგებლობას უკანონო აბორტისთვის. ამ დანაშალის 
ამსრულებელი შეიძლება იყოს აბორტის შემსრულებელი, მასვე შეიძლება 
ჰყავდეს თანამონაწილეებიც, თუმცა არსებული პრაქტიკით, უშუალოდ ორსულ 
ქალს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ ეკისრება.

პირი, რომელმაც განახორციელა უკანონო აბორტი, ისჯება თავისუფლების 
აღკვეთით, სამ წლამდე ვადით ან ჯარიმით. აღსანიშნავია, რომ გერმანი-
ის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის §218ის 
თანახმად, ქმედებები, რომელთა შედეგიც დგება განაყოფიერებული კვე-
რცხუჯრედის საშვილოსნოში გადასვლის დასრულებამდე, სისხლისსამარ
თლებრივი კუთხით არ განიხილება, როგორც ორსულობის შეწყვეტა. 

ორსულობის შეწყვეტის განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევას აქვს ადგილი, 
როდესაც პირი მოქმედებს ორსული ქალის ნების საწინააღმდეგოდ ან და-
უფიქრებლად უქმნის საფრთხეს მის სიცოცხლეს, ან ჯანმრთელობას სერი-
ოზული ზიანის მიყენებით. კოდექსი შეიცავს მითითებას, რომელთა თანახ-
მად, ექიმის მიერ ორსულობის შეწყვეტის მცდელობა დასჯადია, ორსული 
ქალი კი ასეთივე მცდელობის გამო არ ისჯება.295 

ორსულობის შეწყვეტა, გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახ-
მად (§218 „ა“) , არ წარმოადგენს დანაშაულს, თუ:

1. ქალი დაჟინებით მოითხოვს ორსულობის შეწყვეტას და დაადასტუ
რებს, რომ ოპერაციამდე სამი დღით ადრე მაინც გაიარა კონსულტაცია 
სპეციალურ ცენტრში;

2. აბორტს ახორციელებს ექიმი;

3. ჩასახვიდან გასულია არაუმეტეს 12 კვირისა.296

295 Strafgesetzbuch (StGB). Bundesministerium der Justiz. Sechzehnter Abschnitt, Straftaten gegen das Leben, Nichtamtliches 
Inhaltsverzeichnis. § 218a Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs. ხელმისაწვდომია: <https://www.gesetze-im-
internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG000102307> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

296 Ibid.

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
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გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით, ორსულობის შეწყვეტა ექიმის 
მიერ და ორსული ქალის თანხმობით, არ ითვლება უკანონოდ, თუ აბორტის 
ჩატარება აუცილებელია სამედიცინო ჩვენებით, ქალის სიცოცხლის, ფიზი-
კური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დასაცავად. ორსულობის შეწყვეტის 
კანონიერების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ისეთი საშიშროების არსებობა, 
რომლის თავიდან აცილება შეუძლებელია სხვა ნებადართული საშუალებე-
ბით. აბორტი ასევე კანონიერად ჩაითვლება, თუ არსებობს დამაჯერებელი 
საფუძველი იმისა, რომ ორსულობა დადგა დანაშაულებრივი ქმედების შე-
დეგად და ჩასახვიდან გასულია არაუმეტეს 12 კვირა.

გერმანიის სისხლის სამართლის თავისებურებაა ისეთ ქმედებათა კრიმი-
ნალიზაცია, როგორიცაა ორსულობის შეწყვეტის აგიტაცია და ორსულობის 
შეწყვეტისთვის საჭირო საშუალებების გაყიდვა. სს კოდექსის თანახმად 
(§219 „ა“), აბორტის ჩასატარებლად, ან აბორტის ხელშესაწყობად საკუთა-
რი ან სხვისი სერვისის, ასევე, აბორტისათვის გამოყენებადი საშუალებე-
ბის, საგნების, მოწყობილობების შეთავაზება ან რეკლამირება, ისჯება ორ 
წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთით, ან ჯარიმით, თუ ეს ქმედებები 
ჩადენილია ანგარებითი მიზნით ან უხეში არაეთიკური ფორმით. ანალოგი-
ური სასჯელია გათვალისწინებული ორსულობის შეწყვეტისათვის განკუთვ-
ნილი საშუალებებისა და საგნების რეალიზაციისათვის.

სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას გაუფრთხილებლობით მკვლე-
ლობისათვის ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსი: „პირი, რომე
ლმაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია სხვა ადამიანის სიკვდილი, ისჯება თა
ვისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთ წლამდე, ან ფულადი ჯარიმით“. პრაქტი-
კაში, ამ ნორმის შესაბამისად, სისხლისსამართლებრივად აგებენ პასუხს 
პირები, რომლებიც, სასამართლოს აზრით, არღვევენ რაიმე ვალდებულებას. 
მაგალითად, სამსახურებრივ ვალდებულებას. ან ვალდებულებას, რომელიც 
მომდინარეობს მასსა და მსხვერპლს შორის ურთიერთობიდან ან მათი ქცე-
ვიდან. ამავდროულად, საჭიროა დადგინდეს, ჰქონდა თუ არა ბრალდებულს 
კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანის სიცოცხლის დაცვის ვალდებულება.297

აღსანიშნავია, რომ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სა
მარ თლის კოდექსის მე16 ნაწილი („დანაშაულებრივი ქმედებები სიცო-
ცხლის წინააღმდეგ") მოიცავს, ასევე, ისეთი დანაშაულის შემადგენლობას, 
როგორიცაა განსაცდელში მიტოვება (§221).298

297 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB). Bundesministerium der Justiz. Section 222, Negligent killing. 13 November, 
1998. ხელმისაწვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html> [გადამოწმებუ-
ლია: 12.04.2022].

298 Ibid, Section 221.

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
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საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსისგან განსხვავებით, გერმანია-
ში არ არის კრიმინალიზებული ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიყვანა.

სქესობრივი დანაშაული 

2019 წელს გერმანიის პოლიციამ დააფიქსირა გაუპატიურებისა და სქესობ-
რივი ძალადობის 9 426 შემთხვევა. ეს უფრო მეტია წინა წელთან შედარე-
ბით, როდესაც 9 234 შემთხვევა იქნა დაფიქსირებული. ეს, ასევე, ყველაზე 
მაღალი მაჩვენებელია ბოლო ათწლეულის განმავლობაში.299

სქესობრივი დანაშაულისათვის (Sexualdelikte) სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობა გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსში საკმაოდ დე-
ტალურად რეგულირდება. თავს, რომელშიც გაერთიანებულია ასეთ ქმედე-
ბათა შემადგენლობები, ეწოდება „დანაშაულებრივი ქმედებები სქესობრივი 
თვითგამორკვევის წინააღმდეგ". გერმანული სისხლის სამართალი განასხვა-
ვებს გაუპატიურებასა და სექსუალურ იძულებას. გაუპატიურება მსხვერპლის 
სხეულში შეღწევასთან დაკავშირებულ ქმედებებს წარმოადგენს. სექსუალურ 
იძულებას კი ადგილი აქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც პირი (იყენებს რა ძალა-
დობას, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის რეალური საფრთხის შექმნის 
მუქარას, მსხვერპლის მდგომარეობას, როცა ის მთლიანად დამოკიდებულია 
ამსრულებლის თვითნებობაზე) აიძულებს მას მოითმინოს მის წინააღმდეგ 
მიმართული მოძალადის, ან მესამე პირის სქესობრივი ქმედებები, ან განახო-
რციელოს ასეთი ქმედებები ამსრულებლის ან მესამე პირის მიმართ. ასეთი 
ქმედებები ისჯება თავისუფლების აღკვეთით, მინიმუმ ერთი წლის ვადით. 

დამამძიმებელი გარემოებები მოიცავს სიტუაციებს, როდესაც:

 � ამსრულებელი სჩადის ისეთ სექსუალურ ქმედებებს, რომლებიც განსა-
კუთრებით ამცირებს მსხვერპლს;

 � ქმედებას სჩადის რამდენიმე პირი ერთად;

 � ამსრულებელი იყენებს იარაღს ან სხვა საშიშ საგანს;

 � ამსრულებელი იყენებს საგანს ან საშუალებას მსხვერპლის წინააღმდე-
გობის აღსაკვეთად;

299 „Number of rape and sexual assault cases recorded by police in Germany from 2008 to 2020“. Statista – by Statista Research 
Department. May 12, 2021. ხელმისაწვდომია: <https://www.statista.com/statistics/1107371/rape-and-sexual-assault-
cases-number-police-record-germany/> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

https://www.statista.com/statistics/1107371/rape-and-sexual-assault-cases-number-police-record-germany/
https://www.statista.com/statistics/1107371/rape-and-sexual-assault-cases-number-police-record-germany/
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 � დამნაშავე სერიოზულ ზიანს აყენებს დაზარალებულის ჯანმრთელო-
ბას ან საფრთხეს უქმნის მის სიცოცხლეს;

გერმანიის სსკის §177ის შესაბამისად, ზემოთ ჩამოთვლილი ქმედებები 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით, ვადით 1დან 10 წლამდე.300 სქესობრივი 
იძულება ან გაუპატიურება, რასაც მოჰყვა გაუფრთხილებლობით მსხვერ-
პლის სიკვდილი, ისჯება საკმაოდ მკაცრად (უვადო თავისუფლების აღკვე-
თის ჩათვლით).

სქესობრივი დანაშაულის ზოგიერთი შემადგენლობა კონსტრუირებულია 
მსხვერპლის სტატუსის გათვალისწინებით. კერძოდ, კოდექსში გამოყოფი-
ლია სქესობრივი ქმედებები მეურვეობის ქვეშ მყოფი პირების, ბავშვების, 
პატიმრების, ავადმყოფების, ასევე პირების მიმართ, რომლებსაც არ შეუძ-
ლიათ წინააღმდეგობის გაწევა. 

სისხლის სამართლის კოდექსის §174ის თანახმად, პირი, რომელიც სქე-
სობრივი ხასიათის ქმედებებს ჩაიდენს მეურვეობის ქვეშ მყოფი პირის მი
მართ, ან წააქეზებს მას ჩაიდინოს სექსუალური ხასიათის ქმედებები მეურ
ვის მიმართ, რათა სექსუალურად აღიგზნოს მეურვე ან მეურვეობის ქვეშ 
მყოფი პირი, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით სამ წლამდე ან ფულადი 
ჯარიმით.301

ხუთ წლამდე ვადით ისჯება პირის მიერ ჩადენილი სექსუალური ხასიათის 
ქმედებები: 

 � 16 წლამდე ასაკის ბავშვთან, რომელიც მას მიაბარეს სწავლების, ტრე-
ნინგის ან სოციალური მზრუნველობის მიზნით; 

 � 18 წლამდე ასაკის ბავშვთან, რომელიც მას ემორჩილება სამსახურებ-
რივად; 

 � 18 წლამდე საკუთარ ან ნაშვილებ ბავშვთან.

14 წლამდე ასაკის ბავშვების მიმართ სქესობრივი ქმედებების ჩადენა ისჯე-
ბა თავისუფლების აღკვეთით, ვადით 10 წლამდე. თუ სექსუალური ქმედებე-
ბის შედეგად დადგა ბავშვის გაუფრთხილებლობითი სიკვდილი, დამნაშა-
ვეს ენიშნება სამუდამო პატიმრობა.

300 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB). Bundesministerium der Justiz. Section 177, Sexual assault; sexual coercion; 
rape. 13 November, 1998. ხელმისაწვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html> 
[გადამოწმებულია: 12.04.2022].

301 Ibid, Section 174.

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
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სპეციალური შემადგენლობით გამოყო გერმანიის კანონმდებელმა სექსუ-
ალური ქმედებები პატიმრებთან, ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას 
დაქვემდებარებულ პირებთან, ავადმყოფებთან, რომლებიც სტაციონარულ 
ან ამბულატორიულ მკურნალობას გადიან. ამ ქმედებათა სუბიექტებს მიე-
კუთვნებიან ციხის თანამშრომლები, გამოსასწორებელი დაწესებულებების 
მცველები, ექიმები, ექთნები და სხვა სპეციალური სუბიექტები.

სისხლისსამართლებრივი რეგულირების თავისებურებათა კუთხით, საინტე-
რესოა გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის §174 „ბ“ პუნქტით გათვა-
ლისწინებული შემადგენლობა. ამ ნორმის შესაბამისად, ოფიციალური პირი, 
რომელიც მონაწილეობს სისხლის სამართლის პროცესში, ან თავისუფლების 
აღკვეთასთან დაკავშირებული მაკორექტირებელი და უსაფრთხოების, ან ად-
მინისტრაციულ პატიმრობასთან დაკავშირებული ზომების აღსრულებაში, 
ჩაიდენს სექსუალურ ქმედებებს მასზე პროცედურულ დამოკიდებულებაში 
მყოფი პირის მიმართ, რომლის წინააღმდეგაც მიმართულია პროცესი, ისჯე-
ბა ხუთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ან ფულადი ჯარიმით. თანამდე-
ბობის პირთა სექსუალური ძალადობის ცალკეულ შემადგენლობებად გამო-
ყოფა, სავარაუდოდ, პრაქტიკული მიზანშეწონილობითაა განპირობებული. 
აუცილებელია აღინიშნოს, რომ სექსუალური დანაშაულის ასე ვიწროდ ფორ
მულირებული შემადგენლობები საკმაოდ იშვიათად გვხვდება.302 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსი 
შეიცავს პარაგრაფს, რომელიც ადგენს ფსიქოანალიტიკოსის პასუხისმგებ-
ლობას თავის პაციენტთან სექსუალური ქმედებებისათვის. §174 „ც“ს თა-
ნახმად, ვინც სექსუალურ ქმედებებს ჩაიდენს ადამიანის მიმართ, რომელიც 
მასთან ფსიქოთერაპიულ მკურნალობას გადის და შესაბამისად, ბოროტად 
იყენებს ამ ურთიერთობებს ან დაუშვებს მსგავს ქმედებებს თავისი მისამა-
რთით, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთ წლამდე ან ფინანსუ-
რი ჯარიმით.303 გერმანული სისხლის სამართლის თანახმად, ისჯება ზემოთ 
ჩამოთვლილი სექსუალური დანაშაულების მცდელობაც. 

არასრულწლოვანთა სექსუალური საქმიანობის ხელშეწყობა შესაბამისი პი-
რობების უზრუნველყოფით, ან შექმნით, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით, 
სამ წლამდე ვადით ან ფულადი ჯარიმით.

ნათესავებს შორის სექსუალური თანაცხოვრება, ასევე, კრიმინალიზებულია 
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსში. 

302 Ibid, Section 174 b.
303 Ibid, Section 174 c.
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პირი, რომელიც თანაცხოვრობს დაღმავალი შტოს სისხლით ნათესავთან, 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით სამ წლამდე ან ფულადი ჯარიმით; ის, 
ვინც თანაცხოვრობს აღმავალი შტოს სისხლით ნათესავთან, ასევე, თანამ
ცხოვრები სისხლით ძმები და დები, ისჯებიან ორი წლით თავისუფლების 
აღკვეთით ან ფულადი ჯარიმით. სექსუალურ გადაცდომებს გერმანულ 
სისხლის სამართალში მიეკუთვნება საჯარო სექსუალური და ექსჰიბიციო-
ნისტური ქმედებები. ამგვარი გადაცდომები ისჯება თავისუფლების აღკვე-
თით ვადით ერთ წლამდე ან ჯარიმით.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი არ შეიცავს მთელ რიგ სექსუ-
ალურ ქმედებათა დასჯადობას, რომლებიც გერმანიის კანონმდებლობით 
დანაშაულად ითვლება. ასეთია, თუნდაც, ნათესავებს შორის სქესობრივი 
თანაცხოვრება, საჯარო სექსუალური და ექსჰიბიციონისტური ქმედებები. 
როგორც ლიტერატურაშია აღნიშნული, კანონმდებელმა ჩათვალა, რომ 
მათ წინააღმდეგ საბრძოლველად სავსებით საკმარისია ასეთ ქმედებათა 
საზოგადოებრივი მიუღებლობა. 

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ქმედებებისა, გერმანიის სისხლის სამართლის 
კოდექსით გათვალისწინებული სექსუალური დანაშაულები მოიცავს: პორ-
ნოგრაფიის გავრცელებას, უკანონო პროსტიტუციასა და სუტენიორობას.

სქესობრივ დანაშაულთა სფეროში საქართველოსა და გერმანიის კანონ-
მდებლობათა შორის ბევრი სხვაობაა, თუმცა მიდგომების მნიშვნელოვანი 
დაახლოება მოხდა 2017 წლის მაისის კანონით განხორციელებული ცვლი-
ლებებით. ეს განსაკუთრებით შეეხება გაუპატიურების შემადგენლობის გა-
ფართოებას და, ასევე, საქართველოს სსკის 138ე მუხლის მოდიფიკაციას.

დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ.
ქონებრივი დანაშაულები 

2020 წელს გერმანიის პოლიციამ ქვეყანაში ქურდობის დაახლოებით 1,68 
მლნ შემთხვევა დააფიქსირა. მათ რიცხვშია ბინაში შეღწევით ქურდობის 75 
023 შემთხვევა. ქურდობის ფაქტები ყველაზე ხშირად რეგისტრირებულ და-
ნაშაულს წარმოადგენს გერმანიაში.304

304 „Number of selected criminal offences registered by the police in Germany in 2020“. Statista – by Statista Research Department. 
May 12, 2021. ხელმისაწვდომია: <https://www.statista.com/statistics/1101143/criminal-offences-by-type-registered-
police-germany/> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].
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გერმანული კანონმდებლობის თანახმად, ქონებრივი დანაშაული ორ ჯგუ-
ფად იყოფა:

1. დანაშაულებრივი ქმედებები საკუთრების და ცალკეული ქონებრივი სი-
კეთეების წინააღმდეგ (Eigentumsdelikte);

2. დანაშაულებრივი ქმედებები, მიმართული პირის ქონების წინააღმდეგ 
(StraftatengegendasVermögenalsGanzes).

პირველ ჯგუფში შედის დანაშაული, რომლებიც განეკუთვნებიან ე.წ. „მით-
ვისების დელიქტებს“, როგორიცაა ქურდობა, ქონების მითვისება და ყაჩა-
ღობა, ასევე ქონების დამაზიანებელი დელიქტები.

მეორე ჯგუფში შედის დანაშაული, რომლებიც მიმართულია მთლიანად პი-
რის ქონების წინააღმდეგ, რომლის ნებისმიერი კომპონენტი შეიძლება გახ-
დეს ხელყოფის საგანი. ეს არის ქონება, ნივთები, მოთხოვნები, უფლებები. 

ქურდობა 

გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსში საკუთრების წინააღმდეგ მიმარ
თული დანაშაულებრივი ქმედებები გაერთიანებულია მე19 თავში („ქუ-
რდობა და ქონების მითვისება“), მე20 თავში („ყაჩაღობა და გამოძალვა“), 
22ე თავში („თაღლითობა“ და „ნდობის ბოროტად გამოყენება“).

გრაფიკი 14. 
ქურდობა გერმანიაში
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ქურდობას სჩადის პირი, რომელიც ეუფლება სხვის მოძრავ ნივთს, მისი უკა-
ნონოდ მითვისების ან მესამე პირისთვის გადაცემის მიზნით (§242). 

ქურდობა ისჯება ხუთ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთით ან ფულა-
დი ჯარიმით. გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს, 
ასევე, პასუხისმგებლობას ელექტროენერგიის დატაცებისთვის. კერძოდ, 
პირი, რომელიც იყენებს ელექტროენერგიას სხვისი ელექტროწყაროდან 
ან დანადგარიდან, მისი უკანონოდ მითვისების მიზნით, ან მესამე მხარის 
სასარგებლოდ, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით, ვადით ორ წლამდე ან 
ფულადი ჯარიმით.

დამამძიმებელი გარემოებები მოიცავს შემთხვევებს, როდესაც ამსრულებელი:

1. ქურდობის ჩასადენად გატეხვით აღწევს შენობაში, დახურულ სამსახურებ-
რივ, ან საქმიან სადგომში, ან უკანონოდ აღწევს მათში გატეხვის გარეშე, 
გასაღების ან სხვა მოწყობილობის გამოყენებით, რომელიც არაა განკუთვ-
ნილი საკეტის ჩვეულებრივი ხერხით გასაღებად, ან იმალება ოთახში; 

2. ითვისებს ნივთს, რომელიც საგანგებოდ შენახულია, ჩაკეტილია, ან გა-
ქურდვისგან უსაფრთხოების მოწყობილობითაა დაცული; 

3. იპარავს ნივთს ეკლესიიდან ან რელიგიური წესჩვეულებების განსახორ
ციელებლად განკუთვნილი სხვა შენობანაგებობიდან, თუ ეს ნივთი გან
კუთვნილია ღვთისმსახურების ჩასატარებლად ან წარმოადგენს რელი-
გიური თაყვანისცემის ობიექტს; 

4. იპარავს ნივთს, რომელიც ღირებულია მეცნიერების, ხელოვნების, ის
ტორიისთვის ან მნიშვნელოვანია ტექნიკური განვითარებისათვის, თუ 
ეს ნივთი საჯაროდ ხელმისაწვდომი კოლექციის ნაწილია ან საჯაროდ 
ხდება მისი ექსპონირება;

5. ქურდობას სჩადის სხვა პირის უმწეო მდგომარეობის, უბედური შემ-
თხვევის ან საერთო საფრთხის შემცველი სიტუაციის გამოყენებით;

6. იპარავს პირად ცეცხლსასროლ იარაღს, რომლის ფლობისთვის (იარა-
ღის შესახებ კანონის შესაბამისად) სპეციალური ნებართვაა საჭირო: 
ტყვიამფრქვევს, ავტომატს, სამხედრო შეიარაღებას ან ასაფეთქებელს; 

7. სჩადის ქურდობას თანამონაწილეობით;
8. სჩადის ქურდობას ბანდის შემადგენლობაში, რომელიც სპეციალურად 

იყო ორგანიზებული ქურდობისა და ყაჩაღობათა ჩასადენად;
9. სჩადის ქურდობას იარაღის ან სხვა საშიში მოწყობილობის აღჭურვი-

ლობით.
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კვალიფიციური ქურდობა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ექვსი თვიდან 
10 წლამდე ვადით.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
თანახმად (§248), სისხლისსამართლებრივი დევნა ქურდობისა და ფასეუ-
ლობის არმქონე ნივთების მითვისებისთვის ხორციელდება მხოლოდ და-
ზარალებულის საჩივრის საფუძველზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც, 
სისხლისსამართლებრივი დევნისადმი განსაკუთრებული საზოგადოებრივი 
ინტერესის გამო, შესაბამისმა ორგანომ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე 
თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში. 

სისხლის სამართლის კოდექსის §247 ეხება საყოფაცხოვრებო ქურდო-
ბისთვის პასუხისმგებლობის საკითხს. ასე მაგალითად, თუ ამსრულებელ-
მა გაქურდა თავისი ნათესავი, მეურვე ან მასთან ერთ ჭერქვეშ მცხოვრები 
პირი, მაშინ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დგება მხოლოდ 
დაზარალებულის საჩივრის საფუძველზე. აღსანიშნავია, რომ პოლონეთის 
სისხლის სამართლის კოდექსი ანალოგიურ მითითებას ადგენს მხოლოდ 

„უახლოესი ადამიანის“ გაქურდვის შემთხვევაში.

გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსით მანქანის გატაცება ტერმინო-
ლოგიურად მოიხსენიება, როგორც „სატრანსპორტო საშუალების უკანონო 
გამოყენება“. სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად, ადამიანი, რო-
მელიც გამოიყენებს ავტომობილს (ტერმინში „ავტომობილი“ იგულისხმე-
ბა ნებისმიერი ავტოსატრანსპორტო საშუალება, სარკინიგზოს გარდა), ან 
ველოსიპედს (მისი მფლობელის ნების საწინააღმდეგოდ), ისჯება თავი-
სუფლების აღკვეთით, სამ წლამდე ვადით ან ფულადი ჯარიმით, თუ ქმე-
დება არ ექვემდებარება უფრო მკაცრ სასჯელს სხვა მუხლების მიხედვით. 
სატრანსპორტო საშუალების გატაცების გამო სისხლისსამართლებრივი პა-
სუხისმგებლობა დგება მხოლოდ დაზარალებულის საჩივრის საფუძველზე.

ანალოგიური ნორმა არსებობდა საქართველოს სისხლის სამართლის კო-
დექსშიც (მუხლი 184 – ავტომობილის დაუფლება დროებითი გამოყენების 
მიზნით), რომელიც გაუქმდა.305 ამჟამად, მანქანის დაუფლებისათვის, პირი 
პასუხს აგებს ქურდობის, ძარცვის ან ყაჩაღობისათვის, მიზნის მიუხედავად, 
დაუფლების ხერხის გათვალისწინებით.

305 საქართველოს კანონი – „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და 
დამატებების შეტანის შესახებ“. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. (მიღების თარიღი: 
23/05/2007). ხელმისაწვდომია: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21268?publication=0> [გადამოწმებუ-
ლია: 12.04.2022].

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/21268?publication=0
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ყაჩაღობა 

გრაფიკი 15. 
ძარცვა/ყაჩაღობა გერმანიაში
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გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის მე20 თავი ეხება ყაჩაღობასა 
(Raub) და გამოძალვას (Raub und Erpressung):

 � ვინც ძალადობით, ან სიცოცხლის, ან ჯანმრთელობისთვის რეალური 
საფრთხის შემცველი მუქარით წაართმევს სხვა პირს მის საკუთრებაში 
მყოფ მოძრავ ნივთს მისაკუთრების ან მესამე პირისათვის გადაცემის 
განზრახვით, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით მინიმუმ ერთი წლის ვა-
დით (გფრის სსკ §249. ყაჩაღობა);

 � ნაკლებად სერიოზულ შემთხვევებში, სასჯელი გულისხმობს თავი-
სუფლების აღკვეთას ექვსი თვიდან ხუთ წლამდე.

გფრის სსკ §250 ეხება დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ ყაჩაღობას. 
ყაჩაღობის დამამძიმებელ გარემოებებად განიხილება შემთხვევები, რო-
დესაც ამსრულებელი:

 � თან ატარებს იარაღს ან სხვა საშიშ საგანს;

 � იყენებს იარაღს ან საშიშ საგანს;

 � აწამებს მსხვერპლს, აყენებს მას სიკვდილის, ან ჯანმრთელობისათვის 
სერიოზული ზიანის მიყენების საფრთხის წინაშე;

 � ყაჩაღობას სჩადის თანამონაწილეობით ან, როგორც ბანდის წევრი.
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კვალიფიცირებული ყაჩაღობა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით სამიდან 
ათ წლამდე.

გფრის სსკ §251 ეხება ყაჩაღობას, რამაც გამოიწვია მსხვერპლის სიკვდილი. 
მსხვერპლისთვის სიცოცხლის წართმევა (დაუფიქრებლობით) ყაჩაღობის 
ყველაზე სერიოზულ შედეგს მიეკუთვნება. აღნიშნული დანაშაული ისჯება 
თავისუფლების უვადოდ აღკვეთით.306

თუ ქურდობის ჩამდენ პირს წაასწრეს დანაშაულის ადგილზე და ის ძალა-
დობას მიმართავს სხვა პირის მიმართ, ან რეალურად ემუქრება მის სიცო-
ცხლესა და ჯანმრთელობას იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს მოპარული ნივ
თები, გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის §252ის შესაბამისად, ის 
ისჯება „ძალადობით დამძიმებული ქურდობისათვის“. (ეს მუხლი კითხვას 
ბადებს, გადასამოწმებელია). საქართველოს კანონმდებლობით, ეს ქმედე-
ბა კვალიფიცირდება ყაჩაღობად.

ძარცვის დამამძიმებელი გარემოებებს მიეკუთვნება შემთხვევები, როდე-
საც ამსრულებელი:

 � ატარებს იარაღს ან სხვა საშიშ საგანს;

 � იყენებს იარაღს ან საშიშ საგანს;

 � აწამებს მსხვერპლს, აყენებს მას სიკვდილის, ან ჯანმრთელობის სერი-
ოზული დაზიანების საფრთხის წინაშე;

 � სიცოცხლეს უსპობს მსხვერპლს (დაუფიქრებლობით);

 � ყაჩაღობას სჩადის თანამონაწილეობით ან, როგორც ბანდის წევრი.

კვალიფიცირებული ყაჩაღობა ისჯება 3 წლიდან უვადოდ თავისუფლების 
აღკვეთით.307

306 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB). Bundesministerium der Justiz. Section 251, Robbery resulting in death. 13 
November, 1998. ხელმისაწვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html> [გადა-
მოწმებულია: 12.04.2022].

307 Ibid, Section 250.

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
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თაღლითობა და ნდობის ბოროტად გამოყენება 

გრაფიკი 16. 
თაღლითობა გერმანიაში
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კოდექსის 22ე თავი „თაღლითობა და მითვისება“ (Betrug und Unter
schlagung)308 შეიცავს მხოლოდ ქონებრივ დანაშაულებრივ ქმედებებს. ესე-
ნია:

 � თაღლითობა (§263); 

 � კომპიუტერული თაღლითობა (§263 „ა“); 

 � სუბსიდიების მიღება თაღლითობით (§264); 

 � თაღლითობა კაპიტალდაბანდებისას (§264 „ა“); 

 � დაზღვევის ბოროტად გამოყენება (§265); 

 � მოტყუებით სარგებლის მიღება (§265 „ა“); 

 � კრედიტის მიღებასთან დაკავშირებული თაღლითობა (§265 „ბ“); 

 � ნდობის დანაშაულებრივად ბოროტად გამოყენება (§266); 

 � ხელფასის დამალვა და გაფლანგვა (§266 „ა“); 

 � ჩეკების და საკრედიტო ბარათების ბოროტად გამოყენება (§266 „ბ“).

308 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB). Bundesministerium der Justiz. Chapter 22, Fraud and embezzlement. 13 
November, 1998. ხელმისაწვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html> [გადა-
მოწმებულია: 12.04.2022].

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
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გფრის სს კოდექსის §263ის პირველი აბზაცის მიხედვით, თაღლითო-
ბისთვის ისჯება ის, ვინც „მოქმედებს რა თავისთვის ან მესამე მხარისთვის 
ქონებრივი სარგებლის მიღების მიზნით, ზიანს აყენებს სხვა პირის ქონე-
ბას არასწორი ფაქტების შეტყობინებით, ან ნამდვილი ფაქტების დამახინ-
ჯებით, ან დამალვით და შეცდომაში შეჰყავს მსხვერპლი, ან მხარს უჭერს/
ხელს უწყობს მის შეცდომაში შეყვანას“.

სამართლებრივ სიკეთეს (Rechtsgut), რომელიც თაღლითობასთან დაკავ-
შირებული ნორმებით რეგულირდება, წარმოადგენს დაზარალებულის ქო-
ნება მთლიანობაში, რაშიც იგულისხმება პირის ეკონომიკურ სიკეთეთა ერ
თობ ლიობა.

არასწორი ფაქტების შესახებ შეტყობინების, ან ჭეშმარიტი ფაქტების და-
მახინჯების, ან დამალვის ფორმა შეიძლება იყოს ნებისმიერი (მაგალითად, 
დამნაშავის ყალბი სიტყვიერი განცხადებები ან ქმედებები – მაღაზიაში 
საქონელზე ფასების ჩანაცვლება და ა.შ.). არასწორია ნებისმიერი ფაქტი, 
რომელიც არ შეესაბამება ობიექტურ რეალობას. ჭეშმარიტი ფაქტების და-
მახინჯება გულისხმობს როგორც მთლიანად მათი არსის შეცვლას, ისე ნე-
ბისმიერი ინფორმაციის დამატებას, რომელიც შეცვლის მოცემული ფაქტის 
არსს. ფაქტების დამახინჯებაში მოიაზრება მისი ცალკეული არსებითი 
მახასიათებლების მიჩქმალვაც. შეცდომაში შეყვანა შეიძლება გამოიხატოს 
როგორც მოქმედების, ისე უმოქმედობის სახით. ზემოაღნიშნულ დანაშა-
ულებრივ ქმედებათა შედეგად, რომლებიც მიზეზშედეგობრივ კავშირშია, 
ქონებრივი ზიანი უნდა მიადგეს დაზარალებულს. ბრალდებულის განზრახ
ვა უნდა მოიცავდეს ამ შემადგენლობის ყველა ნიშანს.

სისხლის სამართლის რეფორმის მეექვსე კანონით, რომელიც მიღებულ 
იქნა 1998 წლის 26 იანვარს,309 ჩამოყალიბდა §263ის ახალი რედაქცია, კერ-
ძოდ, მის მე3 აბზაცში განმარტებულია, თუ რას გულისხმობს თაღლითობის 
განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა. ამით შეწყდა დავა გერმანიის სისხლის 
სამართლის მეცნიერებაში და, რაც მთავარია, დაძლეული იქნა გარკვეული 
სირთულეები სასამართლო პრაქტიკაში, რომელიც უკავშირდებოდა ბრალ
დებულის ქმედების კვალიფიკაციას თაღლითობის განსაკუთრებით მძიმე 
შემთხვევად. §263ის მესამე აბზაცის ახალ რედაქციაში ნათქვამია, რომ 
„თაღლითობის განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევას ადგილი აქვს, თუ ამსრუ
ლებელი:

309 Adolf Hartmann, „Reform of the Criminal Law in Germany“. Journal of Criminal Law and Criminology. Volume 2, Issue 3, Article 
3. pp. 349-355. (May 1911 to March 1912). ხელმისაწვდომია: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1100&context=jclc> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1100&context=jclc
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1100&context=jclc
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1. მოქმედებს ორგანიზებული ჯგუფის შემადგენლობაში, დოკუმენტების 
გაყალბების ან თაღლითობის მუდმივად ჩადენის მიზნით;

2. იწვევს მსხვილ ქონებრივ ზიანს, ან დიდი ოდენობით ადამიანებს, თაღ
ლითობის შედეგად, ქონებრივი ზიანის მიყენების საფრთხის წინაშე აყე
ნებს;

3. დაზარალებულს/დაზარალებულებს ეკონომიკურ გაჭირვებაში აგდებს;

4. წარმოადგენს რა ოფიციალურ პირს, ბოროტად იყენებს უფლებამოსი
ლებას ან სამსახურებრივ მდგომარეობას;

5. აყალბებს სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის ფაქტს, მაგალითად, ცე
ცხლს უკიდებს მნიშვნელოვანი ღირებულების მქონე საგანს, ძირავს 
გემს და ა.შ.“.310

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
§263 „ა“ (კომპიუტერული თაღლითობა) არეგულირებს სპეციფიკური მა-
ნიპულაციების ახალ ფორმებს, რომლებიც მიზნად ისახავს სხვისი ქონე-
ბისთვის ზიანის მიყენებას და წარმოადგენს სისხლისსამართლებრივად 
დასჯად დანაშაულებრივ ქმედებას. ამ შემთხვევაში, თაღლითობა ხორცი-
ელდება კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით, თუმცა, კრიმინალების მი-
ზანს წარმოადგენს სხვისი ქონების მოტყუებით ხელში ჩაგდება.

გფრის სსკ §3263 „ა“ს საფუძველზე ისჯება ის, „ვინც თავისთვის ან მესამე 
პირისათვის უკანონო ქონებრივი სარგებლის განზრახ მიღების მიზნით, ზი-
ანს აყენებს სხვა პირს მონაცემთა დამუშავების შედეგებზე ზემოქმედებით 
და არასწორი პროგრამების შექმნით, არასწორი ან არასრული მონაცემთა 
ბაზის, არასანქცირებული მონაცემების გამოყენებით, ან კომპიუტერულ 
პროცესებზე არასათანადო ზემოქმედების სხვა ხერხებით“.

გფრის სსკ §263 „ა“ს შესაბამისად, კომპიუტერული თაღლითობის მცდე-
ლობა დასჯადია.

უნდა აღინიშნოს, რომ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის 
სამართლის კოდექსი არ შეიცავს „მონაცემთა დამუშავების" ცნების დეფი-
ნიციას. მისი განმარტება სამართალგამოყენებითი პრაქტიკისა და მეცნიე-
რების ამოცანას წარმოადგენს.

310 Ларичев В.Д. & Ильин И.В., „Вопросы совершенствования уголовного законодательства о мошенничестве“. Вестник 
Академии экономической безопасности МВД России, № 3 (2011), С. 77-83. ხელმისაწვდომია: <https://cyberleninka.
ru/article/n/voprosy-sovershenstvovaniya-ugolovnogo-zakonodatelstva-o-moshennichestve/viewer> [გადამოწმებულია: 
12.04.2022].

https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-sovershenstvovaniya-ugolovnogo-zakonodatelstva-o-moshennichestve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-sovershenstvovaniya-ugolovnogo-zakonodatelstva-o-moshennichestve/viewer
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კომპიუტერული თაღლითობის ჩამდენი პირის განზრახვა უნდა მოიცავდეს 
თავისთვის ან მესამე პირისთვის სარგებლის მიღებას კომპიუტერული მო-
ნაცემების დამუშავების პროცესში მანიპულაციების განხორციელების და 
მასზე არამართლზომიერი ზემოქმედების შედეგად.

გფრის სსკ §263 „ა“ს დისპოზიცია ითვალისწინებს კომპიუტერული თაღ
ლითობის ხუთ სხვადასხვა პირობას, რომელთაგან მთავარი არასწორი 
პროგრამების შექმნა და არასწორი და არასრული მონაცემების გამოყენე-
ბაა. არასწორის ქვეშ, მითითებული ნორმის ფარგლებში, იგულისხმება ისე-
თი პროგრამის შექმნა, რომელიც არ იძლევა დასახული ამოცანების გადაჭ-
რის შესაძლებლობას. 

გფრის სსკ §264 ითვალისწინებს სუბსიდიის თაღლითურად მიღებას. კერ-
ძოდ, ამ პარაგრაფის მიხედვით, პირი ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვა-
დით ხუთ წლამდე ან ჯარიმით, თუ:

1. არასწორ ან არასრულ მონაცემებს იძლევა იმ ფაქტების შესახებ, რომ-
ლებიც მნიშვნელოვანია სუბსიდიის მისაღებად მისთვის ან მესამე პი-
რისთვის, ან სასარგებლოა მისთვის ან მესამე პირისთვის, რომელიც 
უფლებამოსილია სუბსიდირება გაუწიოს იმ ორგანოს ან თანამდებო-
ბის პირს, რომელიც მონაწილეობს სუბსიდირების პროცესში ან სუბსი-
დიის გაცემაში; 

2. სუბსიდიის გამოყენებისადმი წაყენებული სამართლებრივი მოთხოვ
ნების დარღვევით, იყენებს მას ამ სუბსიდიასთან დაკავშირებით დაწე-
სებული შეზღუდვების უგულებელყოფით;

3. სუბსიდიების გაცემის შესახებ სამართლებრივი მოთხოვნების საწინააღ-
მდეგოდ, არ აცნობებს სუბსიდიის გამცემს მნიშვნელობის მქონე ფაქტებს;

4. სუბსიდირების პროცესში იყენებს სუბვენციური უფლების მინიჭების 
მოწმობებს ან სუბსიდიების გაცემისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას 
არასწორი ან არასრული მონაცემების საფუძველზე.

კაპიტალდაბანდებებთან დაკავშირებული თაღლითობის ძირითადი შემად
გენლობა ფორმულირებულია გფრის სსკ §264 „ა“ს პირველ აბზაცში და 
ჩამოყალიბებულია შემდეგნაირად: თაღლითია პირი, რომელიც ფასიანი 
ქაღალდების რეალიზაციაზე, აქციონერის უპირატეს უფლებაზე შეიძინოს 
ახალი აქციები ან დათმოს საწარმოს საქმიანობაში მონაწილეობით მიღე-
ბული საკუთარი წილი, პირთა ფართო წრეს აწვდის არასწორ ინფორმაციას 
ასეთი შენაძენის სარგებლის შესახებ (მაგალითად, ფასიანი ქაღალდების 
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ღირებულების არამართლზომიერი ზრდის მისაღწევად), ან დუმს ასეთი შე-
ნაძენის არახელსაყრელობის განმაპირობებელ ფაქტორებზე.

გფრის სსკ §265ის სპეციფიკა (თაღლითობა გაზრდილი სადაზღვევო ანა-
ზღაურების მიღების მიზნით) მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ქმედების საგანი 
შეიძლება იყოს ხანძრისგან დაზღვეული ნებისმიერი ქონება, ან (ჩაძირვის-
გან) დაზღვეული გემი, ან მისი ტვირთი.

თაღლითობის სხვა სახეობებისთვის სისხლისსამართლებრივი პასუხის-
მგებლობის განმსაზღვრელი ნორმებით (§§264, 264 „ა“, 265 „ბ“) დაცულია 
არა მხოლოდ სუბსიდიის ან კრედიტის გამცემი ან კაპიტალდაბანდების 
განმახორციელებელი პირის ქონებრივი ინტერესები, არამედ საზოგადოე-
ბის ინტერესებიც, რომლებიც კავშირშია გერმანიის საფინანსოსაკრედიტო 
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან.

ორგანიზებული დანაშაული 

გერმანული კანონმდებლობა, კერძოდ, სისხლის სამართლის კოდექსი, 
მრავალი წლის განმავლობაში არ შეიცავდა ჯგუფური დანაშაულისთვის პა-
სუხისმგებლობის მაკვალიფიცირებელ ნიშნებს,311 მაგრამ ორგანიზებული 
დანაშაულის (Organisierte Kriminalität) ევოლუციამ და მზარდმა საზოგადო-
ებრივმა საშიშროებამ გერმანიის საკანონმდებლო ორგანო აიძულა მიეღო 
არაერთი კანონი მის წინააღმდეგ, ესენია: კანონები ტერორიზმთან ბრძო-
ლის შესახებ, ნარკოტიკული საშუალებების ბრუნვის შესახებ, ნარკოტიკე-
ბით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, მძიმე დანაშაულით 
მიღებული მოგების გამოაშკარავების შესახებ, მთავარი მოწმის შესახებ და 
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ.

აღნიშნულ ქმედებათა შესაბამისად, გერმანიის სისხლის სამართლის კო-
დექსში შეტანილი იქნა ნორმები, რომლებიც აფართოებენ პასუხისმგებ-
ლობას ორგანიზებული დანაშაულის გამო. კოდექსში შეტანილ იქნა §129, 
რომელიც განმარტავს დანაშაულებრივი გაერთიანების ცნებას, ასევე, §129 

„ა“, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ტერორისტული გაერთი-
ანების შექმნისა და მასში მონაწილეობისათვის. ასევე, ამოქმედდა ახალი 
§261 – „ფულის გათეთრება“ და კანონი მძიმე სისხლის სამართლის დანაშა-
ულით მიღებული მოგების გამოვლენის შესახებ. 

311 Зибер У. Организованная преступность Японии и Германии. Москва.: 2006. – С.
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2013 წელს გერმანიის ტერიტორიაზე ჩადენილ იქნა 253,525 სისხლის სამარ
თლის დანაშაული, რომელთაც ითვალისწინებს ნარკოტიკული საშუალებე-
ბის ბრუნვის შესახებ კანონის §29. მათ შორის, ჰეროინთან დაკავშირებული 
იყო 12 064, კოკაინთან – 14129, ამფიტამინთან/მეტამფიტამინთან და მათ 
წარმოებულებთან (ფხვნილის ან თხევადი ფორმით) – 48 497, კანაფ თან – 
145 013 ქმედება.312

გრაფიკი 17. 
ნარკოტიკული დანაშაული გერმანიაში313
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გერმანიის სისხლის სამართლის სპეციფიკას წარმოადგენს ის, რომ სის-
ხლისსამართლებრივ ნორმებს, რომლებიც პასუხისმგებლობას ადგენენ 
ნარ კოტიკების უკანონო ბრუნვის გამო, შეიცავს არა სისხლის სამართლის 
კოდექსის კერძო ნაწილი – Strafgesetzbuch (StGB), არამედ 1981 წლის 28 
ივლისის ნარკოტიკული საშუალებების ბრუნვის შესახებ ფედერალური კა-
ნონი 1994 წლის 1 მარტის რედაქციით, რომელიც განეკუთვნება ე.წ. დამა-
ტებით სისხლის სამართალს (Strafrechtliche Nebengesetze). 314

1994 წლამდე მოქმედი კანონის ვერსია სერიოზულად იქნა გადამუშავებუ-
ლი. 1981 წელს მიღებული მისი პირველი რედაქცია საკმარისად ფართოდ 

312 Clark D., „Crime rate in Germany from 2000 to 2020 (per 100,000 people) “. Statista. Jan 28, 2022. ხელმისაწვდომია: 
<https://www.statista.com/statistics/1040013/crime-rate-in-germany/> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

313 Clark D., „Number of murder cases recorded in Germany from 2000 to 2020“. Statista. Mar 15, 2022. ხელმისაწვდომია: 
<https://www.statista.com/statistics/1045508/number-of-murders-in-germany/> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

314 Act on the Trade in Narcotic Drugs, Narcotic Drugs Act (Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln – Betäubungsmittelgesetz). 
28 July, 1981. ხელმისაწვდომია: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/
Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Narcotic_Drugs_18_12_2009.pdf> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

https://www.statista.com/statistics/1040013/crime-rate-in-germany/
https://www.statista.com/statistics/1045508/number-of-murders-in-germany/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Narcotic_Drugs_18_12_2009.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Narcotic_Drugs_18_12_2009.pdf
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ასახავდა ნარკოტიკული საშუალებების ბრუნვის რეალიებს, თუმცა მისი 
გამოყენების შემდგომმა პრაქტიკამ, თანამედროვე საზოგადოებისა და 
ტექნოლოგიების განვითარებამ, გლობალიზაციის მზარდმა ტენდენციამ 
არა მხოლოდ ეკონომიკაში, არამედ კრიმინალური საზოგადოების საერთა-
შორისო თანამშრომლობაში, კანონში შესწორებების შეტანის საჭიროება 
გააჩინა, რასაც 1994 წელს გადამუშავებული ვერსიის გამოცემა მოჰყვა. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამ კანონის პირველ პარაგრაფს, 
სადაც განმარტებულია გამოყენებული ცნებები.

ნარკოტიკული საშუალების ცნება განსაზღვრულია §1ის პირველ აბზაც-
ში: „ნარკოტიკული საშუალება (Betaeubungsmittel) ამ კანონის მიზნებისთვის 
არის IIII დანართებში ჩამოთვლილი ნივთიერებები (Stoffe) და ნაერთები 
(Zubereitungen)“. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დანართები არ არის შეტანილი 
კანონის ტექსტში, (რასაც ძველი გამოცემის შემთხვევაში ჰქონდა ადგილი), 
ისინი მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. დანართებში მოცემულია იმ 
ნივთიერებებისა და ნაერთების ამომწურავი ჩამონათვალი, რომლებიც, კა-
ნონის მიხედვით, ნარკოტიკულ საშუალებებად განიხილება და კონტროლს 
ექვემდებარება.315 მოკლედ დავახასიათოთ ისინი:

 � პირველ დანართში წარმოდგენილია იმ ნარკოტიკული საშუალებების 
ჩამონათვალი, რომელთა ბრუნვაც აკრძალულია (მაგალითად, კანაფი, 
მარიხუანა);

 � მეორე დანართი შეიცავს იმ ნარკოტიკული საშუალებების სიას, რომლე-
ბიც არ არის ამოღებული ბრუნვიდან, მაგრამ არ შეიძლება მათი, რო-
გორც მედიკამენტის დანიშვნა (მაგალითად, ამინორექსი, დიფენოქსი-
ნი, dკოკაინი, ეთილამფეტამინი, ეთილმორფინი). ეს შეეხება, პირველ 
რიგში, იმ ნივთიერებებს, რომლებიც, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლე-
ბა გამოყენებულ იქნან როგორც ნედლეული ან ძირითადი მასალა, ნა-
ხევრად სინთეზური ნაერთები ან ნახევარფაბრიკატები, არ შეიძლება 
დაინიშნონ, როგორც ნაერთები. თუმცა, არსებობს რამდენიმე გამონა-
კლისი. ეს ეხება, პირველ რიგში, ამ საშუალებების უმნიშვნელო დოზე-
ბით გამოყენებას.

 � მესამე დანართი შეიცავს იმ მედიკამენტების ჩამონათვალს, რომლებიც 
მიმოქცევაშია და შეიძლება დაინიშნოს, როგორც სამკურნალო საშუა-
ლება (მაგალითად, ბარბიტალი, კოდეინი, ოპიუმი და ა.შ.).316

315 „Betäubungsmittel“. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – Bundesopiumstelle. 2021. ხელმისაწვდომია: 
<https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/_node.html> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

316 Серебренникова А. В., „Виды убийств по Уголовному кодексу Федеративной Республике Германии“. Актуальные вопросы 

https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/_node.html
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ნარკოტიკული საშუალებების ბრუნვის შესახებ კანონის მე6 ნაწილი იწყე-
ბა ნორმით, რომელიც ითვალისწინებს უკანონო წარმოების, რეალიზაცი-
ის, იმპორტის, ექსპორტისა და სხვა ქმედებების კრიმინალიზაციას ნარკო-
ტიკების რეალიზაციის მიზნის გარეშე (§29). ამ პარაგრაფის დისპოზიციის 
თანახმად, ხუთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ან ჯარიმით ისჯება 
პირი, თუ:

1. უკანონოდ ამუშავებს ნარკოტიკულ საშუალებას, აწარმოებს და ასაღებს 
მას, რეალიზაციის მიზნის გარეშე ეწვა მის იმპორტს, ექსპორტს, ასხვი-
სებს, გასცემს ან სხვა გზით შეაქვს ის მიმოქცევაში; 

2. მე3 მუხლის საფუძველზე, მოთხოვნის გარეშე აწარმოებს მიმოქცევი-
დან ამოღებულ ნაერთს; 

3. ინახავს ნარკოტიკულ საშუალებას მის შეძენაზე წერილობითი ნებარ
თვის გარეშე;

4. (ამოღებულია);

5. გადაიტანს ნარკოტიკულ საშუალებას §11ის მოთხოვნების დარღვე-
ვით;

6. მე13 მუხლის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ:

 ¾ ა) გამოწერს ნარკოტიკულ საშუალებას;
 ¾ ბ) გასცემს ნარკოტიკულ საშუალებას, ან გადასცემს მას პირდაპირი 

მოხმარებისთვის; 
7. §13ის მე2 აბზაცის მოთხოვნათა დარღვევით, ყიდის წამლებს აფთიაქ-

ში ან ვეტერინარულ აფთიაქში;

8. §14ის მე5 აბზაცის მოთხოვნათა დარღვევით, ახდენს ნარკოტიკების 
რეკლამირებას;

9. იძლევა არასწორ ან არასრულ მონაცემებს, რომელთა საფუძველზეც 
შესაძლებელი ხდება ნარკოტიკული საშუალების გამოწერა თავისთვის, 
სხვა პირისთვის ან ცხოველისთვის;

10. უქმნის პირობებს ან ხელს უწყობს სხვა პირს ნარკოტიკული საშუა-
ლების უკანონო შეძენის ან უკანონო მიღებისთვის; საჯაროდ ან ანგა-
რებითი მოტივით ატყობინებს ამგვარი შესაძლებლობის შესახებ ან 
დაიყოლიებს სხვა პირს უკანონოდ მოიხმაროს ნარკოტიკული საშუა-
ლება;

борьбы с преступлениями, № 1 (2016), С. 47-49. ხელმისაწვდომია: <https://istina.msu.ru/download/46448543/1n
eEeR:rFIEmxP6L_gV_PYfTm3P5MGt4fg/> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

https://istina.msu.ru/download/46448543/1neEeR:rFIEmxP6L_gV_PYfTm3P5MGt4fg/
https://istina.msu.ru/download/46448543/1neEeR:rFIEmxP6L_gV_PYfTm3P5MGt4fg/
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11. §10ით დადგენილი ნებართვის გარეშე, უქმნის პირობებს სხვა პირს ნარ
კოტიკული საშუალებების უკანონო მოხმარებისთვის, ან ხელს უწყობს 
ამაში, ან საჯაროდ ან ანგარებითი მოტივით ატყობინებს ნარკოტიკული 
საშუალების მოხმარების შესაძლებლობის შესახებ §10აში მითითებუ-
ლი წინაპირობების არარსებობის შემთხვევაში;

12. საჯაროდ, შეკრებაზე ან წერილობითი მასალების გავრცელებით, §10
ით დადგენილი ნებართვის გარეშე, სხვა პირს შეუქმნის პირობებს გერ
მანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 
§11 მუხლის მე3 აბზაცის დარღვევისთვის, მოუწოდებს ნარკოტიკული 
საშუალებების გამოყენებისკენ, რომელთა დანიშვნა შეუძლებელია კა-
ნონიერ საფუძველზე;

13. დანაშაულებრივი ქმედების ჩასადენად სხვა პირს უზრუნველყოფს ფუ-
ლით ან სხვა ქონებრივი სარგებლით;

14. მოქმედებს §11ის დისპოზიციის დარღვევით, თუ ეს მიუთითებს დანა-
შაულებრივი ქმედების ნიშნებზე, რომლებიც გათვალისწინებულია შე-
საბამისი სისხლისსამართლებრივი დანაწესით.317 

მოცემული ნორმა ასევე ადგენს, რომ ნარკოდამოკიდებული პირებისთვის 
სტერილური ერთჯერადი შპრიცების გაცემა და ამის შესახებ ინფორმაციის 
საჯაროდ გავრცელება არ განიხილება, როგორც ნარკოტიკული საშუალებე-
ბის მოხმარების პირობების შექმნა. 

ამრიგად, კანონი ნარკოტიკული საშუალებების ბრუნვის შესახებ, უპირვე-
ლეს ყოვლისა, განსაზღვრავს სისხლისსამართლებრივ ქმედებათა შემა-
დგენლობებს, რომლებიც უკავშირდება ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვას 
გერმანიაში. იგი ადგენს ნარკოტიკულ ნივთიერებათა უკანონო ბრუნვა-
სთან დაკავშირებით სისხლისსამართლებრივად დასჯადი ქმედებების 
ფართო ჩამონათვალს. აღნიშნული ჩამონათვალი მოიცავს: ნარკოტიკული 
საშუალებების რეალიზაციას, შენახვას, გაცემას, ნარკოტიკული საშუალე-
ბების იმპორტსა და ექსპორტს, გადაცემას, მოხმარებისთვის გადაცემას, 
განაწილებას, დამუშავებას, წარმოებას, რეკლამირებას, მათი მოხმარე-
ბისთვის სხვა პირობების შექმნას. ამ კანონის გამოყენების თავისებურე-
ბაა, უპირველეს ყოვლისა, ის, რომ ნარკოტიკული საშუალების უკანონო 
შენახვასთან დაკავ შირებული მოქმედებების გამო, დეფაქტო, ხშირად არ 
ინიშნება სასჯელი.

317 „Betäubungsmittel“. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – Bundesopiumstelle. 2021. ხელმისაწვდომია: 
<https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/_node.html> [გადამოწმებულია: 12.04.2022].

https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/_node.html
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განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს §29ის მე5 აბზაცის ნორმა, რომე-
ლიც სასამართლოს შესაძლებლობას აძლევს, გარკვეულ შემთხვევებში 
უარი თქვას სასჯელის დაკისრებაზე, თუ ამსრულებელი საკუთარი მოხმარე-
ბისთვის უმნიშვნელო რაოდენობით ამუშავებს, აწარმოებს, შემოაქვს, გააქ-
ვს, გადააქვს, იძენს, სხვაგვარად იღებს ან ფლობს ნარკოტიკულ საშუალებას. 
ჩვენი აზრით, ეს საშუალებას აძლევს სასამართლოს, უფრო სრულად განა-
ხორციელოს სამართლიანი სასჯელის დანიშვნის პრინციპები. საინტერესო 
და პრაქტიკული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, ასევე §31 „ა“. აღნიშნუ-
ლი პარაგრაფის საფუძველზე პროკურატურის, ორგანოებმა შეიძლება უარი 
თქვან გადაცდომის სისხლისსამართლებრივ დევნაზე, თუ:

 � პირი ნარკოტიკულ საშუალებას ინახავს საკუთარი მოხმარებისთვის და 
მცირე რაოდენობით,

 � სისხლისსამართლებრივ დევნაში არ არსებობს საზოგადოებრივი 
ინტერე სი; 

 � პირის ბრალი უმნიშვნელოა.

ნარკოტიკების უნებართვო შენახვა, აგრეთვე, ნარკოტიკული ნივთიერებე-
ბის წარმოება, შემოტანა ან რეალიზაცია აკრძალულია კანონით (ნარკოტი-
კების შესახებ კანონი, §2933 „ბ“)318. აღნიშნული აკრძალვის საფუძველია 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (Volksgesundheit). ქვედა ინსტანციის 
სასამართლოებმა გააპროტესტეს მსუბუქი ნარკოტიკების, მაგალითად, მა-
რიხუანას შენახვისთვის სასჯელის კონსტიტუციურობა, მაგრამ ფედერა-
ლურმა საკონსტიტუციო სასამართლომ აკრძალვა არ მიიჩნია პიროვნების 
თავისუფლების არათანაზომიერ შეზღუდვად.319

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საკონსტიტიციო სასამართლოს გან-
ჩინებების საფუძველზე, რომლებიც 20162020 წლებში მიიღეს, საქართვე-
ლოს სსკში მოხდა მსუბუქი ნარკოტიკების (კერძოდ, მარიხუანის) მოხმარე-
ბის, გარკვეული რაოდენობის შენახვისა და კულტივაციის დეკრიმინალიზა-
ცია (იხ. საქართველოს სსკ 260, 265, 272, 273, და 273.1 მუხლები).320

318 For example, the Betäubungsmittelgesetz (Narcotics Law) of 1981, published in Bundesgesetzblatt 1994, vol. 1, p. 358, 
regulates at length the permits and conditions required for dispensing and transporting narcotic substances. Sections 29-38 of 
that law provide for heavy criminal sentences for persons dealing in narcotics without having the requisite permits.

319 Heller K.J. & Dubber Markus D., The handbook of Comparative Criminal Law. Stanford Law Books, 2011. pp. 290-291.
320 საქართველოს კანონი – „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი“. საქართველოს საკანო-

ნმდებლო მაცნე. (მიღების თარიღი: 22/07/1999). ხელმისაწვდომია: <https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/16426?publication=232> [გადამოწმებულია: 13.04.2022].

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=232
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=232
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დანაშაული დაზარალებულის გარეშე 

გერმანული კანონმდებლობის თანახმად, ბევრ სამართალდარღვევას არ 
ჰყავს ცალკე მსხვერპლი, მაგრამ არაპირდაპირი გავლენა აქვს საზოგადო-
ებაზე. ამის მაგალითებია ეკოლოგიური დანაშაული (სსკ §§324330 „დ“),321 
მექრთამეობა, სახელმწიფო თანამდებობის პირების მიერ ქრთამის აღება 
(სსკ §§331334)322 და სატელეკომუნიკაციო ან სატრანსპორტო დანადგარე-
ბის დაზიანება (§§317, 318).323 მაგრამ არსებობს რამდენიმე „მორალური“ 
სამართალდარღვევა, რომლებიც მხოლოდ ადამიანების გრძნობებზე აისა-
ხება ან რომლებითაც ცდილობენ, დაიცვან ადამიანები საკუთარი გრძელვა-
დიანი ინტერესებისათვის ზიანის მიყენებისგან.324 როგორც განმარტავენ, 
ამ ქმედებათა დასჯადობიდან ზოგიერთი იცავს „საზოგადოებრივ სიმშვი-
დეს“. იგულისხმება, რომ აკრძალულმა ქცევამ შეიძლება გამოიწვიოს აგრე-
სია და ამით, საბოლოო ჯამში, მიგვიყვანოს ძალადობამდე. ასეთ ნორმებს 
შეიცავს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კო-
დექსის XI ნაწილი „დანაშაული რელიგიისა და მსოფლმხედველობის სფე-
როში“. ასეთი დანაშაულის უშუალო ობიექტია ადამიანის უფლება სინდი-
სის თავისუფლებაზე, როგორც ადამიანის კონსტიტუციური უფლებებისა და 
თავისუფლებების ერთერთი ელემენტი. ამის მაგალითებია:

 � გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექ-
სის §166 – „რელიგიური რწმენის დიფამაცია“ (ლათ. Diffamatio – დამა
მცირებელი ცნობების გავრცელება, გახმაურება); 

რელიგიის, ეკლესიის, რელიგიური და იდეოლოგიური საზოგადოებების და 
ჯგუფების შეურაცხმყოფელი ბეჭდვითი მასალების საჯაროდ გავრცელება, რა-
მაც შეიძლება გამოიწვიოს საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, გერმანიაში 
სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ამ მუხლით გათვალისწინებუ-
ლი ბრალდება 2006 წელს წაუყენეს 61 წლის პენსიონერს Manfred van H. (გა-
ნაჩენში მსჯავრდებულის გვარი უსაფრთხოების მიზნით დაფარული იყო). მას 
ბრალად ედებოდა ტუალეტის ქაღალდის დამზადება წარწერით – „ყურანი, 
წმინდა ყურანი" და მისი დაგზავნა 22 მეჩეთსა და რამდენიმე სატელევიზიო 
არხზე, რის გამოც მიესაჯა ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა სასჯელის 5 
წლით გადავადებითა და 300სთიანი საზოგადოებრივი სამუშაოებით.325 

321 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB). Bundesministerium der Justiz. Chapter 29, Offences against environment, 
Section 324-330. 13 November, 1998. ხელმისაწვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_
stgb.html> [გადამოწმებულია: 13.04.2022].

322 Ibid, Section 331-334.
323 Ibid, Section 317-318.
324 For an incisive discussion of such offenses, see: Hörnle T., Grob anstößiges Verhalten. Frankfurt am Main: Klostermann, 2005.
325 By Duesseldorf., „Man convicted for insulting Islam“. The Age. 24 February, 2006. ხელმისაწვდომია: <https://www.

theage.com.au/world/man-convicted-for-insulting-islam-20060224-ge1tjv.html> [გადამოწმებულია: 13.04.2022].

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
https://www.theage.com.au/world/man-convicted-for-insulting-islam-20060224-ge1tjv.html
https://www.theage.com.au/world/man-convicted-for-insulting-islam-20060224-ge1tjv.html
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 � გფრ სსკ §167. „რელიგიური წესჩვეულების ჩატარებისთვის ხელის შეშ-
ლა“;326 

გერმანიის ფედერაციული ადმინისტრაციული სასამართლოს თანახ-
მად, ეჭვგარეშეა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის §166ისა და §167
ის მიზანია გფრ ის ძირითადი კანონის §4ის პირველი აბზაცით დაცული 
ადამიანის ძირითადი უფლებების უზრუნველყოფა, რომლის მიხედვი-
თაც, რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლება ხელშეუხე-
ბელია.327 ამ დებულების არსი გულისხმობს რელიგიურ და იდეოლოგი-
ურ შემ წყნარებლობას, რომლის გარეშეც ლიბერალურპლურალისტური 
საზოგადოება ვერ იარსებებს: „ყველას უნდა შეეძლოს აღმსარებლობის 
უფლების განხორციელება შიშის გარეშე.“328

 � გფრის სსკ, §168. „სასაფლაოების შებილწვა“.329 

ამ მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, ჯარიმა ან სამ წლამდე პატიმრობაა 
დაწესებული გარდაცვლილის სხეულის ან მისი ნაწილის, აგრეთვე მკვდარი 
ნაყოფის, მისი ნაწილის ან მიცვალებულის ფერფლის უკანონო ამოღების, 
ან მის მიმართ შეურაცხმყოფელი უხამსობის ჩადენისთვის. 

გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის §168 მე2 ნაწილის თანახმად, 
მსგავსი პასუხისმგებლობა წარმოიშობა, მაგრამ მხოლოდ იმ პირთან მიმარ
თებაში, რომელმაც გაანადგურა კატაფალკი, საზოგადოებრივი მოხსენიე-
ბის ან დაკრძალვის ადგილი, ან ჩაიდინა იქ შეურაცხმყოფელი უხამსობა.

რაც შეეხება სექსუალურ მორალს, გერმანიაში ინცესტი სისხლისსამარ-
თლებრივად ისევ აკრძალულია (§173.2), ამ ნორმის კონსტიტუციურობა გა-
საჩივრდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგრამ ფედერალურმა საკონ-
სტიტუციო სასამართლომ იგი წარმოებაში არ მიიღო.330

326 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB). Bundesministerium der Justiz. Section 167, Disturbance of exercise of 
religion. 13 November, 1998. ხელმისაწვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.
html> [გადამოწმებულია: 13.04.2022].

327 „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“. Bundesministerium der Justiz BGBI. Teil III. Gliederungsnummer 100-1. 
18. (Ausfertigungsdatum: 23.05.1949) ხელმისაწვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.
html#:~:text=Art%202,Freiheit%20der%20Person%20ist%20unverletzlich> [გადამოწმებულია: 13.04.2022]. 

328 Bundesverwaltungsgericht. Beschl. Az.: 1 B 60.97. v. 11.12.1997. ხელმისაწვდომია: <https://www.jurion.de/urteile/
bverwg/1997-12-11/1-b-6097/> [გადამოწმებულია: 13.04.2022].

329 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB). Bundesministerium der Justiz. Section 168, Disturbance of peace of dead. 
13 November, 1998. ხელმისაწვდომია: <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html> [გა-
დამოწმებულია: 13.04.2022].

330 Rechtsgutsbegriff und 120 BVerfGE 224 [2007].

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
https://www.jurion.de/urteile/bverwg/1997-12-11/1-b-6097/
https://www.jurion.de/urteile/bverwg/1997-12-11/1-b-6097/
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თავი 9. საფრანგეთის რესპუბლიკის 
სისხლის სამართალი

სისხლის სამართლის წყაროები

ფრანგული სისხლის სამართალი განასხვავებს პირდაპირ და არაპირდაპირ 
წყაროებს. სამართლის პირდაპირი წყარო მომდინარეობს ეროვნული და 
საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან და სამართლის სუბიექტისთვის სავალ
დებულო ხასიათს ატარებს. საქმე ეხება სამართლის დაწერილ ნორმებს: 
კანონები, ხელშეკრულებები, ადმინისტრაციული წესდებები, ჩვეულებები, 
დეკრეტები, განაჩენები და ა.შ.

სამართლის არაპირდაპირი წყაროები მოიცავს, ძირითადად, უკვე არსებუ-
ლი მასალებს, რაც ახალი ტექსტების შთაგონების წყაროდ შეიძლება იქცეს. 
ეს წყაროები, უმეტესად, სოციალური ფენომენიდან მომ დინარეობს, რო-
მელთაც თავისი წვლილი შეაქვს სამართლის, და არა მარ ტო სამართლის, 
ფორმირებაში, ესენია: სასამართლო გადაწყვეტილებები, გამოყენების 
პრაქტიკა და ჩვეულება.

პირველ შემთხვევაში, პირდაპირი წყაროები შეადგენენ უმაღლეს და ჩვე-
ულებრივ წყაროებს. უმაღლეს წყაროებს მიეკუთვნება კონსტიტუცია და 
კონ სტიტუციური ნორმები. ფრანგულ სამართალში კონსტიტუცია ნორმათა 
იერარქიის სათავეში დგას და ორგანიზებას უწევს საჯარო ინსტიტუციების 
მუშაობას, ასევე, უზრუნველყოფს სახელმწიფო ხელისუფლების შტოებს 
შორის ძალაუფლების განაწილებას.

ამჟამად საფრანგეთში მოქმედებს 1958 წლის 4 ოქტომბრის კონსტიტუცია, 
რომელმაც 1946 წლის კონსტიტუცია ჩაანაცვლა.331 იგი თავის შემადგენელ 
ნაწილად 1789 წლის ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაციას 
აღიარებს332 და მასში დეკლარაციის დებულებებია განმტკიცებული.

331 „Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur“. Conseil Constitutionnel. Texte intégral en vigueur à jour 
de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. ხელმისაწვდომია: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-
constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur> [გადამოწმებულია: 13.04.2022].

332 „Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789“. République Française. ხელმისაწვდომია: <https://www.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
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კონსტიტუციაში ფართოდაა ასახული სისხლის სამართლის პრინციპები, 
მაგალითად: დადგენილია პრეზიდენტის უფლება შეწყალებაზე (მუხლი 
17); ეროვნული სუვერენიტეტი (მუხლი 3); ადმინისტრაციული ხელისუფლე-
ბის ფუნქციები (დეკრეტები, მინისტრების ფუნქციები); მთავრობის წევრე-
ბის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა (თავი 10); უდანაშაულო-
ბის პრეზუმფცია; სასამართლოს კანონისადმი დამოკიდებულება და მათი 
გადაწყვეტილებების ურყეობა; აღიარებულია შიდა სამართალზე საერთა-
შორისო სამართლის პრიმატის უპირატესობა (მუხლი 55) და სხვა.

რაც შეეხება კონსტიტუციის მთავარ შთამაგონებელ ფაქტორს – 1789 წლის 
26 აგვისტოს ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაციას, იგი სა-
ფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციის შედეგად მიღებული უმნიშვნელო-
ვანესი დოკუმენტია, რომელმაც ფეოდალური კანონმდებლობის სისტემის 
დამხობის შემდგომ, კანონმდებლობის განვითარების პრინციპებს ჩაუყარა 
საფუძველი. იგი მოიცავს კონსტიტუციურ ნორმებს, რაც საფრანგეთის შემ
დგომი კონსტიტუციური განვითარების მთავარ წინაპირობას წარმოად გენს. 
მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი პირდაპირ კავშირშია სისხლის სამართალ
თან. ამ მხრივ აღსანიშნავია დეკლარაციის შემდეგი მუხლები:

 � დაუშვებელია იმის შეზღუდვა, რასაც კანონი არ კრძალავს, და აკრძა-
ლულია იმის იძულება, რასაც კანონი სავალდებულოდ არ ხდის“;333

 � არავინ არ შეიძლება იყოს დადანაშაულებული, დაპატიმრებული, ან 
დაკავებული, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ყვე-
ლა მოქალაქეს, რომელიც დაპატიმრებული ან დაკავებული იქნება, და-
უყოვნებლივ უნდა წარედგინოს ბრალი“;334

 � კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს – დამცავი იქნება იგი თუ სადამ-
სჯელო“;335

 � ყველა ადამიანი ითვლება უდანაშაულოდ მის დამნაშავედ გამოცხადე-
ბამდე“;336

 � არ შეიძლება ადამიანის პასუხისგებაში მიცემა მისი შეხედულებების, 
თუნდაც რელიგიური მრწამსის გამო, თუ მათი გამოვლენა არ არღვევს 
კანონით დადგენილ საზოგადოებრივ წესრიგს.“337

legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-
de-1789> [გადამოწმებულია: 13.04.2022].

333 Ibid, Article 5.
334 Ibid, Article 7.
335 Ibid, Article 6.
336 Ibid, Article 9.
337 Ibid, Article 10.

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
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როგორც ვხედავთ, დეკლარაციაში გაცხადებულია პრინციპები, რომლებიც 
თანამედროვე სისხლის სამართლის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. ეს და სხვა 
პრინციპები არა მარტო ფრანგული კანონმდებლობის მონაპოვარი გახდა, 
არამედ, იგი განმტკიცებულია მსოფლიოს ბევრი სახელმწიფოს კონსტიტუ-
ციაში და მათ საფუძველზე მიღებულ სისხლის სამართლის კოდექსებში.

უმაღლესი იურიდიული ძალის მქონე წყაროთა შორის შეიძლება დავასახე-
ლოთ, აგრეთვე, კონსტიტუციის მონათესავე ტექსტები – საერთაშორისო 
სამართლის ხელშეკრულებები. საფრანგეთის კონსტიტუციის 55ე მუხლის 
მიხედვით, დადგენილია საერთაშორისო სამართლის პრიმატი (უპირა-
ტესობა) ეროვნულ სამართალთან მიმართებაში. აღნიშნული პრინციპი 
ვლინდება იმაში, რომ კანონმდებელს არ შეუძლია მიიღოს საერთაშორი-
სო შეთანხმების ან კონვენციის საწინააღმდეგო კანონი.338 ამ შემთხვევაში 
კონსტიტუცია გვევლინება იერარქიის სათავეში, ხოლო კონსტიტუციის შე-
მდგომ, ყველა სხვა ნორმაზე მაღლა საერთაშორისო ხელშეკრულება დგას. 
საერთაშორისო სამართლის პრიმატზე საუბარია ასევე საქართველოს სის-
ხლის სამართლის კოდექსის I ელი მუხლის მე2 ნაწილში, სადაც ვკითხუ-
ლობთ: „ეს კოდექსი შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას, საერთაშო
რისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს“. 
ქარ თულ სისხლის სამართალში ურყევად არის აღიარებული დებულება, 
რომ, თუ სისხლის სამართლის კოდექსის ნორმა ეწინააღმდეგება საქართვე-
ლოს მიერ რატიფიცირებულ საერთაშორისო ხელშეკრულების რომელიმე 
დებულებას, სამართალგამოყენების პროცესში უპირატესი იურიდიული 
ძალა აქვს სწორედ საერთაშორისო ხელშეკრულებას.339 

არსებული საერთაშორისო შეთანხმებები, როგორც სისხლის სამართლის 
წყაროები, ძირითადად, ეხება ექსტრადაციის პრობლემებს, სამართლებ-
რივ საკითხებს, ასევე, კონვენციებით გათვალისწინებულია ზოგიერთი სა-
ხის დანაშაული, რომელთა შემადგენლობები შეტანილია საფრანგეთის 
სისხლის სამართლის კოდექსში.

აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებები, თავის მხრივ, ორ 
ნაწილად იყოფა: საკუთრივ საერთაშორისო ხელშეკრულებები და ევრო-
პული სამართალი. საერთაშორისო ხელშეკრულებები მოიცავს შეთანხმე-

338 არსებობს სამი კატეგორიის ქვეყნები: I კატეგორიის ქვეყნები აღიარებენ საერთაშორისო სამა-
რთლის პრიმატს, საფრანგეთი სწორედ ამ კატეგორიის ქვეყნების კლასიკურ მაგალითს წარმო-
ადგენს. II კატეგორია აღიარებს ეროვნულ პრიმატს (ინგლისი), ხოლო III კატეგორიის ქვეყნები 
თანაბარ მნიშვნელობას ანიჭებენ ეროვნულ და საერთაშორისო კანონმდებლობას (გერმანია). 
ასეთ შემთხვევაში საკითხი წყდება ბოლოს მიღებული ნორმატიული აქტით.

339 ტურავა მ., სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა (მეცხრე გამოცემა). თბილისი 2013, 
გვ.14.
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ბებს სახელმწიფოებთან ან საერთაშორისო სახელმწიფოთაშორისო ან 
არასამთავ რობო ორგანიზაციებთან. არსებობს ორმხრივი ან მრავალმხრი-
ვი ხელშეკრულებები. ასევე, არსებობს ევროპული სამართლის ორი წყარო: 
ერთი მხრივ, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციიდან მომდინარე 
სამართალი და მეორე მხრივ, ევროკავშირის სამართალი. 

საფრანგეთმა 1974 წელს მოახდინა 1950 წლის 4 ნოემბრის ადამიანის უფ
ლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის რა
ტიფიცირება, რომელიც ინდივიდის თავისუფლების ფუნდამენტურ გარან
ტიებსა და პრინციპებს შეიცავს. კონვენცია შიდა კანონმდებლობაშია ინკორ-
პორირებული და მიიჩნევა, როგორც საფრანგეთის შიდა კანონმდებლობა.

რაც შეეხება ჩვეულებრივ წყაროებს, ესენია კონსტიტუციისა და საერთა-
შორისო ხელშეკრულებების ქვემორე იერარქია: ორგანული კანონი, კა-
ნონი და კანონქვემდებარე აქტები. მათგან შეიძლება გამოვყოთ შემდეგი 
კოდექსები:

 � საფრანგეთის 1992 წლის სისხლის სამართლის კოდექსი;

სისხლის სამართლის კოდექსი მიღებულ იქნა 1992 წლის დასაწყისში და 
ძალაში შევიდა 1994 წლის 1ელ მარტს. აღნიშნულმა კოდექმა ჩაანაცვლა 
ნაპოლეონის 1810 წლის სისხლის სამართლის კოდექსი.340 ახალი კოდექსის 
მიღება განპირობებული იყო კაცობრიობის ახალი ფასეულობების ჭრილში 
პრიორიტეტების წამოწევით, ადამიანის უფლების და თავისუფლების დაც
ვის აღიარებით, საერთაშორისო პრიმატის პრინციპის ეროვნულზე უპირა-
ტესობის თანმიმდევრულად გატარების საჭიროებით. 

 � საფრანგეთის 1958 წლის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

საფრანგეთის 1958 წლის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ით-
ვალისწინებს ერთი და იმავე დანაშაულის გამო ორჯერ დასჯის აკრძალვის 
პრინციპს, ასევე, პირობით გასამართლების ნორმებს. მასშივეა დადგენილი 
სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის ხანდაზმულობის ვადები 
და ზოგიერთი დანაშაულებრივი ქმედებების გამო გამამტყუნებელი განაჩე-
ნის აღსრულების წესები.

340 France: „Penal Code of 1810“ (Of CRIMES and DELICTS, and of their PUNISHMENT). The Napoleon Series. Law decreed 
February 15th, 1810, promulgated February 25th, 1810. ხელმისაწვდომია: <https://www.napoleon-series.org/research/
government/france/penalcode/c_penalcode3b.html> [გადამოწმებულია: 13.04.2022].

https://www.napoleon-series.org/research/government/france/penalcode/c_penalcode3b.html
https://www.napoleon-series.org/research/government/france/penalcode/c_penalcode3b.html
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 � სხვა კოდექსები;

საფრანგეთი წარმოადგენს სახელმწიფოს, რომელიც მკაცრად იცავს კანონ
მდებლობის კოდიფიკაციის პრინციპს, ამიტომ სამართლის სისტემის შე-
მადგენელი ნაწილია უამრავი ვიწრო დარგობრივი კანონმდებლობა. ზოგი 
მათგანი სისხლის სამართლის და სამართლებრივი ხასიათის სხვა ნორ მებს 
მოიცავს, კერძოდ, – სამხედრო იუსტიციის კოდექსს, რომელიც სამხედრო და-
ნაშაულისათვის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას აწესებს; ასევე: საბაჟო, 
საგადასახადო, შრომის, საგზაო, ქალაქთმშენებლობისა და სხვა კოდექსებს. 

 � კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები.

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები მიიღება სახელმწიფო ხელისუფ
ლების აღმასრულებელი ორგანოების მიერ. მაგალითად, 1944 წლის 28 
აგვისტოს დროებითი მთავრობის ორდონანსი „სამხედრო დამნაშავეების 
სამართლებრივი დევნის შესახებ“. ორდონანსებს აქვთ კანონის ძალა, მა-
გალითად, მთავრობის დეკრეტი – 1967 წლის 21 მარტის დეკრეტი „სავაჭრო 
ამხანაგობების შესახებ“, რომლითაც რეგლამენტებულია 100ზე მეტი სის-
ხლის სამართლის დელიქტი და სხვა.

ზოგადი ნაწილი
დანაშაულის კლასიფიკაცია

ფრანგული სისხლის სამართლის კანონმდებლობა დანაშაულის კონკრე-
ტულ განსაზღვრებას არ იძლევა. სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგად 
ნაწილში კანონმდებელმა დაადგინა დანაშაულებრივ ქმედებათა კლასიფი-
კაცია მათი სიმძიმის მიხედვით. ამ მხრივ ფრანგული სისხლისსამართლებ-
რივი სისტემა სამი კატეგორიის სისხლისსამართლებრივ დარღვევას მოი-
ცავს: დანაშაული, დარღვევა და გადაცდომა.341

341 საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 111-1. მუხლის შესაბამისად, სისხლის სამა-
რთლებრივი ქმედება სამ კატეგორიადაა დაყოფილი, რომლებიც ერთმანეთისგან სიმძიმის მი-
ხედვით განსხვავდებიან. ესენია: Crime – დანაშაული, Délit დარღვევა, Contravention – გადაცდომა. 
სამივე სისხლისსამართლებრივ ქმედებას განეკუთვნება. ფრანგული Crime (დანაშაული) არის 
მძიმე სისხლისსამართლებრივი ქმედება, Délit (დარღვევა) აღნიშნავს საშუალო სიმძიმის სის-
ხლისსამართლებრივ ქმედებას, ხოლო Contravention (გადაცდომა) მსუბუქი ხასიათის სისხლისსა-
მართლებრივ დარღვევას. აქამდე არსებულ ლიტერატურაში ტერმინი Délit მოხსენიებული იყო, 
როგორც დელიქტი. ვინაიდან დელიქტი ქართულ ენაში ზოგადად სამართალდარღვევის მნიშ-
ვნელობითაც შეიძლება გამოვიყენოთ, ტერმინოლოგიურად უფრო მართებულად მიგვაჩნია, ამ 
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1. დანაშაული (Crime), რომელიც აერთიანებს ყველაზე მძიმე სამართალ
დარღვევებს, მაგ: მკვლელობა, გაუპატიურება342, ტერორიზმი და ა.შ. 
უფრო დეტალურად, ამ ტიპის დანაშაული კიდევ სამ კატეგორიად შეი-
ძლება დავაჯგუფოთ: პიროვნების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული 
(მკვლელობა, გაუპატიურება...), ქონებრივი დანაშაული (ქურდობა ძა-
ლადობის გამოყენებით...) და სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული 
დანაშაული (ღალატი, შეთქმულება, ჯაშუშობა...).

ამ ტიპის დანაშაული მხოლოდ განზრახ არის ჩადენილი. დამნაშავეები ის-
ჯებიან პატიმრობით და შესაბამისად, ყველაზე მძიმე სასჯელები შეეფა-
რდებათ, რაც 15 წლის ზემოთ ან სამუდამო პატიმრობას გულისხმობს. დამ
ნაშავეს შეიძლება დაეკისროს, აგრეთვე, დამატებითი სასჯელებიც, როგო-
რიცაა: დღიური ჯარიმა,343 კონფისკაცია, უფლების ჩამორთმევა და ა.შ.

ამგვარი ტიპის დანაშაულს საფრანგეთში ასიზების სასამართლო (Cour 
d'assises) განიხილავს, რომელიც სამი პროფესიონალი მოსამართლისა და 
ნაფიცი მსაჯულებისგან შედგება, ისინი ერთად განსჯიან ბრალეულობისა 
და სასჯელის საკითხებს (განსხვავებით კლასიკური ნაფიცი მსაჯულის ინ-
სტიტუტისგან). ხანდაზმულობის ვადა, ასეთი ტიპის დანაშაულზე, ზოგა-
დად, 20 წელია ჩადენის მომენტიდან, მაგრამ ისეთი განსაკუთრებით მძი-
მე დანაშაულისთვის, როგორიცაა, მაგალითად, ტერორიზმი, ომის დანა-
შაული, კლონირება, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ნარკოტიკით ვაჭრობა, 
არასრულწლოვანის გაუპატიურება – ეს ვადა 30 წლამდე იზრდება.344

2. დარღვევა (Délit), რომელიც უფრო ნაკლები სიმძიმისაა, ვიდრე პირვე-
ლი კატეგორია, მაგრამ ექვემდებარება საპატიმრო სასჯელებს. ამ ტი-
პის სამართალდარღვევა საშუალო სიმძიმისაა. აღნიშნული კატეგორი-
ის დანაშაულს განეკუთვნება: დისკრიმინაცია, ქურდობა, იძულება, გა-
უფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობა და ა. შ.

დარღვევის გამო საპატიმრო ვადა მაქსიმუმ 10 წლით განისაზღვრება, თუმ
ცა, პატიმრობა არ არის ერთადერთი სანქცია ამ ტიპის დანაშაულისთვის.

კატეგორიის დანაშაულს ეწოდოს დარღვევა, რაც უფრო ზუსტად ასახავს ფრანგი კანონმდებ-
ლის მიერ გამოხატულ მიზანს.

342 აღსანიშნავია, რომ გაუპატიურება მძიმე დანაშაულის კატეგორიად 1980 წლიდან მიიჩნევა, მანა-
მდე იგი საშუალო სიმძიმის დანაშაულებს განეკუთვნებოდა.

343 სასჯელის ეს ზომა გულისხმობს, როდესაც სასამართლოს მიერ დაკისრებულ მთლიან თანხას ყო-
ველდღიურად იხდის მსჯავრდებული.

344 არასრულწლოვანზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში 30 წლიანი ვადის ათვლა მსხვერ-
პლის სრულწლოვანებიდან (18 წელი) იწყება. ამგვარად, მსხვერპლს შეუძლია საჩივარი შეიტა-
ნოს თავის 48 წლის ასაკის მიღწევამდე.
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ხანდაზმულობის ვადა, ზოგადად, 6 წელია, თუმცა, გარემოებების მიხედ-
ვით, ის შეიძლება შეიცვალოს. თუ ზოგადი წესის თანახმად, ხანდაზმულო-
ბის ვადის ათვლა დანაშაულის ჩადენის მომენტიდან იწყება, ზოგიერთმა 
გარემოებამ იგი შეიძლება დააყოვნოს. უფრო გვიან ათვლა იწყება ისეთი 
სამართალდარღვევების შემთხვევაში, როგორიცაა:

 � დენადი დანაშაული, რომელიც ერთი აქტისგან შედგება და დროის 
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უწყვეტად ხორციელდება. მაგა-
ლითად, დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების ფლობა;

 � განგრძობადი დანაშაული, რომელიც რამდენიმე აქტს მოიცავს. იგი ორ-
ჯერ ან რამდენჯერმე მეორდება. მაგალითად, სექსუალური შევიწროე-
ბა ან ფსიქოლოგიური იძულება;

 � დანაშაული, რომელიც მისი ჩადენის მომენტისთვის არ გამხდარა ცნო-
ბილი მსხვერპლისა და სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, მაგა-
ლითად, ქონებრივი უფლების მიღება მოტყუებით. ამ დანაშაულების 
ხანდაზმულობის ვადის ათვლა იწყება მათი გამჟღავნების დღიდან.345

ხანდაზმულობის ვადა იზრდება, მაგალითად, არასრულწლოვნის წინააღ-
მდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისას. მაგალითად, სექსუალური ხასია-
თის დანაშაულის შემთხვევაში, თუ ისინი არ მოიცავენ დანაშაულ თა პირველ 
(crime) კატეგორიას (მაგალითად, პროსტიტუციაში ხელისშეწყობას), ხანდაზ-
მულობის ვადა ამ შემთხვევაში იზრდება 10 წლამდე. ამ ტიპის დანაშაულებს 
სისხლის სამართლის სასამართლო (Tribunal correctionnel) განსჯის.

3. გადაცდომა (Contravention), დანაშაულთან და დარღვევასთან შედარე-
ბით, უფრო მსუბუქ ქმედებას წარმოადგენს და ნაკლებ ზიანს აყენებს 
საზოგადოებას. მაგალითად: მსუბუქი სახის ძალადობა, ქონების მსუბუ-
ქი დაზიანება ან დაზიანების მუქარა და ა.შ. 

ამ ტიპის დანაშაულისთვის ძირითად სასჯელად გათვალისწინებულია ჯარიმა.

გადაცდომა იყოფა 5 კლასად:

 � პირველ კლასს მიეკუთვნება პიროვნების წინააღმდეგ მიმართული ისე-
თი გადაცდომები, როგორიცაა: ცილისწამება, შეურაცხყოფა (მაქსიმა
ლური ჯარიმის ოდენობა 38 €ს შეადგენს);

345 „Code de procédure pénale“ – 9.1 alinéa 3. République Française. Dernière mise à jour des données de ce code : 02 avril 
2022. ხელმისაწვდომია: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071154/> [გადამოწმებუ-
ლია: 13.04.2022].

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071154/
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 � მეორე კლასის დარღვევებს მიეკუთვნება ჯანმრთელობის მსუბუქი და-
ზიანება გაუფრთხილებლობით, საშიში ცხოველის მიტოვება (მაქსიმა
ლური ჯარიმა 150 €);

 � მესამე კლასს მიეკუთვნება მუქარა, ღამის ხმაური, საშიში ცხოველის 
წაქეზება, სავაჭრო წესების დარღვევა (მაქსიმალური ჯარიმა 450 €);

 � მეოთხე კლასს მიეკუთვნება მსუბუქი ძალადობა, პიროვნების პატივისა 
და ღირსების შემლახავი ცნობების გავრცელება, სასკოლო ვალდებუ-
ლებების შეუსრულებლობა (მაქსიმალური ჯარიმა 750 €);

 � მეხუთე კლასს მიეკუთვნება ძალადობა, პიროვნების ჯანმრთელობის 
დაზიანება გაუფრთხილებლობით, პროვოკაციების მოწყობა, რასისტუ-
ლი ან დისკრიმინაციული ხასიათის შეურაცხყოფა ან ცილისწამება, სა-
ვაჭრო წესების დარღვევა, კომპიუტერული მონაცემების ხელყოფა და 
სხვ (მაქსიმალური ჯარიმა 3000 €).

დამატებითი სასჯელი შეიძლება დაემატოს ძირითადს, ან ჩაანაცვლოს ის. 
მაგალითად:

 � უფლების აკრძალვა (მართვის უფლების შეჩერება, იარაღის ჩამორთმე-
ვა და ა.შ). ეს სასჯელები ჩაანაცვლებს ძირითად სასჯელებს და არ შე-
იძლება იყოს დამატებითი. ისინი გამოიყენება მხოლოდ მე5 კლასის 
დარღვევების ჩადენის შემთხვევაში;

 � ანაზღაურებითი სასჯელები (მსხვერპლისთვის ზიანის ანაზღაურება). 
ამ სასჯელმა შეიძლება ჩაანაცვლოს ძირითადი სასჯელი ან დაემატოს 
მას;

 � სპეციფიკური დამატებითი სასჯელი. მაგალითად, საზოგადოებისათ-
ვის სასარგებლო შრომა, საგზაო უსაფრთხოების შეზღუდვის ვადები და 
სხვა. ასეთმა სასჯელებმაც შეიძლება ჩაანაცვლოს ძირითადი ან დაემა-
ტოს მათ.

ამ ტიპის დანაშაულს განიხილავს საპოლიციო ტრიბუნალი (tribunal de 
police).
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დანაშაულის სუბიექტი

საფრანგეთში სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დამოკიდებუ-
ლია ასაკზე. არასრულწლოვანთა პასუხისმგებლობა ჟენევის 1924 წლის 
კონვენციას და ნიუიორკის 1989 წლის ბავშვთა უფლებების კონვენციის 
პრინციპებს ეფუძნება.346 

შიდა ეროვნულ კანონმდებლობაში, არასრულწლოვანთა სისხლისსამარ
თლებრივი პასუხიმგებლობა რეგლამენტებულია 2007 წლის 5 მარტის არა-
სრულწლოვანთა პრევენციის კანონით,347 სისხლის სამართლის კოდექსით 
და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით, განსაკუთრებით კი, 1945 
წლის 2 თებერვლის ორდონანსით „არასრულწლოვანთა კანონდარღვევე-
ბის შესახებ“;348 რომელმაც 1945 წლის შემდგომ მრავალჯერ განიცადა რეპ-
რესიული ხასიათის ცვლილებები.

არასრულწლოვანთა პასუხისმგებლობა შემდეგნაირად არის განსაზღვრული:

1. 10 წლამდე პირები. ისინი სისხლისსამართლებრივად პასუხისმგებელ-
ნი არ არიან. მათ მიმართ ტარდება მხოლოდ უსაფრთხოების ზომები 
და ისეთი აღმზრდელობითი ღონისძიებები, როგორიცაა: მშობლების 
ზედამხედველობაში გადაცემა, იძულებითი ზომა, სააღმზრდელო სა-
ხლებში მოთავსება და ა. შ. 

2. 10-დან 13 წლამდე პირები. ამ ასაკის პირებზე ვრცელდება აღმზრდე-
ლობითი სანქციები, როგორიცაა: სამართალდარღვევისას გამოყენე-
ბული, ან იმგვარი ნივთის ჩამორთმევა, რომლითაც შეიძლება ჩადე-
ნილ იქნას სამართალდარღვევა, კონკრეტულ ადგილებში გამოჩენის 
აკრძალვა მაქსიმუმ ერთი წლით, დანაშაულის მსხვერპლთან ან თა-
ნამონაწილესთან შეხვედრის აკრძალვა, სასკოლო სამუშაოების და-
კისრება, მშობლის ან მეურვის გარეშე საჯარო ადგილებში გამოჩენის 
აკრძალვა საღამოს 11 საათიდან დილის 6 საათამდე სამი თვის განმავ
ლობაში (ვადის გაგრძელების უფლებით).

346 [1] „Déclaration de Genève du 26 Septembre 1924“. Humanium. 26 Septembre, 1924. ხელმისაწვდომია: <https://www.
humanium.org/fr/texte-integral-declaration-de-geneve/> [გადამოწმებულია: 13.04.2022]; [2] „Convention relative aux 
droits de l’enfant“ (Conclue à New York le 20 novembre 1989). Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. 
ხელმისაწვდომია: <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50a627c72> 
[გადამოწმებულია: 13.04.2022].

347 „LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance“. République Française. JORF n°55 du 6 mars 
2007. ხელმისაწვდომია: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000823100/> [გადამოწმებულია: 
14.04.2022] La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance renforce la sévérité du droit pénal des mineurs.

348 „Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante“. République Française. Dernière mise à 
jour des données de ce texte: 30 septembre 2021. ხელმისაწვდომია: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000000517521/2021-09-29/?isSuggest=true> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.humanium.org/fr/texte-integral-declaration-de-geneve/
https://www.humanium.org/fr/texte-integral-declaration-de-geneve/
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50a627c72
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000823100/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000517521/2021-09-29/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000517521/2021-09-29/?isSuggest=true
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 არასრულწლოვნის მიერ ამ წესების უგულებელყოფა გამოიწვევს აღ-
მზრდელობით, სამედიცინო ან სამედიცინოპედაგოგიურ დაწესებულე-
ბაში მოთავსებას. მათ მიმართ არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჯარი-
მა, დაკავება ან დაპატიმრება.

3. 13-დან 16 წლამდე პირები. ამ ასაკის სამართალდამრღვევებთან მიმარ
თებაში შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სისხლის სამართლის სასჯელი 
(როგორც წესი, მინიმალურად მკაცრი სანქციების დანიშვნით), ასევე, 
უსაფრთხოების ზომები და აღმზრდელობითი სანქციები (მაგალითად, 
სამედიცინო ან აღმზრდელობით დაწესებულებაში მოთავსება). განსა-
კუთრებულ შემთხვევაში გამოიყენება თავისუფლების შეზღუდვა, იგი 
შეიძლება იყოს პირობითიც. პირობითი შეზღუდვის შემთხვევაში, თუ 
პირი 5 წლის განმავლობაში კვლავ იქნა ბრალდებული იმ სახის სამარ
თალდარღვევაში, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია საპატიმრო 
სანქცია, მაშინ პირობითი შეზღუდვა ჩანაცვლდება საპატიმრო ვადით. 
პატიმრობის მოხდა ხორციელდება არასრულწლოვანთა სპეციალურ 
დაწესებულებებში, სადაც ყველა მსჯავრდებულს უნდა შეეძლოს ინდი-
ვიდუალური განათლების მიღება. ერთ წლამდე საპატიმრო ვადის 
გამოყენების შემთხვევაში, არასრულწლოვანს შეიძლება დაენიშნოს 
ელექტრონული სამაჯური საპატიმრო დაწესებულების გარეთ.

4. 16-დან 18 წლამდე პირები. მათ შესაძლოა დაენიშნოთ ჩვეულებრივი 
სისხლის სამართლის სასჯელი. 

 საფრანგეთის სს კოდექსის მიხედვით (მუხლი 1228), 13 წელზე უფროს 
არასრულწლოვანთა მიმართ, თუ ისინი ცნობილი არიან დამნაშავეე-
ბად, ტარდება, ასევე, დაცვის და დახმარების ზომები, მათზე მეთვალ
ყურეობის განხორციელებისა და აღმზრდელობითი ხასიათის იძულე-
ბითი ღონისძიებები.

 18 წლამდე არასრულწლოვნების მიმართ გამოყენებული სასჯელის 
ვადის ხანგრძლივობა ორჯერ მცირდება მაქსიმალურ სასჯელთან მი-
მართებაში. მათ საქმეებს განსჯის ბავშვთა ტრიბუნალი, სადაც სპეცი-
ალურად ბავშვთა საქმეებზე დატრენინგებული მოსამართლეები მუ-
შაობენ. 

საქართველოს 2015 წლის 12 ივნისის კანონით, არასრულწლოვანთა სის-
ხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის მარეგულირებელი ნორმები 
ამოღებულ იქნა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსიდან. ამჟამად 
ეს საკითხები რეგულირდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კო-
დექსით. 
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იურიდიული პირი, როგორც დანაშაულის 
სუბიექტი

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, დანაშაულის 
სუბიექტებად მოიაზრებიან იურიდიული პირებიც. ისინი, კანონით გათ-
ვალისწინებულ შემთხვევაში, იმ დანაშაულებრივი ქმედების გამო არიან 
პასუხისმგებელნი, რომელიც ჩადენილ იქნა მათი ორგანოების ან წარმო-
მადგენლების მიერ, მათივე სასარგებლოდ. გამონაკლისს წარმოადგენს 
სახელ მწიფო, რომელიც არ შეიძლება იყოს დანაშაულის სუბიექტი.349

იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, იმავ
დროულად, არ გამორიცხავს იმ ფიზიკური პირების პასუხისმგებლობას, 
რომლებიც შეიძლება იყვნენ ამსრულებლები ან თანამონაწილეები. მაგა-
ლითად, კონკურენტი კორპორაციის დაკვეთით სხვა ორგანიზაციის ოფისი-
დან საწარმოო საიდუმლოების შემცველი საბუთების მოპარვის შემთხვევა-
ში პასუხისმგებლობა ეკისრება როგორც დამკვეთ იურიდიულ პირს (თანა-
მონაწილეს), ისე ფიზიკურ პირსაც (უშუალო ამსრულებელს).

იურიდიულ პირებს მიეკუთვნებიან როგორც ფრანგული, ისე უცხოური კერ-
ძო სამართლის იურიდიული პირები. ასეთებად მოიაზრებიან ის პირები, 
რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია მოგების მიღებასთან (სავაჭრო ან 
სხვა სახის კომპანიები, სამეწარმეო გაერთიანებები და სხვა), ასევე, კერძო 
სამართლის იურიდიული პირები, რომელთა საქმიანობა არ არის დაკავში-
რებული მოგების მიღებასთან (პოლიტიკური პარტიები, ასოციაციები, გაე-
რთიანებები, პროფესიული კავშირები, მოსამსახურეთა წარმომადგენლო-
ბითი ორგანიზაციები და სხვა).

იმ დანაშაულებრივ ქმედებათა ჩამონათვალი, რომელთა ჩადენისას იური-
დიული პირები სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში მიეცემიან, შეზღუ-
დულია. საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის ანალიზიდან გამომ
დინარე, იურიდიული პირები შესაძლებელია იყვნენ შემდეგი დანაშაულე-
ბის ჩამდენნი: განზრახ და გაუფრთხილებლობით მკვლელობა, გენოციდი, 
სხეულის დაზიანება (მაგალითად, საწარმოო ტრავმა, ფიზიკური პირის 
სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნა), ფულის გათეთრება, ქურდობა, გამო-
ძალვა, შანტაჟი, თაღლითობა, ნდობის ბოროტად გამოყენება, ქონების 
დამალვა, კომპიუტერული სისტემის დაზიანება, დისკრიმინაცია, გარიგება, 
ადამიანის ღირსების დამამცირებელი ცხოვრების პირობების შექმნა, ჯაშუ-

349 „Code penal“ – Article 121-2. République Française. Dernière mise à jour des données de ce code: 04 mars 2022. ხელმი-
საწვდომია: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2022-04-14/> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2022-04-14/
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შობა, ტერორიზმი, კორუფცია, ხანძრის გაჩენა, ფულის ნიშნების გაყალბე-
ბა, ეკოლოგიური დანაშაული და ა.შ.

იურიდიულ პირებთან მიმართებაში გამოიყენება შემდეგი სახის სასჯელები: 

 � ჯარიმა, რომელიც ხუთმაგი ოდენობით აღემატება იგივე ქმედების გამო 
ფიზიკური პირისათვის დადგენილ ჯარიმას;

 � ლიკვიდაცია, თუ იურიდიულმა პირმა ჩაიდინა ისეთი დანაშაული, რომ-
ლის დროსაც ფიზიკურ პირს 5 წელზე მეტი ვადით მიუსჯიდნენ პატი-
მრობას;

 � ერთი ან რამდენიმე პროფესიული ან საზოგადოებრივი საქმიანობის 
პირდაპირ ან ირიბად განხორციელების აკრძალვა (უვადოდ ან არაუმე-
ტეს 5 წლის ვადით);

 � სასამართლოს მეთვალყურეობის ქვეშ ყოფნა (არაუმეტეს 5 წლის ვა-
დით);

 � დანაშაულებრივ ქმედებათა ჩასადენად გამოყენებული საწარმოს ერთი 
ან რამდენიმე ფილიალის დახურვა (არაუმეტეს 5 წლის ვადით);

 � სახელმწიფო ორგანიზაციებთან გარიგებების დადების აკრძალვა;

 � მოსახლეობიდან ანაბრების მოზიდვის აკრძალვა (უვადოდ, ან არაუმე-
ტეს ხუთი წლის ვადით), რაც ნიშნავს, რომ იურიდიული პირი არ არის 
უფლებამოსილი – განათავსოს ფასიანი ქაღალდები, გამოიყენოს საკ
რედიტო დაწესებულებების დახმარება ან თავის საქმიანობას გაუკე-
თოს საბროკერო ფირმის რეკლამა;

 � ჩეკების გაცემის აკრძალვა არა (უმეტეს 5 წლის ვადით);

 � დანაშაულის საგნის ან ნივთის კონფისკაცია.

განზრახვა და გაუფრთხილებლობა 
ფრანგულ სისხლის სამართალში

ვინაიდან ფრანგული სისხლის სამართალი სოციალურ სკოლაზეა დაფუძ-
ნებული, სისხლის სამართლის კოდექსში „ბრალის“ და „ბრალეულობის“ 
ტერმინები არ გვხდება. ეს საკითხი ფრანგულ იურიდიულ მეცნიერებაში ამ 
დრომდე დისკუსიის საგნად რჩება. სისხლის სამართლის კოდექსში არსე-
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ბობს დანაშაულის შემდეგი სუბიექტური ფორმები: განზრახი დანაშაული 
და გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაული.

სისხლის სამართლის კოდექსის 13272 მუხლის თანახმად, წინასწარ გან
ზრახვად ითვლება ქმედებამდე ჩამოყალიბებული განზრახვა, რომლის 
შემ დგომაც მოხდა დანაშაული. მაშასადამე, განზრახი დანაშაული ხასიათ-
დება იმით, რომ დანაშაულებრივი განზრახვა დროის გარკვეულ მონაკვეთ-
ში, წინასწარ ყალიბდება.

ფრანგულ სისხლის სამართლის თეორიაში განზრახი დანაშაული კლასი-
ფიცირდება პირდაპირ განზრახვად და არაპირდაპირ განზრახვად:

 � პირდაპირი განზრახვა წარმოადგენს განსაზღვრული მიზნით ჩადენილ 
დანაშაულებრივ ქმედებას. ამ შემთხვევაში მიზანი წარმოადგენს დანა-
შაულებრივი ქმედების აუცილებელ ელემენტს. იგი სამართლებრივ 
საკანონმდებლო ნორმების დისპოზიციაშია მითითებული და სისხლის 
სამართლის პროცესში დამტკიცებას საჭიროებს (მაგალითად, სსკ 4114 
მუხლი ადგენს სასჯელს უცხო ქვეყანასთან ან სახელმწიფოსთან კავში-
რების გამო, თუ მისი მიზანია – გამოიწვიოს სამხედრო ქმედებები საფ
რანგეთის წინააღმდეგ);

 � არაპირდაპირ განზრახვას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც პირს სურდა 
ზიანი მიეყენებინა პიროვნების, საზოგადოების ან სახელმწიფოსთვის, 
მაგრამ არ უფიქრია იმაზე, თუ რა სახის და რა მასშტაბის იქნებოდა ეს 
ზიანი.

წინასწარი განზრახვა განიხილება, როგორც დანაშაულის დამამძიმებელი 
გარემოება.

განზრახვისა და მისი სახეების ამ მოკლე დახასიათებიდანაც ჩანს, რომ ამ 
ინსტიტუტის სამართლებრივი შინაარსი საკმაოდ განსხვავებულად არის 
წარ მოდგენილი საფრანგეთისა და საქართველოს კანონმდებლობაში. 
პროფესორ თ. ებრალიძის აზრით, პირდაპირი და არაპირდაპირი განზრახ-
ვის განმარტებები საკმაოდ ძუნწია და მეტნაკლებად სრულყოფილი შედა-
რებითი ანალიზის საფუძველს არ იძლევა. 

ფრანგული სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად გაუფრთხილებელი 
დანაშაულებრივი ქმედებები შეიძლება იყოს დარღვევის ან გადაცდომის 
კატეგორიის დანაშაული.
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შეურაცხაობა

საფრანგეთის სსკ 1221 მუხლის შესაბამისად, სისხლის სამართლის პასუ-
ხისმგებლობისაგან თავისუფლდება პირი, რომელიც ქმედების ჩადენისას 
იმყოფებოდა ფსიქიკური ან ფსიქონერვული აშლილობის მდგომარეობაში, 
რის გამოც არ შეეძლო თავისი ქმედებების კონტროლი და გაცნობიერება. 

ამ მუხლის მეორე აბზაცში საუბარია შეზღუდული შერაცხადობის მდგომა-
რეობაზე, რომლის დადგენისას პირი არ თავისუფლდება სისხლისსამარ
თლებრივი პასუხისმგებლობისაგან. ეს მდგომარეობა არსებობს მაშინ, რო-
დესაც პირს ფსიქიკური აშლილობის გამო არ შეეძლო სრულად გაეკონტ-
როლებინა თავისი ქმედების ფაქტობრივი ხასიათი. აღნიშნულ მდგომარე-
ობას სასამართლო ითვალისწინებს სასჯელის შეფარდების დროს – პირს 
ენიშნება უფრო მსუბუქი სასჯელი, დანაშაულისათვის გათვალისწინებული 
საპატიმრო სასჯელი კი მცირდება ერთი მესამედით ან ეფარდება სამედი-
ცინო ხასიათის ზომები.350

მსგავს შეზღუდული შერაცხადობის ინსტიტუტს ცნობს, აგრეთვე, საქარ
თველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, რომლის თანახმადაც, პირი, რო-
მელსაც ფსიქიკური დაავადების გამო არ შეეძლო სრულად გაეცნობიერე-
ბინა თავისი ქმედების ფაქტობრივი ხასიათი ან მართლწინააღმდეგობა, 
ანდა ეხელმძღვანელა მისთვის, არ თავისუფლდება სისხლისსამართლებ-
რივი პასუხისმგებლობისგან, თუმცა, ამ მდგომარეობას სასამართლო ითვა-
ლისწინებს სასჯელის დანიშვნის დროს.351

დანაშაულის ჩადენის სტადიები

მომზადება

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, როგორც წესი, 
დანაშაულის მოსამზადებელი ქმედების ჩადენისათვის, პასუხისმგებ-
ლობა არ დგება. გამონაკლისს წარმოადგენს რამდენიმე, შედარებით 
მძიმე დანაშაული, ასეთ დროს საკუთრივ დისპოზიციაში მითითებული 

350 „Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal“ 121-1. République Française. 
Dernière mise à jour des données de ce texte: 01 mars 1994. ხელმისაწვდომია: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000000359434/> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

351 საქართველოს კანონი – „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი“ – მუხლი 35. საქართვე-
ლოს საკანონმდებლო მაცნე. (მიღების თარიღი: 22/07/1999). ხელმისაწვდომია: <https://matsne.gov.
ge/ka/document/view/16426?publication=232> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000359434/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000359434/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=232
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=232
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დანაშაული მომზადების სტადიაზე ისჯება. მაგალითად, 4501ე მუხლი 
ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი სახის დაჯგუფების ფო-
რმირებისთვის, რომელიც შექმნილია ერთი ან რამდენიმე დანაშაულის 
ჩადენის მიზნით.352 კოდექსის 4122 მუხლი განსაზღვრავს შეთქმულების 
დანაშაულს, რომლის თანახმადაც, შეთქმულება განისაზღვრება, როგორც 
რამდენიმე პირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, თუნდაც ერთი თავ
დასხმის განხორციელების მიზნით. საინტერესოა, რომ ამ ნორმის შეფარ
დებისთვის, აუცილებელია, რომ განზრახვა მიმართული იყოს კონკრეტუ-
ლად მომზადებად დანაშაულზე.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით, მომზადება დასჯადი 
სტადიაა. კოდექსი იცნობს ისეთ შემთხვევებსაც, როდესაც დანაშაულის 
მოსამზადებელი მოქმედება, ხელყოფის ობიექტის მაღალი ღირებულები-
დან გამომდინარე, დამთავრებულ დანაშაულს წარმოადგენს. ასეთია, მა-
გალითად, აგრესიის აქტის დაგეგმვა ან მომზადება (მუხლი 404, პირველი 
ნაწილი), ტერორისტული ორგანიზაციის შექმნა (მუხლი 327, მე3 ნაწილი), 
ბანდიტიზმი (რომელიც დამთავრებულია პირზე ან ორგანიზაციაზე თავდა-
სხმის მიზნით ბანდის შექმნის მომენტიდან) (მუხლი 224, პირველი ნაწილი 
და სხვ.).

მცდელობა

მცდელობა გულისხმობს დანაშაულებრივი ქმედების დაწყებას, რომელიც 
შეწყდა, ან არ დადგა სასურველი შედეგი, დამნაშავის ნებისაგან დამოუ-
კიდებელი გარემოებების გამო.353 მცდელობა ისჯება იმავე მუხლით, რომ-
ლითაც გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა დამთავრებული დანაშაუ-
ლისთვის, თუმცა, სასჯელის დანიშვნისას, სასამართლოს შეუძლია გაითვა-
ლისწინოს, რომ დანაშაული ბოლომდე ვერ იქნა მიყვანილი.

ნებაყოფლობით ხელის აღება

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსში არ არსებობს ზოგადი ნო-
რმა, რომელიც დანაშაულის ჩადენაზე ხელის აღებას შეეხება. კოდექსის 
4221 მუხლის საფუძველზე, ნებისმიერი პირი, რომელმაც სცადა ტერო-
რისტული აქტის ჩადენა, თავისუფლდება სასჯელისაგან იმ შემთხვევაში, 

352 450-1. Loi n° 92-686 du 22 juillet 1992. JUSX9100041L.
353 121-5. Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992. NOR: JUSX8900136L.
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თუ მან გააფრთხილა ადმინისტრაციული ან სასამართლო ხელისუფლე-
ბა და, ამასთან, საშუალება მისცა ხელისუფლებას თავიდან აეცილებინა 
დაგეგმილი ტერორისტული ქმედების განხორციელება; საჭიროების შემ-
თხვევაში კი, სხვა დამნაშავეები გამოავლინა. 

იმის გათვალისწინებით, რომ მოცემული მუხლი განთავსებულია ტერორიზ
მის შესახებ ნაწილში, თავისი იურიდიული არსისა და ბუნების მიხედვით, 
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იგი მხოლოდ ტერორიზმის კონტექსტში გა-
მოიყენება კერძო პრევენციის მიზნით, როგორც პოტენციური ტერორისტის 
სტიმულირება – თავი შეიკავოს ტერორისტული აქტის ჩადენისგან დაუს-
ჯელობის დაპირებით. საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის სხვა 
მუხ ლები არ იძლევა იმ დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას, რომ „ნება-
ყოფლობით ხელის აღება დანაშაულზე“, როგორც სისხლისსამართლებრი-
ვი ინსტიტუტი, ფართოდ არის დანერგილი და ხშირად გამოიყენება.

თანამონაწილეობა

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, სისხლისსამარ
თლებრივი პასუხისმგებლობა ეკისრება პირს, რომელიც უშუალოდ არის 
დანაშაულის ამსრულებელი.354 როგორც შესაბამისი მუხლიდან ირკვევა, 
ბრალის ფორმა მითითებული არ არის.

დანაშაულის ან კანონდარღვევის თანამონაწილედ ითვლება პირი, რომელ
მაც განზრახ აღმოუჩინა სხვას დახმარება და ამით გააიოლა დანაშაულის 
მომზადება ან მისი ჩადენა.355 აღნიშნული ქმედება განისაზღვრება, როგორც 
თანამონაწილეობის ფორმა. მართალია, თვით ტერმინი „დამხმარე“ კოდექს-
ში არ გვხდება, მაგრამ აღნიშნული მუხლი შინაარსობრივად სწორედ დამხ-
მარის სახით თანამონაწილეობას გულისხმობს. ამავე მუხლის მიხედვით, 
თანამონაწილეა აგრეთვე პირი, რომელიც საჩუქრით, დაპირებით, მუქარით, 
ბრძანებით, გავლენის ან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით წააქეზებს 
სხვას დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენისაკენ, ან მისცემს მითითებას მის 
შესასრულებლად. ფრანგი კანონმდებელი ასეთი სახით განმარტავს წამქე-
ზებელს. რაც შეეხება ორგანიზატორს, საფრანგეთის სისხლის სამართლის 
კოდექსი ორგანიზატორის ინსტიტუტს არ იცნობს; უნდა ვივარაუდოთ, რომ 
იგი მიიჩნევა „თანამონაწილედ“ ან „დანაშაულის უშუალო ამსრულებლად“.

354 121-1. Loi 92-683 1992-07-22 – NOR: JUSX8900136L.
355 121-7. Loi 92-683 1992-07-22 – NOR: JUSX8900136L.
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რაც შეეხება სასჯელის დანიშვნას დანაშაულში თანამონაწილეობისათვის, 
სისხლის სამართლის კოდექსის 1216 მუხლის თანახმად, დამხმარე და წამქე-
ზებელი ერთნაირად უნდა დაისაჯოს, როგორც დანაშაულის „ამსრულებელი“.

გარემოებები, რომლებიც გამორიცხავენ 
ქმედებების დანაშაულებრიობას

აუცილებელი მოგერიება

საფრანგეთის სისხლის სამართლის 122(5)ე მუხლის თანახმად, სისხლის 
სამართლის პასუხისგებაში არ მიეცემა პირი, რომელიც მასზე ან სხვა პირზე 
მართლსაწინააღმდეგო თავდასხმის დროს, მოქმედებს აუცილებელი მოგე-
რიების პირობებში, იმ შემთხვევების გარდა, როცა ადგილი აქვს თანაზომი-
ერების დარღვევას თავდასხმის სიმძიმესა და გამოყენებულ საშუალებებს 
შორის. სისხლის სამართლის პასუხისგებაში არ მიეცემა პირი, რომელიც 
ქონებრივი დანაშაულის ან განზრახ მკვლელობის აღსაკვეთად ახორციე-
ლებს თავდაცვით ქმედებას (ოღონდ არა განზრახ მკვლელობას), თუ ეს ქმე-
დება დასახული მიზნისათვის არის მეტად აუცილებელი და გამოყენებული 
საშუალებები დანაშაულის სიმძიმის თანაზომიერია.

122(6)ე მუხლის მიხედვით, პირი მოქმედებს აუცილებელი მოგერიების 
მდგომარეობაში, რათა:

 � აღკვეთოს საცხოვრებელ ადგილას ღამით უკანონო შეღწევა, ძალადო-
ბის ან მოტყუების გამოყენებით;

 � თავი დაიცვას დამნაშავეებისაგან, რომლებიც ქურდავენ ან ძარცვავენ 
მას ძალადობის გამოყენებით.

მოცემული ნორმა ავსებს 122(5) მუხლს. თუმცა, პირველ პუნქტში მითი-
თებულია მხოლოდ ღამის საათებში თავდასხმის დრო. შესაბამისად, თუ 
მძარცველი აღწევს სახლში დღისით, ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება 122(5) 
მუხლით გათვალისწინებული დებულებები.
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უკიდურესი აუცილებლობა

უკიდურესი აუცილებლობა ფრანგულ სსკში აღინიშნება ტერმინით „მყისი-
ერი და გარდაუვალი საფრთხისგან გადარჩენა“. სისხლის სამართლის პა-
სუხისმგებლობა არ ეკისრება პირს, რომელიც სჩადის ისეთ ქმედებას, რაც 
აუცილებელია მისი ან სხვა ადამიანის ან ქონების მყისიერი და გარდაუვა-
ლი საფრთხისაგან დასაცავად, გარდა იმ შემთხვევისა, რადესაც გამოყენე-
ბული საშუალება და საფრთხის სიმძიმე არ არის თანაზომიერი.356

ფიზიკური ან ფსიქიკური იძულება

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, სისხლისსამარ-
თლებრივ პასუხისმგებლობას არ ექვემდებარება პირი, რომელიც მოქმე
დებს რაიმე ძალის ან იძულების ზეგავლენით, რომლისათვის წინააღმდე-
გობის გაწევაც მას არ შეეძლო.357 ტერმინოლოგიურად კოდექსი არ განასხვა-
ვებს ფიზიკურ და ფსიქიკურ იძულებას, მაგრამ ნორმის განსაზღვრებიდან 
გამომდინარე, აშკარაა, რომ კანონმდებელი ორივეს გულისხმობს.

სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობიდან გათავისუფლების პირობაა 
პირის მიერ იძულებით ჩადენილი დანაშაულის მიმართ წინააღმდეგობის 
გაწევის შესაძლებლობის არქონა.

მართლზომიერი რისკი

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 122(4) მუხლის თანახმად, 
პასუხისმგებლობას არ ექვემდებარება პირი, რომელიც ასრულებს საკანონ-
მდებლო ან კანონქვემდებარე აქტით ნებადართულ ქმედებას.358 მოცემულ 
შემთხვევაში საუბარია არა კანონის ნორმებსა (კანონქვემდებარე აქტე-
ბს) და ზოგად სამართლებრივ ნორმებს შორის კოლიზიაზე, არამედ ისეთ 
შესაძლებლობებზე, რაც საშუალებას მისცემს პირს, საზოგადოებრივად 
სასარ გებლო მიზნებისთვის კანონიერად განახორციელოს ქმედება, რო-
მელიც გარკვეულ რისკებთანაა დაკავშირებული და სხვა შემთხვევაში მარ
თლსაწინააღმდეგო (შესაბამისად, დასჯადი) იქნებოდა.

356 122-7 Code pénal. Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V) – NOR: JUSX8900136L.
357 122-2 Code pénal. Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V) – NOR: JUSX8900136L.
358 122-4. Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V) – NOR: JUSX8900136L.
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კოდექსში არ არის ჩამოთვლილი პირობები, რომელთა არსებობის დროსაც 
რისკი შესაძლოა გამართლებული და დასაბუთებული იყოს, რადგან თვით 
მუხლებია ბლანკეტური. შესაბამისად, მათში მოცემულია ზოგადი მითი-
თება მოქმედ კანონმდებლობაზე. თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევასთან 
მიმართებაში კანონი ადგენს კომერციულ, სამეცნიეროკვლევით, სამედი-
ცინო, ან სხვა სახის საქმიანობის წესებს. მაგალითად, კოდექსის მე5 თავის 
პირველი სექციის პირველი თავში რეგლამენტებულია ადამიანზე ბიოსამე-
დიცინო კვლევის ჩატარება. 

რისკი გამართლებულია, თუ მიზანი არ შეიძლებოდა მიღწეულიყო რისკის 
გარეშე მოქმედებით და თუ პირმა მიიღო ყველა ზომა სამართლებრივი სი-
კეთის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

ბრძანების შესრულება

122(4) მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, პასუხისმგებლობა არ ეკისრება 
პირს, რომელმაც ქმედება ჩაიდინა კანონიერი ხელისუფლების ბრძანებით, 
იმ გამონაკლისის გარდა, თუ ამ სახის ქმედება აშკარად კანონსაწინააღმდე-
გოა. ამგვარად, აღნიშნულ მუხლში ფორმულირებულია ბრძანების შესრუ-
ლების კანონიერების ორი კრიტერიუმი: პირველი – ბრძანება გაცემული 
უნდა იქნას კანონიერი ხელისუფლების მიერ. მეორე – ბრძანების შემსრუ-
ლებლის ქმედება უნდა იყოს კანონიერი. კოდექსში არსებული მითითება 
აშკარად უკანონო ბრძანების შეუსრულებლობის თაობაზე, უთუოდ უნდა 
იქნას გაგებული, როგორც შემსრულებლის ვალდებულება – არ დაემორჩი-
ლოს დანაშაულებრივ ბრძანებას.

საქართველოს სსკის 37ე მუხლი ითვალისწინებს იმ პირის პასუხისმგებ-
ლობისგან გათავისუფლებას, რომელმაც სავალდებული ბრძანების ან გან
კარგულების შესრულებისას დააზიანა სამართლებრივი სიკეთე. სავალდე-
ბულო ბრძანების ან განკარგულების შესრულება ქართული კანონმდებ-
ლობით ბრალის გამომრიცხავ გარემოებად ითვლება. საფრანგეთის სსკის 
მსგავსად, დანაშაულებრივი ბრძანების ან განკარგულების შესრულება, თუ 
პირს შეცნობილი აქვს მათი დანაშაულებრივი ხასიათი, არ ათავისუფლებს 
მას სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან.359 

359 ტურავა მ., სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა (მეცხრე გამოცემა). თბილისი 
2013. გვ: 227-229.
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ფაქტობრივი და იურიდიული შეცდომა

ფრანგული სისხლის სამართლის მიხედვით, პირი პასუხისმგებლობისგან 
თავისუფლდება მხოლოდ სამართლებრივი შეცდომის დროს. ფაქტობ-
რივი შეცდომა კოდექსით არ არის რეგლამენტებული. 122(3) მუხლის თა-
ნახმად, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება 
პირი, რომელიც შეცდომით თვლიდა, რომ მოცემული ქმედება მან კანო-
ნიერად ჩაიდინა.360

საფრანგეთის სისხლის სამართლის ავტორების აზრით, პირი შესაძლოა 
შეცდომაში იქნას შეყვანილი თავის ქმედებასთან მიმართებით ორ შემ-
თხვევაში: 

1. თუ იგი ქმედების ჩადენამდე ფლობს მცდარ ინფორმაციას ხელი-
სუფლების ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან;

2. თუ ნორმატიული აქტი, რომელიც ადგენს ქმედების დანაშაულებრიო-
ბას, არ იყო გამოქვეყნებული.

ამასთან პირს, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული სამართლებრივი შეცდომის 
შედეგად, მოეთხოვება წარმოადგინოს მტკიცებულება, რომ ნამდვილად არ 
შეეძლო თავი აერიდებინა საამართლებრივი შეცდომის ჩადენისაგან. მაშა-
სადამე, მან თავად უნდა დაარწმუნოს სასამართლო, რომ მან არ იცოდა და 
არც შეეძლო სცოდნოდა სამართლის რომელიმე ნორმის შესახებ ან ფლობ-
და მცდარ ინფორმაციას ხელისუფლების ადმინისტრაციული ორგანოს 
მხრიდან. ამგვარდ, მტკიცების ტვირთი, მხოლოდ სამართლებრივი შეცდო-
მის დაშვების ნაწილში, პიროვნებაზე გადადის.

სასჯელის სახეები

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსი განსაზღვრავს დანაშაულის 
სახეებს და ადგენს სასჯელს, რომელიც მის ჩამდენ პირს შეეფარდება. კა-
ნონმდებლობა განსაზღვრავს სამართალდარღვევის ცალკეულ სახეებს და 
კანონით დადგენილი საზღვრების ფარგლებში, მის ჩამდენს უნიშნავს შესა-
ბამის სასჯელს.361

360 122-3. Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V) – NOR: JUSX8900136L.
361 111-2. Loi 92-683 1992-07-22 – NOR: JUSX8900136L.
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სასჯელთა სისტემა საფრანგეთში მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა კლა-
სიფიკაციას (დანაშაული, დარღვევა, გადაცდომა) ეფუძნება. შესაბამისად, 
ის მოიცავს სამ ქვესისტემას: სასჯელს დანაშაულის, დარღვევისა და გადაც-
დომისათვის.

დანაშაულის ჩადენისთვის ინიშნება უვადო პატიმრობა ან პატიმრობა 10 
წელზე არანაკლები ვადით.

დარღვევისათვის გათვალისწინებული სასჯელთა სისტემა მოიცავს:

 � საპატიმრო სასჯელს 6 თვიდან 10 წლამდე ვადით;

 � ჯარიმას;

 � დღიურ ჯარიმას;

 � ანაზღაურების გარეშე საზოგადოებრივად სასარგებლო სამუშაოებს;

 � უფლებების ჩამორთმევას ან შეზღუდვას.

დანაშაულის და დარღვევის გამო დამატებით სასჯელს მიეკუთვნება: სამარ
თალუნარიანობის შეზღუდვა, უფლების დაკარგვა, უფლების ჩამორთმევა, 
რაიმე საგნის გამოყენების აკრძალვა ან კონფისკაცია, სასამართლო დადგე-
ნილების აფიშირება.

გადაცდომის ჩადენისას შესაძლოა გამოყენებულ იქნას შემდეგი ძირითადი 
სასჯელები: ჯარიმა, უფლების ჩამორთმევა ან შეზღუდვა. 

დამატებითი სასჯელის სახით კოდექსით გათვალისწინებულია: მართვის 
უფლების ჩამორთმევა, ნადირობის უფლების ჩამორთმევა, იარაღის ფლო-
ბის ან ტარების უფლების ჩამორთმევა, იარაღის კონფისკაცია, ჩეკების გა-
ცემის აკრძალვა. 

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, დანაშაულებრი-
ვი ქმედების ჩადენისათვის, ძირითად სასჯელთან ერთად, შესაძლოა და-
ნიშნულ იქნას ერთი ან რამდენიმე დამატებითი სასჯელი.

კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შესაძლოა ორი ძირითადი სას-
ჯელის დანიშვნა, როგორიცაა ციხეში მოთავსება და ჯარიმა. საფრანგეთის 
სისხლის სამართლის კოდექსი არ იცნობს გამოსწორებისა და უსაფრთხოე-
ბის ზომების სისტემას.
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თავისუფლების აღკვეთა

საფრანგეთში სასჯელთა სისტემა თავისუფლების აღკვეთის სახით ეუძნება 
მართლსაწინააღმდეგო ქმედების კლასიფიკაციას (დანაშაული, დარღვევა, 
გადაცდომა). დანაშაულის ჩადენისათვის ინიშნება საპატიმრო სასჯელი 10
დან 30 წლამდე ვადით ან სამუდამო პატიმრობა. დარღვევის ჩადენის შემ-
თხვევაში ინიშნება გამოსასწორებელი სასჯელი ციხეში პატიმრობის სახით 
6 თვიდან 10 წლამდე ვადით. გადაცდომისთვის კი გათვალისწინებულია 
ჯარიმა.

თავისუფლების შეზღუდვა

საფრანგეთში თავისუფლების შეზღუდვის ინსტიტუტს ტერმინოლოგიუ-
რად უწოდებენ „ნახევრად თავისუფლების (Semiliberté) რეჟიმს“. იგი ინიშ-
ნება, როგორც ძირითადი სასჯელი დანაშაულისთვის, რომლისთვისაც გათ-
ვალისწინებულია ერთ წლამდე პატიმრობა, აგრეთვე, – როგორც გამოსაც-
დელი ზომა პირობით გათავისუფლებამდე.

თავისუფლების შეზღუდვა ინიშნება სასამართლოს მიერ მხოლოდ იმ შემ-
თხვევაში, თუ მსჯავრდებული დაასაბუთებს თავისუფლების აღკვეთის 
ადგილიდან გასვლის აუცილებლობას საპატიო მიზეზით (სსკ, მუხ.13225) 
საპატიო მიზეზად მიიჩნევა: პროფესიული საქმიანობის გაგრძელების სურ
ვილი, განათლების მიღების სურვილი, ოჯახის ცხოვრებაში მონაწილეობის 
მიღების მოთხოვნილება ან სამკურნალო კურსის გავლა.

მსჯავრდებული, რომელსაც ნახევრად თავისუფალი რეჟიმი განესაზღვრა, 
ვალდებულია დაბრუნდეს პენიტენციურ დაწესებულებაში სამუშაოს, სწავ
ლის, ოჯახის ცხოვრებაში მონაწილეობის, მკურნალობისაგან თავისუფალ 
დროს. შესაბამისად, პატიმარი, როგორც წესი, საპატიმრო დაწესებულებაში 
საღამოობით ბრუნდება, ასევე, რჩება იქ უქმე დღეებშიც. თუმცა, დასაშვე-
ბია სასჯელის აღსრულების სხვა ხერხიც. მაგალითად, ოჯახური მდგომა-
რეობის გათვალისწინებით, მსჯავრდებულს უფლება აქვს იმყოფებოდეს 
ოჯახთან ერთად საღამოობით და უქმე დღეებში, ხოლო დანარჩენი დროის 
განმავლობაში დარჩეს ციხეში. აღნიშნული მოვალეობების შეუსრულებ-
ლობის ან სხვა წესების დარღვევის შემთხვევაში ნახევრად თავისუფლების 
რეჟიმი უქმდება.362

362 Crétenot M., European Prison Observatory. Detention conditions in the European Union. Rome, Barbara Liaras Antigone Edizioni. 
September 2013. ISBN 978-88-98688-05-0.
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საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, საზოგადოები-
სათვის სასარგებლო შრომა დასაშვებია მხოლოდ სახელმწიფოს სასარგებ-
ლოდ, ამასთანავე, ამ სასჯელის დასანიშნად აუცილებელია მსჯავრდებუ-
ლის თანხმობა. მსჯავრდებულის უარის შემთხვევაში ის იცვლება პატიმრო-
ბით.

მოცემული სასჯელისთვის დადგენილი მაქსიმალური ვადა 18 თვეა. სასჯე-
ლის აღსრულება შეიძლება დროებით შეჩერდეს მძიმე სამედიცინო, ოჯახუ-
რი, პროფესიული თუ სხვა სოციალური მიზეზით. განაჩენში მითითებული 
ვადის განმავლობაში სასამართლებული პირი ვალდებულია იმუშაოს 40
დან 240მდე საათი.

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 131(23) მუხლის თანახმად, 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დასაშვებია პროფესიული საქმი-
ანობის პარალელურად. მუშაობის პირობები უნდა შეესაბამებოდეს შრო-
მით კანონმდებლობას.

ჯარიმა

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, სასჯელის სახით 
დაკისრებული ჯარიმა შეიძლება იყოს საკუთრივ თანხა და საჯარიმო დღეე-
ბი (joursamende).

თანხობრივი ჯარიმა გულისხმობს ერთჯერადად გადასახდელ თანხას. იგი, 
როგორც ძირითადი სასჯელი, როგორც წესი, გადაცდომის დროს გამოი-
ყენება, ხოლო საჯარიმო დღეები შესაძლებელია დაინიშნოს დანაშაულის 
ან დარღვევის შემთხვევაში, ძირითად სასჯელთან ერთად. საჯარიმო დღე-
ები გულისხმობს სასამართლოს მიერ დაწესებული საპატიმრო სასჯელის 
დღიურ ჯარიმად გადაქცევის შესაძლებლობას. ამ შესაძლებლობას ადგენს 
გადაწყვეტილების მიმღები სასამართლო. საჯარიმო დღეების დაკისრება 
გულისხმობს მსჯავრდებულის მოვალეობას – შეიტანოს ხაზინაში სასამარ
თლოს მიერ დადგენილი თანხა. თანახმად, თითოეული შენატანის ოდენობა 
განისაზღვრება მსჯავრდებულის შემოსავლების და მისი ვალდებულებების 
გათვალისწინებით და არ შეიძლება აღემატებოდეს 1000 ევროს. საჯარიმო 
დღეების რაოდენობა დამოკიდებულია სამართალდარღვევის სიმძიმესა და 
გარემოებებზე და არ უნდა აღემატებოდეს 360 დღეს (მუხლი 1315).



301

ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში ინიშნება იძულებითი პატიმრობა. ჯა-
რიმის მოცულობიდან გამომდინარე, პატიმრობის ვადა შეიძლება იყოს 5 დღი-
დან 2 თვემდე. ამასთან, პირს უფლება აქვს მოითხოვოს პატიმრობის შეწყვეტა 
ფულადი თანხის გადახდის სანაცვლოდ, რომლის ოდენობაც საკმარისი იქნე-
ბა ვალის სრულად დაფარვისათვის. იძულებითი პატიმრობა არ ვრცელდება 
არასრულწლოვან და 65 წელს გადაცილებულ პირებზე, ასევე, იმ მსჯავრდებუ-
ლებზე, რომლებიც დაამტკიცებენ თავიანთ გადახდის უუნარობას.

საფრანგეთის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 753ე მუხლის 
თანახმად, იძულებით პატიმრობა დაუშვებელია ერთდროულად მეუღლე-
ებთან მიმართებაში, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი სხვადასხვა დანაშაული-
სათვის არიან მსჯავრდებულნი. 

უფლების ჩამორთმევა

ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის მიხედვით, შეიძლება დანიშნულ იქნას 
შემდეგი სასჯელები: 

 � 5 წლამდე ვადით მართვის მოწმობის ჩამორთმევა (საავტომობილო 
დანაშაულის შემთხვევაში);

 � 5 წლამდე ვადით იარაღის ფლობის ან ტარების აკრძალვა, რომლისთვი-
საც საჭირო იყო ნებართვა (ძალადობრივი დანაშაულის ჩადენის გამო); 

 � ნადირობის უფლების ჩამორთმევა არაუმეტეს 5 წლით;

 � ჩეკების გაცემის უფლების აკრძალვა (ეკონომიკის სფეროში დანაშაუ-
ლისთვის) 

 � არაუმეტეს 5 წლით.

გარდა ამისა, საფრანგეთის სს კოდექსის 131(26) მუხლის თანახმად, დაშვე-
ბულია პოლიტიკური, სამოქალაქო და საოჯახო უფლებების დროებით ჩა-
მორთმევა, რომელთა შორისაა: 

 � ხმის მიცემის უფლება;

 � უფლება იყოს არჩეული;

 � მსაჯულად ან მოწმედ ყოფნის უფლება;

 � სასამართლოს წინაშე ადვოკატად ან ექსპერტად წარდგომის უფლება; 

 � მეურვედ ან მზრუნველად ყოფნის უფლება. 
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საფრანგეთის სსკ 131(31) მუხლით, უფლებების შეზღუდვა შესაძლოა შეე-
ხოს გადაადგილების თავისუფლებასაც. კერძოდ, მოსამართლემ, გარემო-
ებების გათვალისწინებით, შეიძლება დაადგინოს იმ ადგილების ჩამონათ-
ვალი, სადაც გასამართლებულ პირს ეკრძალება გამოჩენა ან ბინადრობა. 
ბინადრობის უფლების ჩამორთმევა დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში 
ხდება 10 წლამდე, ხოლო გადაცდომისას – 5 წლამდე ვადით.

ბინადრობის უფლების აკრძალვა წყდება პირის მიერ 65 წლის ასაკის მიღ-
წევისას. იმ შემთხვევაში, როცა ბინადრობის უფლების აკრძალვა ემატება 
თავისუფლების აღკვეთის ზომას, აკრძალვის ვადა აითვლება ძირითადი 
სასჯელის დაწყების, ანუ თავისუფლების აღკვეთის პირველი დღიდან. 

უცხო ქვეყნის მოქალაქესთან მიმართებაში შესაძლოა დანიშნულ იქნას 
სასჯელი საფრანგეთის ტერიტორიაზე ყოფნის უფლების აკრძალვით. 
საფრან გეთის ტერიტორიაზე ყოფნის აკრძალვა ითვალისწინებს მსჯავ
რდებულის გაძევებას საზღვარგარეთ მისი ციხეში პატიმრობის ვადის 
ამოწურვის შემ დეგ. 

მოცემულ შემთხვევაში დაშვებულია გამონაკლისი:

 � იმ მსჯავრდებულის მიმართ, რომელიც დაამტკიცებს, რომ 10 წლის ასა-
კის შესრულების მომენტიდან მუდმივად ცხოვრობს საფრანგეთში, ან 
რეგულარულად ცხოვრობს ქვეყანაში არანაკლებ 15 წლის განმავლო-
ბაში;

 � იმ შემთხვევაში, თუ მსჯავრდებული არის ფრანგი ბავშვის მამა ან დედა, 
თუ ეს ბავშვი მუდმივად ცხოვრობს საფრანგეთში (ბავშვისათვის დახმა-
რების რეალურად აღმოჩენის პირობებში);

 � თუ მსჯავრდებული არანაკლებ 1 წელია ქორწინებაშია საფრანგეთის 
მოქალაქესთან, იმ პირობით, თუ ქორწინება წინ უძღოდა მსჯავრდების 
გამომწვევ ქმედებებს. მნიშვნელოვანია, ასევე, რომ მეუღლეების თანა-
ცხოვრება არ იყოს შეწყვეტილი და მეორე მეუღლეს შენარჩუნებული 
ჰქონდეს საფრანგეთის მოქალაქეობა.

კონფისკაცია

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, სასამართლოს 
გადაწყვეტილების თანახმად კონფისკაციას შეიძლება დაექვემდებაროს: 
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1. ერთი ან რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც მსჯავრდე-
ბულის საკუთრებას წარმოადგენს;

2. ერთი ან რამდენიმე ერთეული იარაღი, რომელიც მსჯავრდებულს 
ეკუთვნის ან რომელსაც ის თავისუფლად განკარგავს;

3. ნივთი, რომელიც გამოიყენებული ან გამიზნული იყო დანაშაულებრივი 
ქმედების ჩასადენად ან მისი შედეგია.

მესამე პუნქტის პრაქტიკულ გამოყენებას გააჩნია თავისებურებანი. კერძოდ, 
ამ სახის კონფისკაცია არ შეიძლება დაინიშნოს პრესასთან დაკავშირებული 
გადაცდომისათვის. საგაზეთო პუბლიკაცია თავისი შინაარსით, შესაძლოა, 
მართლაც იქნას განხილული, როგორც გადაცდომა, თუმცა, პრესის თავი-
სუფლების კანონის შესაბამისად, გაზეთის ტირაჟს (ან ტირაჟის ნაწილს), 
რომელშიც დამამცირებელი ან ცილისმწამებლური ინფორმაცია გამოქვე-
ყნდა, კონფისკაცია არ შეიძლება შეეხოს. მოქმედი კანონმდებლობით, რე-
დაქცია ვალდებულია პერიოდული ბეჭდვითი გამოცემის რომელიმე უახ
ლოეს ნომერში გამოაქვეყნოს ცილისწამების უარყოფა.

პირობითი სასჯელი

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსით, პირობითი სასჯელი გამო-
იყენება დანაშაულის და დარღვევების ისეთ კატეგორიაზე, რომელთა გამო 
პატიმრობის ვადა მაქსიმუმ 5 წელია (132(41)). გამოსაცდელი ვადა ინიშნება 
18 თვიდან სამ წლამდე ვადით. ამ პერიოდის განმავლობაში მსჯავრდებუ-
ლი ვალდებულია შეასრულოს კონტროლის პირობები, რომლებიც მას სა-
სამართლომ დაუდგინა, კერძოდ:

 � გამოცხადდეს მოსამართლის ან პრობაციის სამსახურის თანამშრომ-
ლების მიერ გამოძახების შემთხვევაში;

 � მიიღოს პრობაციის სამსახურის თანამშრომელი, გადასცეს მას ისეთი 
სახის ცნობები ან დოკუმენტები, რომლებიც მსჯავრდებულის საარსებო 
სახსრების და მის მიერ ვალდებულებების შესრულების კონტროლის 
საშუალებას იძლევა;

 � გააფრთხილოს პრობაციის თანამშრომელი საცხოვრებელი ან სამუშაო 
ადგილის შეცვლის შესახებ, ასევე ყველა იმ შემთხვევაში, როცა ნების-
მიერი გამგზავრების ხანგრძლივობა აღემატება 15 დღეს;

 � მოსამართლისაგან მიიღოს წინასწარი ნებართვა საზღვარგარეთ გამგზავ
რების თაობაზე, ასევე სამუშაოსა და საცხოვრებელი ადგილის შეცვლაზე.
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თუ სასამართლო ნიშნავს სასჯელის აღსრულების გადავადებას, იგი უფლე-
ბამოსილია მოითხოვოს მსჯავრდებულისაგან ერთი ან რამდენიმე ქვემოთ 
ჩამოთვლილი მოვალეობის შესრულება:

 � განახორციელოს პროფესიული საქმიანობა, ისწავლოს განათლების 
მიღების ან სპეციალური მომზადების მიზნით;

 � დასახლდეს განსაზღვრულ ადგილას;

 � დაექვემდებაროს სამედიცინო შემოწმებას ან მკურნალობას ჰოსპიტა-
ლიზაციის რეჟიმის ჩათვლით;

 � წარმოადგინოს თავისი ოჯახის დანახარჯებში მის მიერ შეტანილი 
წვლილის ან ალიმენტის რეგულარულად გადახდის მტკიცებულებები;

 � აანაზღაუროს დანაშაულებრივი ქმედებით მიყენებული ზარალი თავი-
სი შესაძლებლობების ფარგლებში;

 � წარმოადგინოს, ჩადენილი ქმედების გამო, სახელმწიფო ხაზინის სასა-
რგებლოდ თანხის გადახდის მტკიცებულებები;

 � თავი შეიკავოს სატრანსპორტო საშუალებების მართვისაგან;

 � არ განახორციელოს პროფესიული საქმიანობა, რომლის შესრულების 
დროსაც იყო ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედება;

 � თავი შეიკავოს სასამართლოს მიერ აკრძალულ ადგილებში ყოფნისა-
გან;

 � არ დადოს სანაძლეო;

 � არ იაროს ბარებსა და კლუბებში;

 � არ მოინახულოს ზოგიერთი მსჯავრდებული (განსაკუთრებით, თუ ის ჩა-
დენილი კანონსაწინააღმდეგო ქმედების თანამონაწილე ან ამსრულე-
ბელია);

 � თავი შეიკავოს ჩადენილი ქმედებით დაზარალებულ პირთან ურთიე-
რთობისგან;

 � არ შეინახოს და არ ატაროს იარაღი.

პირობითი სასჯელის შემთხვევაში პირს მთელი გამოსაცდელი ვადის გან-
მავლობაში უფლება აქვს გამოიყენოს დახმარების ზომები, რომლებიც მას 
რესოციალიზაციაში დაეხმარება. ეს ზომები შეიძლება გამოიხატებოდეს 
სოციალური ან მატერიალური სახის დახმარებაში. 
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პირობითი სასჯელი შეიძლება გაბათილდეს, თუ მსჯავრდებული არ იცავ
და მისთვის დაკისრებულ ვალდებულებებს ზემოთ მოყვანილი ჩამონათ-
ვალიდან.

პირობით გათავისუფლება

საფრანგეთში პირობით გათავისუფლების ინსტიტუტი რეგლამენტებულია 
1958 წლის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით. კოდექსის 729ე 
მუხლის თანახმად, მსჯავრდებული, რომელსაც დანიშნული აქვს ერთი ან 
რამდენიმე სასჯელი თავისუფლების აღკვეთით, შეიძლება გათავისუფ-
ლდეს პირობით, თუ ჩნდება მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მისი სოციალური 
რეადაპტაციის შესახებ.

პირობით გათავისუფლება ხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ მსჯავრდე-
ბულმა უკვე მოიხადა თავისუფლების აღკვეთის ვადის ნახევარი. თუ მსჯავ
რდებული რეციდივისტია, მას მოხდილი უნდა ჰქონდეს თავისუფლების 
აღკვეთის ვადის ორი მესამედი, ხოლო უვადო პატიმრობის შემთხვევაში, 
გასული უნდა იყოს მინიმუმ 18 წელი.

პერიოდს, რომლის განმავლობაშიც არ შეიძლება მსჯავრდებულის პირო-
ბით გათავისუფლება, ეწოდება „უსაფრთხოების პერიოდი“ (période de 
sûreté).363

პირობით გათავისუფლებულს ენიშნება გამოსაცდელი ვადა, რომლის ხან-
გრძლივობის მაქსიმუმია 15 წელი. ეს შეეხება უვადო პატიმრობის შემთხვე-
ვასაც.

საფრანგეთის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად, პირო-
ბით გათავისუფლებაზე წარდგენის უფლება აქვს სასჯელაღსრულების მო-
სამართლეს ან იუსტიციის მინისტრს; თუ მსჯავრდებულს დანიშნული აქვს 
თავისუფლების აღკვეთა ხუთ წლამდე ვადით, პირობით გასათავისუფლებ-
ლად მას წარადგენს მოსამართლე; ხუთ წელზე მეტი ვადით თავისუფლე-
ბის აღკვეთის შემთხვევაში, პირობით გათავისუფლებაზე შუამდგომლობს 
იუსტიციის მინისტრი. 

363 „უსაფრთხოების პერიოდი“ (période de sûreté) გულისხმობს, რომ კანონით სპეციალურად გათვა-
ლისწინებულ დანაშაულებზე მსჯავრდებულს არ შეუძლია ისარგებლოს სასჯელის შემოკლებით, 
გარეთ გადაადგილებით, საპატიმროდან გასვლის უფლებით, ნახევრად თავისუფლების რეჟ-
მით და პირობით გათავისუფლებით. „Code penal“ – Article 132-23. République Française. Dernière mise à jour 
des données de ce code: 04 mars 2022. ხელმისაწვდომია: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITE
XT000006070719/2022-04-14/> [გადამოწმებულია: 14.04.2022] Code pénal.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2022-04-14/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2022-04-14/
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პირობით გათავისუფლების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცე-
დურა საკმაოდ რთულია. წინადადება აღნიშნულის შესახებ, სასჯელაღსრუ-
ლების კომისიის აზრის გათვალისწინებით, შეაქვს მოსამართლეს. იუსტი-
ციის მინისტრს წინადადება განსახილველად შეუძლია გადასცეს პირობით 
გათავისუფლების საკონსულტაციო კომიტეტს. აუცილებელია, აგრეთვე, იმ 
დეპარტამენტის პრეფექტის აზრის გარკვევა, რომლის ტერიტორიაზე ცხოვ
რებასაც აპირებს მსჯავრდებული. 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 731ე მუხლის თანახმად, პი-
რობითი გათავისუფლების დროს ითვალისწინებენ განსაკუთრებულ პი-
რობებს, ახორციელებენ კონტროლისა და დახმარების ზომებს, რომლე-
ბიც ხელს შეუწყობს გათავისუფლებულს დაუბრუნდეს ნორმალურ ცხოვ
რებას. აღნიშნული ზომების განხორციელება ევალება სასჯელაღსრულე-
ბის მოსამართლეს და პრობაციის კომიტეტს. კონტროლისა და თანადგო-
მის ზომების საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს. თუ პირობით 
გათავისუფლება არ იქნა გაუქმებული, დანიშნული ვადა საბოლოოა. ამ 
შემთხვევაში სასჯელი მოხდილად ითვლება პირობით გათავისუფლების 
დღიდან. 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 733ე მუხლის შესაბამისად, პი-
რობითი გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება უქმდება:

 � ახალი გამამტყუნებელი განაჩენის შემთხვევაში;

 � მსჯავრდებულის მიერ უზნეო საქციელის ჩადენისას;

 � გათავისუფლების პირობების დარღვევის დროს.

პირობით სასჯელის გაუქმების შემდეგ, მსჯავრდებული ვალდებულია 
მთლიანად ან ნაწილობრივ მოიხადოს სასჯელის ის ვადა, რომელიც მას 
დარჩენილი ჰქონდა, აგრეთვე, დაექვემდებაროს ნებისმიერ ახალ სასჯელს, 
ასეთის დანიშვნის შემთხვევაში. 

სასჯელის დანიშვნა

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსში სასჯელის დანიშვნის საკი-
თხები საკმაოდ დეტალურადაა რეგლამენტებული. კოდექსის 13224 მუხ-
ლში მითითებულია, რომ სასამართლო ნიშნავს სასჯელს და მისი აღსრუ-
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ლების წესს დანაშაულებრივი ქმედების გარემოებებისა და ამსრულებლის 
პიროვნებიდან გამომდინარე. 

კოდექსში ასევე ფორმულირებულია სასჯელის დანიშვნის წესები: 

 � არანაირი სასჯელი არ შეიძლება იქნას გამოყენებული, თუ იგი სასამარ
თლომ მკაფიოდ არ დაადგინა;

 � სასამართლოს შეუძლია მხოლოდ ერთი სასჯელის დანიშვნა კონკრე-
ტული დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის გამო;

 � სასამართლო უფლებამოსილია დანიშნოს სასჯელი ქვედა ზღვრის ქვე-
მოთ (ეს ეხება როგორც ციხეში პატიმრობას, ასევე ჯარიმას);

 � სასამართლო უფლებამოსილია არ დაუნიშნოს მსჯავრდებულს სასჯე-
ლი უფლების შეზღუდვისა და ჩამორთმევის სახით. 

სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგადი ნაწილით შემამსუბუქებელი გა-
რემოებები არ არის რეგლამენტებული. თუმცა, ზოგიერთ მუხლში დასახე-
ლებულია გარემოებები, რომლებიც, შესაბამისი ნორმის კონტექსტში, შე-
საძლოა შემამსუბუქებლად ჩაითვალოს. მაგალითად, კოდექსის 13237 მუ-
ხლების მიხედვით, სამედიცინო, ოჯახური, პროფესიული, ან სოციალური 
ხასიათის მქონე სერიოზული საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში, სასა-
მართლოს შეუძლია სასჯელის აღსრულება ნაწილნაწილ დანიშნოს. 

სს კოდექსის კერძო ნაწილი შეიცავს მუხლებს, რომლებიც აღწერენ კონკრე-
ტულ შემადგენლობასთან დაკავშირებით გამოსაყენებელ შემამსუბუქებელ 
გარემოებებს. მაგალითად, კოდექსის 4221 მუხლის თანახმად, ნებისმიერი 
პირი, რომელსაც ჰქონდა ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობა, თავი-
სუფლდება სასჯელისაგან, თუ წინასწარ გააფრთხილა ადმინისტრაციული 
ან სასამართლო ხელისუფლება, რამაც საშუალება მისცა მათ, თავიდან აე-
ცილებინათ ქმედების ჩადენა და გამოეაშკარავებინათ სხვა დამნაშავეები. 

ფრანგული კოდექსი, ასევე, შეიცავს გარემოებებს, რომლებიც იწვევენ დანა-
შაულის დამძიმებას, კერძოდ:

 � დანაშაულის ჩადენა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;

 � დანაშაულის ჩადენა წინასწარი განზრახვით;

 � დანაშაულის ჩადენა იარაღის გამოყენებით.
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კერძო ნაწილი
ზოგადი დახასიათება

სამეცნიერო ლიტერატურაში სამართლიანადაა აღნიშნული, რომ საფრან
გეთის სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილი ხასიათდება ისეთი 
ძირითადი ნიშანთვისებებით, როგორიცაა საერთაშორისო სამართლის 
პრინციპების რეალიზაცია, პირის უფლებების დაცვის პრიორიტეტულო-
ბა, მოწყვლადი პირების დაცვის გაძლიერება; პიროვნების, საკუთრების, 
სახელ მწიფოს წინააღმდეგ მძიმე დანაშაულის ჩადენისას პასუხისმგებლო-
ბის გაზრდა, კომპრომისული ნორმების ფართოდ გამოყენება, რაც შესაძ-
ლებლობას იძლევა გაათავისუფლოს დამნაშავე სასჯელისაგან, ან შეუმსუ-
ბუქოს სასჯელი ბრალის ქმედითი აღიარების შემთხვევაში. 364

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კერძო ნაწილის სისტემას მეტად 
რთული სტრუქტურა გააჩნია. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ფრანგულ კა
ნონ მდებლობაში, ქართულისაგან განსხვავებით, სისხლისსამართლებ-
რივ ნორმებს არა მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსი, არამედ სხვა 
ნორმატიულსამართლებრივი აქტებიც შეიცავს. საკანონმდებლო დონე-
ზე ასეთი აქტებია, მაგალითად: სამხედრო იუსტიციის კოდექსი, საბაჟო 
კოდექსი, საგზაო კოდექსი, მომხმარებლის უფლებების დაცვის კოდექსი, 
1984 წლის საკრედიტო დაწესებულებების საქმიანობისა და მათზე კონტ-
როლის კანონი, 1983 წლის კანონი აზარტული თამაშების შესახებ, 1966 
წლის კანონი კომერციული საზოგადოების შესახებ და სხვ. კანონქვემდე-
ბარე აქტების დონეზე სისხლისსამართლებრივ ნორმებს შეიცავს, მაგა-
ლითად: 1967 წლის №67833 ორდონანსი საფონდო ბაზრის ოპერაციების 
შესახებ, 1986 წლის № 861243 ორდონანსი ფასების თავისუფლებისა და 
კონკურენციის შესახებ და სხვ.

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კანონმდებლობის აღნიშნულმა თა-
ვისებურებებმა გავლენა იქონია სისხლის სამართლის კოდექსის სტრუქ-
ტურაზე. საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსი შედგება საკანონ-
მდებლო (პირველი) და სარეგლამენტაციო (მეორე) ნაწილებისაგან. თი-
თოეული ნაწილი მოიცავს შვიდ წიგნს, რომელთაც იდენტური დასახელე-
ბები გააჩნიათ: 

364 Крыловой Н. Е., Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник для магистров, 4-е изд., прераб. 
и доп. Москва.: 2013. С. 779.
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 � წიგნი I. ზოგადი დებულებები;

 � წიგნი II. ადამიანის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისა (Crime) და და-
რღვევის (Délit) შესახებ;

 � წიგნი III. ქონებრივი დანაშაულისა და დელიქტების შესახებ;

 � წიგნი IV. ერის, სახელმწიფოს, და საზოგადოებრივი სიმშვიდის წინააა-
ღმდეგ მიმართული დანაშაულებისა და დელიქტის შესახებ;

 � წიგნი V. სხვა დანაშაული და დელიქტები;

 � წიგნი VI. დარღვევების შესახებ;

 � წიგნი VIII. „ზღვისიქითა ტერიტორიებზე“ მოქმედი დებულებები.

თითოეული წიგნი იყოფა სექციებად, სექციები – თავებად, თავები – განყო-
ფილებებად, რომლებიც, თავის მხრივ, იყოფა ქვეგანყოფილებებად, ეს 
უკანასკნელები კი შედგება მუხლებისაგან. 

 � საკანონმდებლო ნაწილის პირველი წიგნი შეიცავს საფრანგეთის სის-
ხლის სამართლის კოდექსის ზოგადი ნაწილის დებულებებს; 

 � კერძო ნაწილი იწყება საკანონმდებლო ნაწილის მეორე წიგნით, რო-
მელიც მოიცავს ორ სექციას: „კაცობრიობის და კაცობრიობის მოდგმის 
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები“ და „ადამიანის პიროვნების 
ხელყოფა“;

 � მესამე წიგნი ასევე ორი სექციისგან შედგება: „ქონების მოტყუებით მი-
საკუთრება“ და „სხვა ქონებრივი ხელყოფა“;

 � მეოთხე წიგნში წარმოდგენილია ხუთი სექცია: „ერის ფუძემდებელი 
ინტერესების ხელყოფა“; „ტერორიზმის შესახებ“; „სახელწიფო ხელი-
სუფლების ხელყოფა“; „საზოგადოებრივი ნდობის ხელყოფა“; „ბო-
როტმოქმედთა ორგანიზაციაში მონაწილეობა“;

 � მეხუთე წიგნი შედგება ორი სექციისგან: „ჯანდაცვის სფეროში დანაშაუ-
ლებრივი ქმედებების შესახებ“ და „სხვა დებულებები“;

 � სისხლის სამართლის კოდექსის მეექვსე, საკანონმდებლო ნაწილის 
წიგნში მოცემულია პროსტიტუციისა და სექსისტური შეურაცხყოფის სა-
მართალდარღვევები;

 � მეშვიდე წიგნი იყოფა ორ სექციად: „ზღვისიქითა ტერიტორიებზე გა-
მოყენებული დებულებები“ და „დებულებები, რომლებიც მოქმედებს 
მაიოტის ტერიტორიულ ერთეულში“.
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საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის სარეგლამენტაციო (მეორე) 
ნაწილი „დეკრეტები სახელმწიფო საბჭოში“ მიღებულ იქნა 1993 წლის 29 
მარტს და მისი სტრუქტურა სრულად შეესაბამება საფრანგეთის სისხლის 
სამართლის კოდექსის პირველი ნაწილის სტრუქტურას. 

„დეკრეტები სახელმწიფო საბჭოში“ – ეს არის ხელისუფლების მიერ მიღე-
ბული კანონქვემდებარე აქტები, რომლებიც საფრანგეთის პრეზიდენტის 
ან პრემიერმინისტრის ხელმოწერამდე აუცილებლად უნდა იყოს დადები-
თად შეფასებული სახელმწიფო საბჭოს პლენარულ სხდომაზე. საფრანგე-
თის სისხლის სამართლის კოდექსის მეორე ნაწილი ავსებს მისი პირველი 
ნაწილის ნორმებს.

კოდექსში მუხლების ნუმერაცია გარკვეულ შიფრს წარმოადგენს: კოდექსის 
პირველ (საკანონმდებლო) ნაწილში პირველი ციფრი აღნიშნავს კოდექსის 
წიგნის ნომერს, მეორე – განყოფილებისას, მესამე – თავისას, რასაც მოს
დევს ამ თავში მუხლის რიგითი ნომრის აღმრიცხველი რიცხვი.

კოდექსის სარეგლამენტაციო (მეორე ნაწილში) პირველი ციფრი აღნიშნავს 
წიგნის ნომერს, მეორე – ხელყოფის ობიექტს („2“ – პიროვნება, „3“ – ქონება, 

„4“ – ერი, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი სიმშვიდე, „5“ – სხვა), მესამე 
ციფრი შეესაბამება დარღვევის კლასს (1დან 5ის ჩათვლით). ამას გარდა, 
სარეგლამენტაციო ნაწილის მუხლების ნომრებს აქვთ დამატებითი აღნიშ-
ვნა “R“, რაც ნიშნავს „რეგლამენტს“.

საფრანგეთის სსკის კერძო ნაწილის მუხლების დისპოზიცია, რომელიც 
ადგენს პასუხისმგებლობას კონკრეტული დანაშაულისათვის, საქართვე-
ლოს სისხლის სამართლის კოდექსისაგან განსხვავებით, ხშირად საკმაოდ 
ვრცელია და რამდენიმე გვერდს იკავებს.

 

დანაშაული პიროვნების წინააღმდეგ

ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ადამიანის სი-
ცოცხლის ხელყოფა კლასიფიცირდება იმის მიხედვით, განზრახ არის 
ჩადენილი თუ გაუფრთხილებლობით. განზრახი მკვლელობა ისჯება 30 
წლამდე ვადით პატიმრობით (მუხლი 221(1)). ეს არის ე.წ. მარტივი მკვლე-
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ლობა, რომელიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 108ე მუ-
ხლით გათვალისწინებული დამამძიმებელი გარემოების გარეშე განზრა-
ხი მკვლელობის მსგავსია.

თუ მკვლელობა ჩადენილია ჩასაფრებით და წინასწარი განზრახვით, იგი 
კვალიფიცირდება, როგორც წინასწარ განზრახული მკვლელობა, რომელიც 
ისჯება უვადო თავისუფლების აღკვეთით (მუხლი 221(3)). საფრანგეთის სსკ 
ის თანახმად, წინასწარი განზრახვა – არის განზრახვა, რომელიც ყალიბდე-
ბოდა განსაზღვრული დანაშაულის ჩადენამდე (მუხლი 132(72)).

საფრანგეთის სს კოდექსის მიხედვით, დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადე-
ნილ მკვლელობას მიეკუთვნება:

 � წინასწარ განზრახული მკვლელობა;

 � მკვლელობა, რომლის მიზანია მოამზადოს, გააიოლოს შემდგომი და-
ნაშაულის ჩადენა, ან ხელი შეუწყოს ამსრულებლის დაუსჯელობას;

 � 15 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი პირის მკვლელობა;

 � დაბადებით აღმავალი ხაზით ნათესავის, მამობილის, ან დედობილის 
მკვლელობა;

 � განსაკუთრებით უმწეო პირის მკვლელობა (ასაკის, ავადმყოფობის, ფი-
ზიკური ნაკლის, ფსიქიკური დეფექტის გამო, ასევე ორსული პირისა, 
როდესაც ორსულობის ფაქტი ამსრულებლისათვის იყო აშკარა ანდა 
წინასწარ იყო მისთვის ცნობილი;

 � მოსამართლის, ადვოკატის, მაგისტრატის, მართლმსაჯულების სისტე-
მის ნებისმიერი თანამდებობის პირის ან სახელმწიფო სამსახურის მო-
ხელის მკვლელობა მის მიერ მოვალეობის შესრულებისას ან მის შეს-
რულებასთან დაკავშირებით;

 � მოწმის ან დაზარალებულის მკვლელობა იმ მიზნით, რომ ხელი შეუშა-
ლოს ამ უკანასკნელის მიერ ფაქტების გაცხადებას, საჩივრის შეტანას 
ან სასამართლოში ჩვენების მიცემას;

 � მკვლელობა წამებით ან სისასტიკის სხვაგვარი აქტების გამოყენებით.

სხვა ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა, იმ ნივთიერებების გამოყენებისა 
და დანიშვნის გზით, რომლებიც იწვევენ მოწამვლასა და სიკვდილს, ისჯე-
ბა თავისუფლების აღკვეთით 30 წლამდე (მუხლი 221(5)). ფაქტის დადგენი-
სათვის არ არის აუცილებელი დაზარალებულის სიკვდილის დადგომა, ჩა-
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დენილი დანაშაული დასრულებულია სხვა ადამიანისთვის მომწამვლელი 
ნივთიერების მიცემის მომენტიდან.

განზრახ მკვლელობა ან მოწამვლა ისჯება უვადო თავისუფლების აღკვე-
თით, თუ იგი ჩადენილია: დაზარალებულის სექსუალურ ორიენტაციასთან, 
მის რომელიმე ეთნიკურ, ეროვნულ, რასობრივ ან რელიგიურ კუთვნილე-
ბასთან დაკავშირებული მოტივებით, ასევე, არასრულწლოვანის მიმართ, 
რომლის ასაკიც თხუთმეტ წელზე ნაკლებია. ანალოგიურია საქართველოს 
სსკის 109ე მუხლის მეორე ნაწილის „დ“ და „დ 1“ ქვეპუნქტები. ეს უკანას
კნელი („დ1“ ქვეპუნქტი – მკვლელობა გენდერული ნიშნით) სისხლის სა-
მართლის კოდექსს დაემატა 2018 წლის 30 ნოემბრის კანონით, ამავდრო-
ულად, ჩვენი კოდექსით, პასუხისმგებლობას ამძიმებს 18 წლამდე პირის 
მკვლელობა – 109ე მუხლის მე2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი. 

სიცოცხლის მოსპობა გაუფრთხილებლობით ისჯება თავისუფლების აღკვე-
თით სამ წლამდე ან ჯარიმით, რომლის ოდენობა 45 ათას ევროს შეადგენს 
და განიხილება, როგორც სხვა ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა დაუდე-
ვრობით, უყურადღებობით ან კანონით თუ რეგულაციით დაკისრებული ვა-
ლდებულებების შეუსრულებლობით (მუხლი 221(6), პირველი აბზაცი).

სიცოცხლის მოსპობა გაუფრთხილებლობით, როდესაც მკვეთრად გამოხა-
ტულია სოციალური მოვალეობის დარღვევა, ან კანონით დაკისრებული მო-
ვალეობის შეუსრულებლობა, ისჯება 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით 
და ჯარიმით 75 ათასი ევროს ოდენობით (მუხლი 221(6), მეორე აბზაცი). მო-
ცემულ შემთხვევაში, პირი აცნობიერებდა უსაფრთხოების უზრუნველყო-
ფიდან გამომდინარე ვალდებულებებს და სხვა პირის სიკვდილის რისკს. 
ამგვარად, ფრანგმა კანონმდებელმა შესაბამის შემთხვევებში კოდექსში 
შეიტანა დებულებები, რომლებითაც ფაქტობრივად დაუშვა მკვლელობის 
არაპირდაპირი განზრახვით ჩადენა.

2003 წელს საფრანგეთის სსკში დამატებულ იქნა ნორმა, რომელიც ითვა-
ლისწინებს სახმელეთო ძრავიანი ტრანსპორტის მძღოლის პასუხისმგებ-
ლობას (მუხლი 2216(1)). აღნიშნული ნორმის თანახმად, მძღოლის შეცდო-
მა, გაუფრთხილებლობა, დაუდევრობა ან მოვალეობის შეუსრულებლობა, 
რომელიც გამოიწვევს სიცოცხლის მოსპობას, ისჯება 5 წლამდე თავი-
სუფლების აღკვეთით და ჯარიმით 75 ათასი ევროს ოდენობით. ამასთან, 
მძღოლის საქციელში არ უნდა შეინიშნებოდეს უსაფრთხოების წესების 
განზრახ დარღვევა.
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თუ მძღოლი განზრახ უგულებელყოფს არსებულ კანონებს, კერძოდ, სატ-
რანსპორტო საშუალებას მართავს მთვრალ მდგომარეობაში ან ნარკოტიკუ-
ლი საშუალების ზეგავლენის ქვეშ, მართვის მოწმობის გარეშე, დაშვებული 
მაქსიმალური სიჩქარის გადაჭარბებით, ან ავარიის საშიშროების მიუხე-
დავად, შეგნებულად არ აჩერებს ტრანსპორტს, რათა გაექცეს სისხლისსა-
მართლებრივ და სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, ამ შემთხვევაში სასჯე-
ლი მკაცრდება: თავისუფლების აღკვეთის ვადა იზრდება 7 წლამდე, ხოლო 
ჯარიმის ოდენობა 100 ათას ევრომდე. ხოლო, თუ ადგილი ჰქონდა ზემოთ 
ჩამოთვლილ ორ ან მეტ გარემოებას, საპატიმრო ვადა იზრდება 10 წლამდე 
და ინიშნება ჯარიმა 150 ათასი ევროს ოდენობით.

თვითმკვლელობისკენ წაქეზება

თვითმკვლელობისკენ წაქეზება დამდგარი შედეგით ან თვითმკვლელო-
ბის მცდელობით, საფრანგეთის სსკის 223(13) მუხლის თანახმად, ისჯება 
პატიმრობით 3 წლამდე ვადით და ჯარიმით 45 000 ევრომდე ოდენობით. 
იმ შემთხვევაში, თუ მსხვერპლი 15 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანია, 
გათვალისწინებულია 5 წლამდე პატიმრობა და ჯარიმა 75 000 ევრომდე 
ოდენობით.

საფრანგეთის სსკ ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას სხვა ქვეყნების კა-
ნონმდებლობისათვის უცნობი ისეთი დანაშაულისთვის, როგორიცაა იმ 
პროდუქტების, საგნების ან მეთოდების პროპაგანდა და/ან რეკლამა, რომ-
ლებიც თვითმკვლელობის ჩადენის საშუალებად მიიჩნევა. მოცემული ქმე-
დებები ისჯება სამ წლამდე ვადით ციხეში პატიმრობით და ჯარიმით 45 000 
ევრომდე ოდენობით (მუხლი 223(14)).

არასრულწლოვანისათვის საფრთხის შექმნა

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს პასუხისმგებლობას 
არასრულწლოვანი პირისათვის საფრთხის შექმნის გამო. კოდექსის თა-
ნახმად (მუხლი 227(16)), დაბადებით აღმავალი ხაზით ნათესავის, ან ნე-
ბისმიერი სხვა პირის მიერ, რომელსაც აქვს უფლებამოსილება 15 წლამდე 
არასრულწლოვანზე, ამ უკანასკნელისთვის მოვლის ან საკვების დაკლება, 
რამაც მისი სიკვდილი გამოიწვია, ისჯება პატიმრობით 30 წლამდე ვადით. 
აღსანიშნავია, რომ ქართულ კოდექსში ანალოგიური სპეციალური მუხლი 
არ არსებობს.
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წამება და სასტიკი მოპყრობა

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსში წამების განმარტება არ არსე-
ბობს. სამართლებრივი ინსტიტუტები ხელმძღვანელობენ 1984 წლის კონ-
ვენციის განსაზღვრებით, რომლის მიხედვითაც წამება ნიშნავს: „ნებისმიერ 
ქმედებას, რომლითაც ამა თუ იმ პირს განზრახ მიეყენება ძლიერი ტკივილი ან 
ტანჯვა, ფიზიკური ან სულიერი, ისეთი მიზნებით, როგორიცაა მისგან ამ მესამე 
პირისგან ინფორმაციის ან აღიარების მოპოვება, მისი დასჯა ქმედებისათვის, 
რომელიც მან ან მესამე პირმა ჩაიდინა, ან რომლის ჩადენაშიც ეჭვმიტანილია, 
აგრეთვე მისი ან მესამე პირის დაშინების ან იძულების, ანდა ნებისმიერი ხასი
ათის დისკრიმინაციაზე დაფუძნებული ნებისმიერი მიზეზით, როდესაც ამგვა
რი ტკივილი ან ტანჯვა მიყენებულია სახელმწიფო თანამდებობის პირის, ან 
ოფიციალური თანამდებობით მოქმედი სხვა პირის მიერ, ან მისი წაქეზებით, 
ან მისი ნებართვით, ან მისი უსიტყვო თანხმობით. იგი არ მოიცავს ტკივილს 
ან ტანჯვას, რომელიც მხოლოდ კანონიერი სანქციების შედეგად წარმოიქმნე
ბა, არსებითად განუყოფელია მათგან, ან მათი თანმდევია“.365

წამება და სასტიკი მოპყრობა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით, ვადით 15 
წლამდე (მუხლი 222(1)).

აღნიშნული დანაშაული მძიმდება, თუ იგი ჩადენილია:

 � არასრულწლოვანის მიმართ, რომელსაც არ შესრულებია 15 წელი, კანო-
ნით ან დაბადებით აღმავალი ხაზით ნათესავის მიერ, ან ნებისმიერი სხვა 
პირის მიერ, რომელსაც აქვს უფლებამოსილება არასრულწლოვანზე;

 � მოწყვლად პირთან მიმართებაში, რომელიც დაუცველია ასაკის, ავად-
მყოფობის, ფიზიკური, ან ფსიქიკური ნაკლის, ან ფეხმძიმობის (რომ-
ლის შესახებ ცნობილია ამსრულებლისთვის) გამო; 

 � მეუღლის ან ერთად მცხოვრები პირის მიერ, რომლებიც ერთმანეთთან 
დაკავშირებულნი არიან სამოქალაქო სოლიდარული უფლებებით;

 � ჯგუფურად განხორციელების შემთხვევაში და ა.შ. 

ასეთ შემთხვევებში წამება ისჯება 20წლამდე პატიმრობით.

365 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Adoptée et ouverte à la signature, à 
la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984 Entrée en vigueur: le 26 
juin 1987. Article 1. [1] „Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants“. Nations 
Unies. Entrée en vigueur: le 26 juin 1987. ხელმისაწვდომია: <https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/
instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
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ქმედება, რომელმაც გამოიწვია დასახიჩრება ან ქრონიკული დაავადება, ან 
ორსულობის (რაც თავდამსხმელისათვის ცნობილი იყო) შეწყვეტა, ან ჩადე-
ნილია ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, ისჯება პატიმრობით 30 წლამდე ვადით.

თუ ამგვარმა ქმედებამ გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა განზრახ
ვის გარეშე, ისჯება სამუდამო პატიმრობით (მუხლი 222(6)). სამუდამო პა-
ტიმრობით ისჯება, აგრეთვე, ისეთი შემთხვევები, რომლებსაც თან ახლავს 
მკვლელობა ან გაუპატიურება (მუხლი 222(2)).

საქართველოს სსკში წამების გამოვლენის სხვადასხვა ფორმას სამი მუხლი 
ეძღვნება – 144(1), 144(2) და 144(3). ამ მუხლების შინაარსი სრულ შესაბა-
მისობაშია წამებისადმი მიდგომის საერთაშორისო სტანდარტებთან, რომ-
ლის მიხედვითაც წამების აკრძალვა აბსოლუტური უფლებაა.366

მუქარა

ადამიანის მიმართ დანაშაულის ან გადაცდომის ჩადენის მუქარა, რომელ-
თა მცდელობაც დასჯადია (გარდა მკვლელობისა), ისჯება ექვსი თვით თა-
ვისუფლების აღკვეთით და ჯარიმით 7500 ევრომდე. მკვლელობის მუქარის 
შემთხვევაში თავისუფლების აღკვეთის ხანგრძლივობა 3 წლამდეა. ხოლო 
მკვლელობის მუქარა, რომელსაც თან ახლავს პირობის შესრულების ბრძა-
ნება, ისჯება 5 წლამდე ვადით და ჯარიმით.

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსს 2004 წელს დაემატა ნორ-
მა, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას მუქარისთვის, თუ იგი 
მიმართულია განსაზღვრული ერის, რელიგიის ან სექსუალური ორიენტა-
ციის წარმომადგენლის წინააღმდეგ. აღნიშნული ნორმა ითვალისწინე-
ბს უფრო მკაცრ სანქციებს. სიკვდილის მუქარის შემთხვევაში, რომელ-
საც თან ახლავს რაიმე მოთხოვნის შესრულების ბრძანება, პატიმრობის 
ვადა იზრდებას 7 წლამდე, რასაც ემატება ჯარიმა 100 ათასი ევროს ოდე-
ნობით.

მუქარის გამო პასუხისმგებლობა შეიძლება შეეხოთ იურიდიულ პირებსაც 
(მუხლი 222(182)).

366 ჯიშკარიანი ბ., სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. თბილისი 2016. გვ: 211-212.
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სქესობრივი დანაშაული

1980 წლის 23 დეკემბრის კანონით, სექსუალური კანონდარღვევების სფე-
როში მნიშვნელოვანი რეფორმები იქნა გატარებული. ცვლილებების 
ერთერთ ძირითად მიზანს თანამდებობის პირების მიერ მსხვერპლისადმი 
სქესის ნიშნით დისკრიმინაციული ქმედებების აღმოფხვრა წარმოადგენდა. 
აღნიშნული რეფორმები ახალ სისხლის სამართლის კოდექსშია ასახული. 
კოდექსის მიხედვით, სექსუალური კავშირი დაყოფილია სექსუალურ აგრე-
სიად და სექსუალურ დარღვევად. პირველი ხორციელდება ძალადობის, 
იძულების, მუქარის ან მოტყუების გამოყენებით367; მეორე შემთხვევაში ამ 
ხერხებიდან არც ერთის გამოყენება არ ხდება. გაუპატიურება სექსუალური 
აგრესიის კატეგორიას მიეკუთვნება.

საფრანგეთის სს კოდექსის 222(22) მუხლის თანახმად, სექსუალური აგრე-
სია არის ნებისმიერი სექსუალური ხელყოფა, ჩადენილი ძალადობის, იძუ-
ლების, მუქარის ან მოტყუების გზით.

სექსუალურ აგრესიას განეკუთვნება გაუპატიურება. საფრანგეთის სს კოდექ-
სის თანახმად, ეს არის სექსუალური შეღწევის ნებისმიერი აქტი, ჩადენილი 
ძალადობის, იძულების, მუქარის ან მოტყუების გზით. აღნიშნული ქმედება 
ითვალისწინებს 15 წლამდე პატიმრობას (მუხლი 222(23)).

საფრანგეთის სს კოდექსით გაუპატიურების ცნება მოიცავს არამარტო ქალ
სა და მამაკაცს შორის ბუნებრივ სქესობრივ კავშირს, არამედ სხვა სახის 
სექსუალური სახის ძალადობრივ ქმედებებსაც, რაც გულისხმობს სასქესო 
ორგანოებით ან სასქესო ორგანოებში შეღწევას როგორც ქალთან, ისე მამა-
კაცთან მიმართებით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ძველი კოდექსის მიხედვით, გაუპატიურებად ით-
ვლებოდა მხოლოდ კაცის მიერ ქალთან სექსუალური კავშირი, ანუ მოძალა-
დე შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ კაცი, მსხვერპლი კი ქალი, თუმცა, ქალი 
შესაძლოა გაუპატიურების თანამონაწილე ყოფილიყო. 1980 წლის კანონმა 
გააფართოვა გაუპატიურების განსაზღვრება და ნაკლებად გენდერული გა-
ხადა ის. 

ასეთივე ცვლილებები განიცადა საქართველოს კანონმდებლობამაც. 

367 „Code penal“ – Article 222-22 (Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, 
menace ou surprise). République Française. Dernière mise à jour des données de ce code: 04 mars 2022. ხელმისაწვდო-
მია: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2022-04-14/> [გადამოწმებულია: 
14.04.2022].

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2022-04-14/
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კოდექსის 222(24) მუხლით გათვალისწინებულია გაუპატიურების შემდეგი 
დამამძიმებელი გარემოებები:

 � დაზარალებულის დასახიჩრება ან სამუდამო ინვალიდობა;

 � თუ ჩადენილია 15 წლამდე არასრულწლოვანის მიმართ;

 � დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით განსაკუთრებით მოწყვლადი 
პირის მიმართ, მისი ასაკის, ავადმყოფობის, შეზღუდული შესაძლებ-
ლობების, ფიზიკური ან გონებრივი დეფექტის გამო ან ორსული ქალის 
მიმართ;

 � ჩადენილი ისეთი პირის მიმართ, რომლის ეკონომიკური თუ სოციალუ-
რი მდგომარეობა დამოკიდებულია მოძალადეზე;

 � დამნაშავის ახლო ნათესავის ან კანონით მეთვალყურეობის ქვეშ მყო-
ფი პირის მიმართ;

 � სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;

 � რამდენიმე ადამიანის მიერ, რომლებიც მოქმედებენ როგორც ამსრუ-
ლებელი და თანამონაწილე;

 � იარაღის გამოყენებით ან მუქარით;

 � როდესაც დაზარალებული შედის სექსუალურ კონტაქტში დანაშაულებ-
რივი ქმედების ამსრულებელთან, ამ უკანასკნელის მიერ, ელექტრო-
ნული კომუნიკაციის საშუალებით, მესიჯების საჯაროდ გავრცელების 
გამო;

 � როდესაც ეს ჩადენილია სხვა ერთ ან რამდენიმე გაუპატიურებასთან 
ერთად;

 � როდესაც ჩადენილია მეუღლის ან პარტნიორის მიერ, რომელსაც 
მსხვერ პლთან აკავშირებს სოლიდარული ან სამოქალაქო ვალდებუ-
ლებები;

 � თუ ეს ჩადენილია ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული საშუალებების გავლე-
ნის ქვეშ მყოფი პირის მიერ;

 � რომელიც ჩადენილია პროსტიტუციაში ჩაბმული პირის მიმართ, მათ 
შორის – შემთხვევით;

 � არასრულწლოვანის თანდასწრებით და მის თვალწინ;

 � მსხვერპლისათვის, მისი შეცნობის გარეშე ნივთიერების მიცემით, ცნო-
ბიერების შეცვლის ან მოქმედების გაკონტროლების მიზნით.
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ამგვარი ქმედებები ითვალისწინებს პატიმრობას 20 წლამდე ვადით.

გაუპატიურება, რამაც გამოიწვია დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა, 
ისჯება 30 წლამდე პატიმრობით (მუხლი 222(25)), ხოლო თუ მას წინ უძღო-
და, თან ახლდა ან მის შემდგომ ადგილი ჰქონდა წამებას ან სასტიკ მოპყრო-
ბას, ისჯება სამუდამო პატიმრობით (მუხლი 222(26)).

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 2006 წლის საკანონმდებ-
ლო რეფორმის შემდგომ, გაუპატიურების განმარტება არ ითვალისწინებს 
იმას, რომ მსხვერპლი აქტიურად უნდა გაუძალიანდეს ან ღიად გამოხატოს 
ნეგატიური რეაქცია მოძალადის ქმედებაზე. სისხლის სამართლის კოდექ-
სის 2222 მუხლში დამატებულ იქნა ახალი პუნქტი, სადაც ნათქვამია, რომ 
გაუპატიურებას და სხვა სახის სექსუალურ დანაშაულს ადგილი აქვს მაშინ, 
როცა ისინი თავსმოხვეულია მსხვერპლისათვის ძალადობის, იძულების, 
მუქარის ან მოტყუების გზით, იმის მიუხედავად, თუ რა სახის ურთიერთო-
ბაში არიან მსხვერპლი და თავდამსხმელი, თუნდაც ისინი მეუღლეები იყ-
ვნენ. რომელიმე მეუღლის თანხმობის პრეზუმფცია სექსუალურ კავშირზე 
აუცილებელია. სექსუალური კავშირი ასეთი თანხმობის გარეშე განიხილება, 
როგორც ძალადობა.

სექსუალური ექსჰიბიციონიზმი და სექსუალური შევიწროება

222(32) მუხლის თანახმად, სხვების დასანახად, საჯარო თვალთახედვის 
არეში, განგებ განხორციელებული სექსუალური ექსჰიბიცია ისჯება ერთი 
წლამდე ვადით ციხეში პატიმრობით და ჯარიმით 15000 ევრომდე. კანონ
მდებლის მიერ გამოყენებული ტერმინი „განგებ“ შემთხვევითი არ არის. 
უპირველეს ყოვლისა, ეს არის მითითება ბრალის ფორმაზე, თუმცა, ამ სი-
ტყვის სხვა მნიშვნელობაც არანაკლებ საყურადღებოა. ფრაზა „განგებ... სა
ჯარო თვალთახედვის არეში“ გულისხმობს საზოგადოების თავისებურ გა-
მოწვევას.

სექსუალური შევიწროება გულისხმობს სხვა პირის დევნას ბრძანების მიცე-
მის, მუქარის, იძულების ან ზეწოლის გზით სექსუალური ხასიათის უპირა-
ტესობის მოპოვებისათვის, თუ ამას სჩადის პირი, რომელიც ბოროტად იყე-
ნებს თავის უფლებამოსილებას. ასეთი ქმედება ისჯება ერთ წლამდე თა-
ვისუფლების აღკვეთით და ჯარიმით 15 000 ევროს ოდენობით. სექსუალურ 
შევიწროებად ითვლება, აგრეთვე შემთხვევა, როდესაც ამგვარ საქციელს 
ადგილი აქვს არაერთი პირის მხრიდან; განმეორებადობად ამ შემთხვევაში 
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მიიჩნევა მსხვერპლის მიმართ თითოეული პირის მიერ განხორციელებული 
ქმედება (მუხლი 222(33)). 

პირებს, რომლებმაც ჩაიდინეს სექსუალური დანაშაული, დამატებითი სას-
ჯელის სახით შეიძლება დაენიშნოთ შემდეგი ზომები:

 � სამოქალაქო და საოჯახო უფლებების ჩამორთმევა;

 � სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის აკრძალვა;

 � გარკვეულ ადგილას ცხოვრების აკრძალვა (როგორც წესი, იმ რაიონში, 
სადაც გაუპატიურების მსხვერპლი ცხოვრობს);

 � საფრანგეთის ტერიტორიაზე ყოფნის აკრძალვა (სექსუალური სახის 
დანაშაულის ჩამდენი უცხოელებისათვის).

ნარკოტიკებით უკანონოდ ვაჭრობა

ფრანგულ სისხლის სამართალში პიროვნების ფიზიკური და ფსიქოლოგი-
ური ხელშეუხებლობის ხელყოფას ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობაც მიე-
კუთვნება.

საფრანგეთის სს კოდექსის თანახმად (მუხლი 222(41)), ნარკოტიკს წარმო-
ადგენს ნივთიერებები ან მცენარეები, რომლებიც ჯანმრთელობის დაცვის 
კოდექსის შესაბამისად კლასიფიცირდება, როგორც ნარკოტიკი.368

ნარკოტიკების არაკანონიერი დამზადება ან წარმოება ისჯება თავისუფლე-
ბის აღკვეთით 20 წლამდე, ხოლო მათი კონტრაბანდა – 10 წლამდე ვადით. 
თუ ეს ქმედებები ჩადენილია ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, პატიმრობის 
ვადა 30 წლამდე განისაზღვრება (მუხლები: 222(35), 222(36)).369

საფრანგეთის სს კოდექსის თანახმად (მუხლი 222(39)), ნარკოტიკების უკა-
ნონოდ გადაცემა ან შეთავაზება სხვა პირისათვის პირადი მოხმარების მიზ-
ნით ისჯება 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით და ჯარიმით. არასრულ-
წლოვანი პირებისათვის სასწავლო და აღმზრდელობით ცენტრებში, ადმი-

368 „Code de la santé publique“ – Article L5132-7. République Française. Version en vigueur depuis le 01 juin 2021. ხელმი-
საწვდომია: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042654759/2021-07-28> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

369 „Code pénal“ – Articles : 222-35, 222-36. Dernière modification le 01 janvier 2020 – Document généré le 04 février 
2020 (Copyright (C) 2007-2020 Legifrance). ხელმისაწვდომია: <https://www.legislationline.org/download/id/8546/
file/France_CC_am012020_fr.pdf> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042654759/2021-07-28
https://www.legislationline.org/download/id/8546/file/France_CC_am012020_fr.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8546/file/France_CC_am012020_fr.pdf
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ნისტრაციულ შენობებში ნარკოტიკების შეთავაზებისა ან გადაცემისთვის 
სასჯელი იზრდება 10 წლამდე.

სამუდამო პატიმრობით და 7,5 მლნ ევროს ოდენობის ჯარიმით ისჯება დაჯ-
გუფების ხელმძღვანელობა ან ორგანიზება, რომლის მიზანია ნარკოტიკე-
ბის უკანონო წარმოება, დამზადება, კონტრაბანდა, ტრანსპორტირება, შე-
ნახვა, შეთავაზება, გადაცემა, შეძენა, ან უკანონო მოხმარება (22234 მუხლი).

ნარკოტიკული დანაშაულის ჩადენისათვის პასუხისგებაში შეიძლება მიცე-
მულ იქნენ იურიდიული პირებიც. 

ქონებრივი დანაშაული

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მესამე წიგნის მიხედვით, 
ქონებრივი დანაშაულები იყოფა ორ ჯგუფად: 

1. ქონების მოტყუებით მითვისება (ქურდობა, გამოძალვა, თაღლითობა 
და სხვა მსგავსი ქმედებები);

2. სხვა სახის ქონებრივი ხელყოფა (ნივთის განადგურება, დაზიანება და 
გაფუჭება, მონაცემთა ავტომატური დამუშავების სისტემის ხელყოფა, 
უკანონი შემოსავლების ლეგალიზაცია და მსგავსი სახის დანაშაული).

ქურდობა

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის საგანია სხვისი ქონება. 
მისი ცნება განსაზღვრულია ფრანგულ სამოქალაქო სამართალში, რომე-
ლიც აერთიანებს ქონებას, როგორც მატერიალური სამყაროს ობიექტს და 
ქონებრივ უფლებებს. 

311(1) მუხლში საუბარია ქურდობაზე სხვისი ქონების მოტყუებით მითვისებით. 
ფრანგულ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში მოტყუებით მითვისებაში 
გამოყოფენ მარტივ და დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ ქურდობას.

მარტივია ქურდობა, რომელიც დამამძიმებელი გარემოების გარეშეა ჩადე-
ნილი და ისჯება პატიმრობით 3 წლის ვადით და ჯარიმით 45 ათასი ევროს 
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ოდენობით. მარტივი ქურდობა უთანაბრდება საქართველოს სისხლის სა-
მართლის კოდექსის 177ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ 
ქურდობას.

5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და 75 000 ევროთი დაჯარიმებაა გათვა-
ლისწინებული ქურდობისათვის, როდესაც:

 � ჩადენილია ჯგუფურად, მაგრამ არა ორგანიზებული ბანდის მიერ;

 � ჩადენილია საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლის ან საჯარო მომ-
სახურების აღმსრულებლის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების 
განხორციელებისას;

 � ქურდობას წინ უსწრებს, თან ახლავს ან მოსდევს ძალადობა, რომელიც 
არ იწვევს შრომისუნარიანობის სრულ დაკარგვას.

 � საქმე შეეხება პირველადი დახმარების გაწევისათვის განკუთვნილ აღ-
ჭურვილობას;

 � ჩადენილია საცხოვრებელ ან ისეთ ადგილზე, რომელიც გამოიყენება 
ან განკუთვნილია საწყობად საქონლის ან სხვა ღირებული მასალის შე-
სანახად;

 � ჩადენილია სამგზავრო ტრანსპორტში ან ისეთ ადგილას, რომელიც გა-
ნკუთვნილია სამგზავრო ტრანსპორტისათვის;

 � ქურდობას წინ უსწრებს, თან ახლავს ან მოსდევს ქონების განადგურე-
ბის, მდგომარეობის გაუარესების ან დაზიანების აქტი;

 � ჩადენილია პირის მიერ, რომელიც განგებ იფარავს სახეს სრულად ან 
ნაწილობრივ, რათა არ იქნას ამოცნობილი;

 � ჩადენილია სასწავლო ან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, აგრეთ-
ვე, ძალიან ახლოს ამ დაწესებულებასთან მასში მოსწავლეთა შესვლის 
ან გასვლის დროს.

ჩამოთვლილთაგან ორი გარემოების ერთდროულად არსებობის შემთხვე-
ვაში, სასჯელი განისაზღვრება 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთითა და 
ჯარიმით 100 000 ევროს ოდენობით, ხოლო სამი გარემოების არსებობის 
შემთხვევაში, გათვალისწინებულია 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა და 
150 000 ევროს ოდენობის ჯარიმა (მუხლი 311(4)).
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7 წელი და 100 000 ევროს ოდენობით ჯარიმაა გათვალისწინებული, თუ ქურ
დობას ჩაიდენს სრულწლოვანი არასრულწლოვნების დახმარებით. ეს ვადა 
იზრდება 10 წლამდე, ხოლო ჯარიმა – 150 000 ევრომდე, თუ არასრულწლო-
ვანი 13 წელს მიუღწეველია (მუხლი 311(41)).

ქურდობა შეიძლება ჩადენილი იყოს ძალადობის გამოყენებით, რაც აიგი-
ვებს მას ისეთ დანაშაულთან, რომლებიც საქართველოს სს კოდექსის 178ე 
და 179ე მუხლებითაა გათვალისწინებული – ძარცვა და ყაჩაღობა. ისეთი 
გარემოებების არსებობა, როგორიცაა, მაგალითად, ორგანიზებული ჯგუ-
ფის მიერ ქურდობა, ცხადია, ამძიმებს პასუხისმგებლობას. 

311(5) და 311(10) მუხლები ითვალისწინებს ქმედებებს, რომლებიც ფორ
მალურად ექცევა ყაჩაღობის ფარგლებში. მსგავსი ქმედებების გამო, სა-
ქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პასუხისმგებლობა განისა-
ზღვრება ყაჩაღობის მუხლით. 

311(5) მუხლი ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ძალადობრივი ქურდო-
ბისათვის, თუ მას წინ უძღვის, თან ახლავს ან მოსდევს სხვა პირის მიმართ 
ძალადობრივი ქმედება, რაც იწვევს შრომისუნარიანობის სრულად დაკარგ
ვას არაუმეტეს რვა დღისა.

ინტერესს იწვევს ტერმინი „შრომისუნარიანობის სრულად დაკარგვა“. რთუ-
ლია გაკეთდეს დასკვნა, თუ რა იგულისხმება შრომისუნარიანობის სრულად 
დაკარგვაში ასეთი შეზღუდული დროით – 8 დღით. „სრულად“ ნიშნავს შრო-
მისუნარიანობის 100%ით დაკარგვას, ანუ ფაქტობრივად ადამიანს არ აქვს 
უმარტივესი ფუნქციების შესრულების უნარიც და მხოლოდ ძალიან იშვიათ 
შემთხვევებშია შესაძლებელი, რომ 100%ით დაკარგული შრომისუნარიანო-
ბა ასეთ მცირე დროში (8 დღეში) აღდგეს. შესაბამისად, ამ მუხლის გამოყე-
ნება ძალზე იშვიათ შემთხვევებში ხდება. სასჯელის სახით ასეთ შემთხვე-
ვაში ინიშნება 7 წლამდე პატიმრობა და 100 000 ევროს ოდენობით ჯარიმა.

311(6) მუხლი ითვალისწინებს მსგავს ქმედებას, რომელიც შრომისუნარია-
ნობის დაკარგვას იწვევს 8 დღეზე მეტი ხნით. პასუხისმგებლობა ასეთ შემ-
თხვევაში განისაზღვრება 10 წლამდე პატიმრობით და ჯარიმით – 150 000 
ევროს ოდენობით.

15 წლამდე პატიმრობა და 150 000 ევრო ჯარიმაა გათვალისწინებული, თუ 
მსგავსმა ქმედებამ დასახიჩრება ან სამუდამო ინვალიდობა გამოიწვია.
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311(8) მუხლში საუბარია ქურდობისთვის პასუხისმგებლობაზე, რომელიც 
ჩადენილია იარაღის მუქარით ან მისი გამოყენებით, მიუხედავად იმისა, გა-
აჩნდა თუ არა პირს იარაღის ტარების ნებართვა. ასეთ შემთხვევაში გათვა-
ლისწინებულია 20 წლამდე პატიმრობა და ჯარიმა – 150 000 ევრო.

311(9) მუხლი აწესებს პასუხისმგებლობას ორგანიზებული დაჯგუფების 
მიერ ჩადენილი ქურდობისთვის. მასში იკვეთება ორი მაკვალიფიცირებელი 
ნიშანი, რომელთა არსებობის შემთხვევაშიც პასუხისმგებლობა მკაცრდება. 
პირველი მაკვალილფიცირებელი ნიშანი ძალადობის გამოყენებაა, ხოლო 
მეორე – იარაღის გამოყენება. ფაქტობრივად, მოცემულ მუხლში განიხილე-
ბა როგორც ქურდობა, ასევე ყაჩაღობა, რომელიც ჩაიდინა ორგანიზებულმა 
დაჯგუფებამ.

311(10) მუხლში გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა ქურდობის გამო, 
რომელსაც თან ახლავს სიკვდილი, ან დაკავშირებულია წამებასთან ან სი-
სასტიკესთან დაზარალებულთან მიმართებაში. ამასთან აუცილებელია 
აღინიშნოს, რომ საფრანგეთის სსკის მიხედვით, ძალადობით ქურდობა 
გულისხმობს ძალადობრივი ქმედებას როგორც ქურდობამდე, ისე მისი ჩა-
დენის დროს და მის შემდგომაც. ქურდობამდე ძალადობის მაგალითად შე-
იძლება დასახელდეს ქმედება, რომელიც მიმართულია დანაშაულის ჩადე-
ნის შემდგომ გაადვილებისაკენ (ამსრულებლისა და თანამონაწილის გაქ-
ცევის ან მათი დაუსჯელობის უზრუნველსაყოფად მიმართული ქმედებები). 
პასუხისმგებლობა ასეთ შემთხვევაში ითვალისწინებს უვადო პატიმრობას 
და ჯარიმას – 150 000 ევროს ოდენობით.

აღნიშნული დანაშაულების მცდელობა ისჯება იმავე სასჯელით, რასაც მო-
ცემული მუხლები ითვალისწინებენ.

გამოძალვა

ფრანგულ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში „გამოძალვა“ განმა-
რტებულია, როგორც ქმედება, ჩადენილი ძალადობით, ძალადობის მუ-
ქარით ან იძულებით, რაც შეიძლება გამოიხატოს ხელის მოწერის, რაიმე 
ვალდებულების აღების ან მასზე უარის თქმის, საიდუმლო ინფორმაციის 
გამჟღავნების, ფულადი სახსრების, მატერიალური ფასეულობის ან რაიმე 
სხვა ქონების გადაცემის იძულებით (მუხლი 312(1)). გამოძალვა ისჯება 7 
წლამდე პატიმრობით და ჯარიმით – 100 000 ევროს ოდენობით.
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გამოძალვა ისჯება 10 წლამდე პატიმრობით და ჯარიმით – 150 000 ევროს 
ოდენობით, თუ:

 � იგი წინ უსწრებს, თან ახლავს ან მოსდევს ძალადობა, რომელმაც გამო-
იწვია შრომის უნარის სრული მოშლა მაქსიმუმ 8 დღის განმავლობაში;

 � ზიანი მიყენებულია განსაკუთრებით მოწყვლადი პირის მიმართ, მისი 
ასაკის, ავადმყოფობის, შეზღუდული შესაძლებლობების, ფიზიკური ან 
გონებრივი დეფექტის გამო, ან დამნაშავისათვის წინასწარ შეცნობით 
ორსული ქალის მიმართ;

 � ჩადენილია პირის მიერ, ვისაც სახე აქვს დაფარული და მისი იდენტი-
ფიცირება შეუძლებელია;

 � ჩადენილია სააღმზრდელო ან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, 
აგრეთვე, ამგვარი დაწესებულების სიახლოვეს, მასში მოსწავლეების 
შესვლის ან გამოსვლის მომენტში (მუხლი 312(2)).

გამოძალვა ისჯება 15 წლამდე პატიმრობით და 150 000 ევროს ოდენო-
ბით ჯარიმით, თუ მას უსწრებს, თან ახლავს ან მოსდევს ძალადობა, რო-
მელმაც გამოიწვია შრომის უნარის სრული მოშლა 8 დღეზე მეტი ხნით 
(მუხლი 312(3)).

გამოძალვა, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, ისჯება 20 წლამდე 
პატიმრობით და ჯარიმით 150 000 ევროს ოდენობით. თუ აღნიშნულ დანა-
შაულს უსწრებს, თან ახლავს ან მოსდევს ძალადობა, რომელმაც გამოიწვია 
ადამიანის სამუდამო დასახიჩრება ან დაინვალიდება, ისჯება 30 წლამდე 
პატიმრობით და ჯარიმით – 150 000 ევროს ოდენობით. 

გამოძალვა უვადო პატიმრობით ისჯება, თუ იგი ჩადენილია იარაღის გამო-
ყენებით ან იარაღის გამოყენების მუქარით, იმისდამიუხედავად, ჰქონდა 
თუ არა იარაღის ტარების უფლება ამსრულებელს (მუხლი 312(6)).

უვადო პატიმრობით ისჯება, აგრეთვე, გამოძალვა, თუ მას უსწრებს, თან ახ-
ლავს ან მოსდევს ძალადობა, რომელმაც გამოიწვია მსხვერპლის სიკვდილი 
ან ადგილი ჰქონდა წამებას ან არაადამიანურ მოპყრობას მსხვერპლთან მი-
მართებით (მუხლი 312(7)).

კოდექსში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ მოცემული დანაშაულის ჩადენის 
მცდელობა ისჯება ისევე, როგორც დასრულებული დანაშაულის ჩადენა. 
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ქართული სისხლის სამართლის კოდექსისაგან განსხვავებით, ფრანგულ 
სისხლის სამართლის კოდექსში დანაშაულის მცდელობის რეგულაცია თა-
ვად დანაშაულის დისპოზიციას ახლავს თან.

შანტაჟი

ფრანგული სისხლის სამართლის კოდექსით შანტაჟი განმარტებულია, რო-
გორც ქმედება, მიღწეული რაიმე ისეთი ხასიათის ფაქტების გამჟღავნების 
მუქარით, რომელთაც შეუძლია ზიანი მიაყენოს ადამიანის ღირსებას. ასე-
თი ქმედება შეიძლება იყოს რაიმე ვალდებულების აღება ან მასზე უარის 
თქმა, ხელის მოწერა, საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნება, ფულადი სა-
ხსრების, მატერიალური ფასეულობის ან რაიმე სხვა ქონების გადაცემა (მუ-
ხლი 312(10)). 

შანტაჟი ისჯება 5 წლამდე პატიმრობით და ჯარიმით 75000 ევროს ოდენო-
ბით, ხოლო სისრულეში მოყვანის (ინფორმაციის გამჟღავნების) შემთხვე-
ვაში, პატიმრობის ხანგრძლივობა იზრდება 7 წლამდე ვადით.

 
თაღლითობა

საფრანგეთის სს კოდექსის თანახმად (მუხლი 313(1)), თაღლითობა არის 
ყალბი სახელის, ყალბი სტატუსის ან არსებული სტატუსის ბოროტად გა-
მოყენების, ან მოტყუების გზით სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის შეც-
დომაში შეყვანა და ამ გზით მისთვის ან მესამე პირისთვის ზარალის მიყე-
ნება, აგრეთვე ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდების, მატერიალური 
ფასეულობების ან ნებისმიერი სხვა სახის ქონების ან რაიმე მომსახურების 
გაწევა, ან გარიგება, რომელმაც ვალდებულების წარმოქმნა ან მისგან გა-
თავისუფლება გამოიწვია. თაღლითობა ისჯება 5 წლამდე პატიმრობით და 
ჯარიმით – 375 000 ევროს ოდენობით.

სასჯელი იზრდება 7 წლამდე და ჯარიმა – 750 000 ევრომდე, თუ: 

 � თაღლითობა ჩადენილია საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლის 
ან საჯარო მოხელის მიერ იმის მიუხედავად, ასრულებდა თუ არა იგი 
იმ მომენტში სამსახურებრივ საქმიანობას, ან ჩადენილია პირის მიერ, 
რომელიც თავს ასაღებდა საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლად 
ან საჯარო მოხელედ; 
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 � თუ ზარალი მიადგა განსაკუთრებით მოწყვლად პირს, მისი ასაკის, 
ავად მყოფობის, შეზღუდული შესაძლებლობების, ფიზიკური ან ფსიქი-
კური ნაკლის ან ორსულობის გამო, რაც დამნაშავისათვის წინასწარ იყო 
ცნობილი;

 � თუ ჩადენილია საჯარო პირის, სოციალური დახმარების ორგანოს ან სა-
ჯარო სამსახურის ფუნქციის განმახორციელებელი ორგანიზაციის საზი-
ანოდ დახმარების, შემწეობის, ფულადი ან რაიმე სარგებელის მიღების 
მიზნით.

ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობა ისჯება 10 წლამდე 
პატიმრობით და ჯარიმით – 1 000 000 ევროს ოდენობით.

კოდექსის მიხედვით, ისევე როგორც გამოძალვის შემთხვევაში, ანალოგიუ-
რად დასჯადია თაღლითობის მცდელობაც. 

თაღლითობის მსგავს დანაშაულებრივ ქმედებებს მიეკუთვნება პირის ქმე-
დება, რომელმაც თავიდანვე იცის, რომ გადახდისუუნაროა ან მიზანმიმა-
რთულად არ იხდის: 

 � მომსახურების მიღების შემდეგ სასმელის ან საკვების საფასურს დაწე-
სებულებაში, სადაც ყიდიან სასმელს ან საკვებს;

 � ერთი ან რამდენიმე ოთახის დასაქირავებელ თანხას ისეთ დაწესებუ-
ლებაში, სადაც ქირავდება ოთახები, თუ ცხოვრების ვადა არ აღემატება 
10 დღეს;

 � საწვავის ან საპოხი საშუალებების საფასურს, როდესაც მომსახურე პე-
რსონალმა მისი თხოვნით მთლიანად ან ნაწილობრივ შეავსო სატრან-
სპორტო საშუალების რეზერვუარი;

 � ტაქსის ან სხვა ისეთი სატრანსპორტო საშუალებით მომსახურების სა-
ფასურს, რომელიც გადაადგილებისთვის გამოიყენა.

მსგავსი ქმედებები ისჯება 6 თვის ვადით პატიმრობით და ჯარიმით – 7 500 
ევროს ოდენობით.

ქურდობის, გამოძალვის, შანტაჟის, თაღლითობის და მსგავსი დანაშაუ-
ლებრივი ქმედებების, ასევე, მითვისების გამო პასუხისმგებლობა შესაძ-
ლოა დაეკისროთ არა მარტო ფიზიკურ, არამედ იურიდიულ პირებსაც.
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ნდობის ბოროტად გამოყენება 

ნდობის ბოროტად გამოყენება წარმოადგენს პირის მიერ სხვის საზიანოდ 
ჩადენილ ქმედებას, რაც ვლინდება ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღა-
ლდების, მატერიალური ფასეულობების, ან ნებისმიერი სხვა ქონების მით-
ვისებაში, რომელიც ამ პირს ჰქონდა გადაცემული და ვალდებული იყო და-
ებრუნებინა, წარედგინა ან გამოეყენებინა გარკვეული წესით (მუხლი 314(1)). 
ნდობის ბოროტად გამოყენება ისჯება 3 წლამდე პატიმრობით და 375 000 
ევროს ოდენობის ჯარიმით.

დანაშაული მძიმდება, თუ საქმე ეხება ევროკავშირის საბიუჯეტო შემოსა-
ვლებს, ევროკავშირის ინსტიტუტებისა თუ სტრუქტურების, ან მათ მიერ 
კონ ტროლირებად ბიუჯეტს. 

ასეთ შემთხვევაში გათვალისწინებულია 7 წლამდე პატიმრობა და ჯარიმა 
–  750 000 ევროს ოდენობით.

ტერორისტული აქტი

საფრანგეთის სს კოდექსი შეიცავს სპეციალურ ნაწილს „ტერორიზმის შესა-
ხებ“, რომელიც შედგება ორი თავისაგან: „ტერორიზმის აქტების შესახებ“ 
და „განსაკუთრებული მდგომარეობები“.

პირველი თავი მოიცავს სისხლისსამართლებრივ სადამსჯელო ღონისძიე-
ბათა ჩამონათვალს, ხოლო მეორე – გარკვეულ დაზუსტებებს პასუხისმგებ-
ლობის ზომებთან მიმართებაში, აგრეთვე, – სასჯელის გამოყენებას იური-
დიული პირების მიმართ.

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსი ფართოდ განმარტავს ტერო-
რისტული აქტის ცნებას. 2012 წლიდან, კოდექსში სერიოზული ცვლილებე-
ბი იქნა შეტანილი და ის ნაწილი, რომელიც შეეხება ტერორიზმისათვის პა-
სუხისმგებლობას, ორჯერ გაიზარდა მოცულობით.

ქართული კოდექსის 38ე თავის მოცულობაც საკმაოდ გაფართოვდა 2013
2015 წლებში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად. 
ამ თავს, რომელშიც ტერორისტული დანაშაულია თავმოყრილი, დაემატა 
მთელი რიგი ახალი შემადგენლობები. დამატებული მუხლების რაოდენო-
ბა 10ზე მეტია.



328

ტერორიზმის ცნება საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსში მოცე-
მულია 421(1) მუხლში. იგი მოიცავს რამდენიმე აუცილებელ ელემენტს. 
პირველ რიგში წარმოდგენილია ქმედებათა კონკრეტული ჩამონათვალი, 
რომლებიც განიხილება, როგორც ტერორიზმის აქტები; მეორე – განსა-
ზღვრულია აქტის მიზანი – საზოგადოებრივი წესრიგის არსებითი დარ-
ღვევა; მესამე – გამოყოფილია მოცემული სამართალდარღვევის მეთოდი 
– დაშინება ან ტერორი.

421(1) მუხლის თანახმად, ქმედებები მიიჩნევა ტერორისტულ აქტად, თუ 
ისინი განზრახ ხორციელდება ინდივიდუალურად ან კოლექტიურად და 
მიზნად ისახავს დაშინების ან მუქარის გზით საზოგადოებრივი წესრიგის 
არსებითად დარღვევას. ასეთ ქმედებებად მიიჩნევა:

 � სიცოცხლის განზრახ ხელყოფა, პირადი ხელშეუხებლობის ხელყოფა, 
მოტაცება ან თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, ასევე საჰაერო ხომა-
ლდის, გემის ან კოდექსის მეორე წიგნით განსაზღვრული ნებისმიერი 
სატრანსპორტო საშუალების გატაცება;

 � ქურდობა, გამოძალვა, ქონების განადგურება, დაზიანება და გაფუჭება, 
ასევე ინფორმატიკის სფეროს მიკუთვნებული დანაშაულებრივი ქმედე-
ბები – განსაზღვრული სსკის კოდექსის მესამე წიგნით;

 � დანაშაული, რომლებიც ეხება სამხედრო დაჯგუფებებსა და მოქმედე-
ბებს, გათვალისწინებულს 431(13), 431(17), 434(6), 441(2) და 441(5) მუ-
ხლებით; 

 � იარაღთან, ფეთქებად ნივთიერებებთან, ან ატომურ იარაღთან დაკავ
შირებული სამართალდარღვევები, განსაზღვრული სისხლის სამა-
რთლის კოდექსით. აღნიშნულ დანაშაულთა ნიშნები მოცემულია 1871 
წლის 19 ივნისის კანონში, რომლითაც გაუქმდა 1870 წლის 4 სექტემბ-
რის დეკრეტი საომარი იარაღის დამზადების შესახებ.

ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება, გამოყენება, გაყიდვა, ტრანსპორტი-
რება, შენახვა – რაც რეგულირდება 1970 წლის 3 ივლისის №7575 კანონის 
მე6 მუხლით. 1972 წლის 9 ივნისის №72467 კანონით აკრძალულია, ასევე, 
ბიოლოგიური ან ტოქსიკური სახეობის იარაღის დამუშავება, წარმოება, შე-
ნახვა, დასაწყობება ან გადაცემა.

ტერორიზმის აქტს შეადგენს, აგრეთვე, წინასწარი შეცნობით ისეთ ინდივი-
დუალურ თუ კოლექტიურ წამოწყებასთან კავშირი, რომლის მიზანია საზო-
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გადოებრივი წესრიგის მნიშვნელოვნად შერყევა ტერორით ან დაშინებით, 
იმგვარი ნივთიერების გამოყენებით, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამია-
ნთა, ან ცხოველთა ჯანმრთელობას, ან ბუნებას, ჩადენილს ატმოსფეროში, 
მიწაზე, მიწის ქვეშ, საკვებში ან საკვების შემცველ ნივთიერებებში ან წყალ-
ში, მათ შორის ტერიტორიულ წყლებში.

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ტერორი-
ზმის აქტების დეტალური ქმედებების ჩამონათვალს. ფართოდ განიხი-
ლება ტერორიზმის დაფინანსებაც, რაც გულისხმობს ხელის შეწყობას 
ქონების მართვით, მატერიალური საშუალებებით, ფასიანი ქაღალდე-
ბით, ფინანსური კონსულტაციებით „თვით ტერორიზმის აქტის ჩადენი-
საგან დამოუკიდებლად“. საქართველოს კოდექსსაც დაემატა ანალოგიუ-
რი შემადგენლობა და ისიც შეიცავს მსგავს ჩანაწერს – „მიუხედავად იმი-
სა, ჩადენილია თუ არა“ შესაბამისი მუხლით განსაზღვრული ქმედებები 
(მუხლი 331(1)).

ტერორიზმის აქტს მიეკუთვნება სხვა ქმედებათა მთელი სპექტრი, რომლე-
ბიც ხელს უწყობს დანაშაულის ჩადენას. ასეთი ქმედებებია, მაგალითად: 
ხალხის შეკრების ადგილის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, საზღვარგა-
რეთ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანება და მის საქმიანობაში მო-
ნაწილეობის მიღება, დანაშაულის მომზადების სხვადასხვა ფორმა, აგრეთ-
ვე, ინტერნეტ ქსელში შეტყობინებების, გამოსახულებების, სხვა ინფორმა-
ციული ქმედებების განხორციელება, რომლებშიც ასახულია განზრახ თავ
დასხმა, როდესაც ასეთი სახის გავრცელებას თან სდევს ტერორისტული 
იდეოლოგიისადმი დემონსტრაციული მიმხრობა.

2016 წლის კანონმა გაამკაცრა პასუხისმგებლობის ზომები ტერორისტუ-
ლი აქტის ჩადენის გამო და სასჯელის სახით სამუდამო პატიმრობა განსა-
ზღვრა.370 ამასთან, ნაფიც მსაჯულებს შეუძლიათ, სპეციალური გადაწყვეტი-
ლებით გამოაცხადონ ე.წ. „უსაფრთხოების პერიოდი“ 30 წლის განმავლო-
ბაში, ან მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ მსჯავრდებულზე არ გავრცელდეს 
შეწყალების ან ამნისტიის აქტები.

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, ტერორიზმის 
ბრალდებით შესაძლოა პასუხისგებაში მიეცეს, აგრეთვე, იურიდიული პირი. 

370 „LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant 
l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1)“. République Française. Dernière mise à jour des données de ce texte : 
06 août 2018. ხელმისაწვდომია: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032627231/> [გადამოწ-
მებულია: 14.04.2022].

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032627231/
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იურიდიულ პირებს ჯარიმა ენიშნებათ კოდექსის კერძო ნაწილში დადგენი-
ლი სანქციების შესაბამისად, ოღონდ ხუთმაგი ოდენობით. 

იურიდიული პირებისათვის გათვალისწინებულია, ასევე პასუხისმგებლო-
ბის სხვა ზომები, როგორიცაა: საქმიანობის შეწყვეტა უვადოდ (ან ხუთი 
წლის ვადით) გარკვეული სახის საქმიანობის აკრძალვა, ქონების კონფისკა-
ცია და სხვა.

კანონმდებლობით დადგენილია დახმარების საგარანტიო ფონდის შექმნა 
ტერორიზმით დაზარალებულთათვის, რომლის შევსება ხდება დაკისრებუ-
ლი ჯარიმის ნაწილის გადარიცხვით.

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ტერორიზმის წინა-
აღმდეგ ბრძოლის კუთხით, სიმკაცრით და რეპრესიულებით გამოირჩევა. 
შეიძლება ითქვას, რომ კანონის ამგვარ სიმკაცრეს განსაზღვრავს ის ფაქტი, 
რომ ქვეყანა ტერორისტული აქტების მუდმივ სამიზნეს წარმოადგენს. ფრა-
ნგი კანონმდებელი მკაფიოდ და ზუსტად რეაგირებს სიტუაციის ცვლილება-
ზე და სწრაფად იღებს სამართლებრივ ზომებს, რაც ტერორისტული აქტით 
გამოწვეული მუქარის წინააღმდეგ ოპერატიული წინააღმდეგობის გაწევის 
შესაძლებლობას იძლევა.
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თავი 10. ჩინეთის სახალხო 
რესპუბლიკის სისხლის სამართალი
ზოგადი ნაწილი

ჩინეთის სამართალი დაფუძნებულია მსოფლიოს უძველეს სამართლებრივ 
ტრადიციებზე. ისტორიულად ჩინეთის სამართლებრივი სისტემა ზნეობრი-
ვი აღზრდის გზით სოციალური კონტროლის კონფუცისეულ ფილოსოფიას, 
აგრეთვე, კოდიფიცირებულ სამართალსა და სისხლის სამართლის სანქცი-
ებს ემყარებოდა. 1949 წელს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის შექმნამ თა-
ვისთავად დაამკვიდრა სოციალისტური სამართლის სისტემა, რომელიც 
მეტწილად საბჭოთა კავშირის ზეგავლენას ექვემდებარებოდა. 

ამგვარად, ჩინეთის თანამედროვე სამართლის ბირთვი გარკვეულწილად 
ორიენტირებულია გერმანულ კონტინენტალურ სამართალზე, სოციალურ 
სამართალსა და ტრადიციულ ჩინურ პოსტულატებზე, თუმცა, თავისი გა-
ვლენა შეინარჩუნეს ჩინეთის ისტორიის უფრო ადრეულმა ტრადიციებმაც. 

ჩინეთის მმართველთა ყველა დინასტიას დიდი წვლილი აქვს შეტანი-
ლი სისხლის სამართლის კოდექსის დახვეწასა და შევსებაში. ზოგადად, 
ჩინეთში სისხლის სამართალს უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა, ვიდრე 
სამოქალაქო სამართალს. დღესდღეობითაც, კონსტიტუციის შემდეგ, სის-
ხლის სამართლის კოდექსი ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნორმა-
ტიული აქტია.

საბჭოთა კავშირისაგან განსხვავებით, სადაც სისხლის სამართლის კო-
დექსი ბოლშევიკური რევოლუციიდან ხუთ წელიწადში ამოქმედდა, ჩი-
ნეთის კომუნისტური პარტია, მაო ძედუნის მმართველობის პერიოდში, 
ოცდაათი წელი მართავდა ჩინეთს სისხლის სამართლის კოდექსის გარე-
შე. ამ პერიოდში სისხლის სამართლის ნორმებს ანაცვლებდა რამდენიმე 
ნორმატიული აქტი:
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 � კონტრრევოლუციონერთა მიმართ სასჯელის გამოყენების აქტი (1951 წ.);

 � კორუფციულ დანაშაულთა დასჯის აქტი (1952 წ.);

 � თავისუფლების აღკვეთისა და დაკავების აქტი (1954 წ.).

სისხლის სამართლის ცალკეული ნორმები, ასევე, მიმობნეული იყო 
სხვადასხვა ნორმატიულ აქტში.371 ცხადია, ამგვარი მიდგომა გამიზნულ 
ხასიათს ატარებდა. ჩინეთის მაშინდელი მმართველის, მაო ძედუნის 
ერთპიროვნული მმართველობის პირობებში, კანონის უზენაესობა და 
სხვა დემოკრატიული პრინციპები სრულად უგულებელყოფილი იყო, რის 
გამოც ერთიანი კოდიფიცირებული ნორმატიული აქტის არსებობა არ შე-
დიოდა მმართველის ინტერესებში. 1978 წელს (კულტურული რევოლუ-
ციის შემდეგ) ხელისუფლებაში მოვიდა ახალი ლიდერი დენ სიაოპინი, 
რომელმაც გადაწყვიტა ჩინეთში ახალი, თანამედროვე სამართლებრივი 
სისტემის შექმნა და კანონის უზენაესობის დამკვიდრება. შედეგად, 1979 
წლის 1ელ ივლისს, ჩინეთის საკანონმდებლო ორგანომ – სახალხო კონ-
გრესმა დაამტკიცა სისხლის სამართლის კოდექსი, რომელიც 1980 წლის 
1ელ იანვარს ამოქმედდა. მოგ ვიანებით, 1997 წელს, მოხდა სისხლის სა-
მართლის კოდექსის ხელახალი გადამუშავება და მისი ახალი რედაქციის 
მიღება.372

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსი (1997 
წლის რედაქციით) გახდა არა მხოლოდ ყველაზე ახალი, არამედ ყველა-
ზე მოცულობითი კოდექსი მთელ შორეულ აღმოსავლეთში. ამჟამად მის 
შემადგენლობაში, ორივე ნაწილის 15 თავში, წარმოდგენილია 452 მუ-
ხლი. ზოგადი ნაწილი მოიცავს 101 მუხლს, რომლებიც გაერთიანებულია 
ხუთ კარში. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ბოლო, მეხუთე კარი – „სხვა 
დებულებები“ (90101 მუხლები) განმარტავს ჩინეთის სახალხო რეს-
პუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსში არსებულ ზოგიერთ ცნებას. 
სისხლის სამართლის კოდექსის მე13 მუხლი ადგენს, რომ „დანაშაულს 
წარმოადგენს ნებისმიერი ქმედება, რომელიც საფრთხეს უქმნის სახელ
მწიფო სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და უსაფრთხოებას, 
მიმართულია სახელმწიფოს გახ ლეჩისაკენ, ხელისუფლების შერყევის
კენ, სოციალისტური წყობის დამ ხობის, საზოგადოებრივი და ეკონომი
კური წყობის რღვევის, მშრომელი მასების კოლექტიური ან სახელმწიფო 

371 Heller K.J. and Dubber Markus D., The handbook of comparative criminal law, Stanford law books, 2011, p. 139.
372 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Article 13. (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's 

Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and 
promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
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საკუთრების, ასევე, მოქალაქეთა კერძო საკუთრების, ან სხვა პირადი თუ 
დემოკრატიული უფლებების მითვისებისკენ; დანაშაული მოიცავს ასევე 
ქმედებებს, რომლებიც ვნებს საზოგადოებას და რომელთა ჩადენისათ
ვის, კოდექსის მიხედვით, გათვალისწინებულია სისხლისსამართლებრი
ვი სასჯელი. მკვეთრად ნაკლებად მნიშვნელოვანი ქმედება დანაშაულს არ 
წარმოადგენს“.

სასამართლოს სტრუქტურა

ჩინეთის მმართველობა მეტად ცენტრალიზებულია, ამიტომ, სასამა-
რთლო ხელისუფლება, როგორც ხელისუფლების განშტოება, აგებულია 
პირამიდის მსგავსად. აღნიშნულ სისტემაში წარმოდგენილია ოთხი სასა-
მართლო ინსტანცია. მათ შორის, უმაღლესია ჩინეთის უზენაესი სახალხო 
სასამართლო, მის ქვემდებარედ ფუნქციონირებს პროვინციების დონეზე 
არსებული 31 უმაღლესი სახალხო სასამართლო, რომელთაც თავის მხრივ, 
ექვემდებარება მუნიციპალიტეტებში არსებული რამდენიმე ასეული შუა-
ლედური სახალხო სასამართლო. პირველი ინსტანციის სასამართლოდ კი 
მიიჩნევა ჩინეთის ძირითადი სახალხო სასამართლო.

ნებისმიერი სახალხო სასამართლოს პერსონალი შედგება პრეზიდენტის, 
ვიცეპრეზიდენტის, მოსამართლეების, მათი თანაშემწეებისა და რეგის-
ტრატორებისაგან. სასამართლოს პრეზიდენტები აირჩევიან ადგილობრი-
ვი სახალხო კონგრესის მიერ. 

თითოეულ სასამართლოში, როგორც წესი, ფუნქციონირებს ოთხი ტრიბუ-
ნალი:

1. სისხლის სამართლის ტრიბუნალი;

2. სამოქალაქო სამართლის ტრიბუნალი;

3. ეკონომიკური ტრიბუნალი;

4. სააღსრულებო ტრიბუნალი.

თითოეულ ტრიბუნალს ხელმძღვანელობს უფროსი მოსამართლე და მისი 
მოადგილეები. ძირითადი განსხვავება სამოქალაქო და ეკონომიკურ ტრი-
ბუნალებს შორის იმაშია, რომ სამოქალაქო ტრიბუნალი უპირატესად იხი-
ლავს ფიზიკურ პირთა ქონებრივ საკითხებს, მაშინ როდესაც ეკონომიკური 
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ტრიბუნალი იხილავს იურიდიულ პირთა საქმეებს. სავაჭრო ურთიერთო-
ბების განვითარებასა და ეკონომიკური პროგრესის კვალდაკვალ, საჭირო 
გახდა მთელი რიგი სპეციალიზებული ტრიბუნალების დამატება ცალკეულ 
სასამართლოებში. ასეთია, მაგალითად, უძრავი ქონების, ინტელექტუალუ-
რი საკუთრების, მომხმარებელთა უფლებების დავების განმხილველი ტრი-
ბუნალები. 

ზოგადად, ჩინეთის სასამართლო ხელისუფლების იურისდიქცია დაყო-
ფილია როგორც იერარქიულად, ისე გეოგრაფიულად. როგორც უკვე აღვ-
ნიშნეთ, უზენაესი სახალხო სასამართლო არის უმაღლესი სასამართლო 
ინსტან ცია, რომელიც უზრუნველყოფს მართლმსაჯულების ადმინისტ-
რირებას ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. მასვე აქვს შეუზღუდავი უფლება-
მოსილება – შეცვალოს ქვემდგომი ინსტანციების სასამართლოების მიერ 
დანიშნული სიკვდილით დასჯა. სისხლის სამართლის საქმეთა დიდი წილი 
არსებითად განიხილება პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში, 
უმაღლესი და უზენაესი სასამართლო ინსტანცია დაკავებულია სააპელაციო 
საჩივრების განხილვით.373

სისხლის სამართლის წყაროები

ჩინეთის სისხლის სამართლის ძირითადი წყაროა 1997 წლის სისხლის 
სამართლის კოდექსი. არსებობს სხვა სპეციალური ნორმატიული აქტე-
ბიც, მაგალითად, 1999 წლის 30 ოქტომბერს მიღებული კანონი „საკულ-
ტო ორგანიზაციების აკრძალვისა და საკულტო საქმიანობის დასჯადო-
ბის შესახებ“. თუმცა, მატერიალური სისხლის სამართლის ნორმათა 
დიდი ნაწილი მა ინც სისხლის სამართლის კოდექსშია ასახული. სწორედ 
ის აწესრიგებს სისხლის სამართლის ყველაზე ფუნდამენტურ საკვანძო 
პრინციპებს.374 

მეორე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი წყაროა სასამართლოს გადაწყვეტი-
ლებები. 1981 წელს, ჩინეთის ეროვნული სახალხო კონგრესის მუდმივ-
მოქმედი კომიტეტის მიერ მიღებულ იქნა რეზოლუცია, რომლითაც გაძ-
ლიერდა მუდმივმოქმედი კომიტეტის, უზენაესი სახალხო სასამართლოს, 
უზენაესი სახალხო პროკურატურისა და სახელმწიფო საბჭოს უფლებამო-

373 „Criminal Procedure Law of the People's Republic of China“ – Articles 13, 99. Ministry of Commerce People's Republic of China. 7 
July, 1979. ხელმისაწვდომია: <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/lawsdata/chineselaw/200211/20021100053376.
html> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

374 Heller K.J. and Dubber Markus D., The handbook of comparative criminal law, Stanford law books, 2011, p. 140.

http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/lawsdata/chineselaw/200211/20021100053376.html
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/lawsdata/chineselaw/200211/20021100053376.html
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სილება მოცემულ სფეროში. აღნიშნულ ორგანოებს მიეცათ სისხლის სა-
მართლის ნორ მათა სამართლებრივი ინტერპრეტაციის უფლება და მათ 
განმარტე ბებს ეწოდა საკანონმდებლო, სასამართლო და ადმინისტრა-
ციული ინტერ პრეტაცია, ცხადია იმის მიხედვით, თუ რომელი ორგანო 
გამოსცემს მას.375 

მოგვიანებით, ჩინეთის ეროვნული სახალხო კონგრესის მუდმივმოქმე-
დი კომიტეტის ინტერპრეტაციის უფლებამოსილება – განახორციელოს 
სისხლის სამართლის ნორმათა განმარტება – კიდევ ერთხელ იქნა დადა-
სტურებული 1982 წლის კონსტიტუციით და 2000 წლის კანონით, თუმცა, 
აღსანიშნავია, რომ მუდმივმოქმედ კომიტეტს არც ისე ხშირად გამოუყე-
ნებია აღნიშნული უფლებამოსილება. 2008 წლის მდგომარეობით, მუდ-
მივმოქმედმა კომიტეტმა 17მდე ინტერპრეტაცია გამოსცა, აქედან ცხრა 

– სისხლის სამართლის კოდექსის ცალკეულ ნორმებს შეეხებოდა. მუდ-
მივმოქმედი კომიტეტისაგან განსხვავებით, ჩინეთის უზენაესი სახალხო 
სასამართლო ამ მხრივ საკმაოდ აქტიურია, სასამართლო სამართლებ-
რივ პოზიციებს აფიქსირებს არა მხოლოდ ქვემდგომი ინსტანციის სასა-
მართლოების მიმართვის საფუძველზე, არამედ პროაქტიურადაც, ყველა 
პრობლემატურ საკითხზე.376 უზენაესი სასამართლოს მუდმივმოქმედი 
კომიტეტი, რომელიც შეიმუშა ვებს ასეთ ინტერპრეტაციებს, 10 წევრი-
საგან შედგება და ზოგიერთი მათგანი საერთოდ არ არის მოსამართლე. 
ინტერპრეტაციის პროცესი მეტად ემსგავსება საკანონმდებლო პროცესს, 
განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე მატერიალური სისხლის სამა-
რთლის ნორმებს შეეხება. 

მიუხედავად ამისა, ნორმების წერილობითი სამართლებრივი განმარტე-
ბები ძალიან მნიშვნელოვან სისხლის სამართლის წყაროს წარმოადგენს. 
ჩინეთის კონსტიტუციური სამართლის თანახმად, ჩინეთის პროკურატურა 
უშუალოდ სახალხო კონგრესის პირდაპირ დაქვემდებარებაშია და არ მი-
ეკუთვნება მთავრობის ადმინისტრაციულ სტრუქტურებს. სახალხო პრო-
კურატურას კანონით მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიება 
არ აკისრია, იგი, ასევე, ზედამხედველობას უწევს სამოქალაქო და ადმი-
ნისტრაციულ საქმეთა წარმოებას. ამიტომ ჩინეთის ეროვნულმა სახალხო 
კონგრესმა სამართლის ნორმების პროკურატურის მხრიდან განხორციე-
ლებული განმარტებები სასამართლო განმარტებებს გაუთანაბრა. ჩინე-
თის უზენაესმა სახალხო სასამართლომ და სახალხო პროკურატურამ, სის-

375 „Resolution of the Standing Committee of the National People's Congress Providing an Improved Interpretation of the Law“. 
lawinfochina.com. 10 June, 1981. ხელმისაწვდომია: <http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=28&CGid> 
[გადამოწმებულია: 14.04.2022].

376 Heller K.J. and Dubber Markus D., The handbook of comparative criminal law, Stanford law books, 2011, p. 144.

http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=28&CGid
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ხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, არაერთი სამართლებრივი 
განმარ ტება შეიმუშავა, მათ შორის გვხვდება ერთობლივი განმარტებებიც. 
2009 წლის მდგომარეობით, არსებობს 400მდე ასეთი განმარტება. მიუხე-
დავად სისტემის ხშირი კრიტიკისა, ჩინელი პრაქტიკოსი იურისტები საკმა-
ოდ აქტიურად იყენებენ მათ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არსებული 
ნორმა ბუნდოვანი ან ზოგადია. 

იმდენად, რამდენადაც ჩინეთი პოზიტიური სამართლის ქვეყანაა, აქ სასა-
მართლო გადაწყვეტილებებს პირდაპირ მბოჭავი (პრეცედენტის) ძალა არ 
აქვს. თუმცა, ბოლო წლებში უზენაესმა სახალხო სასამართლომ დაავალა 
ქვემდგომი ინსტანციის სასამართლოებს, სისხლის სამართლის საქმეთა 
განხილვისას გამოიყენონ მის მიერ მიღებული სამართლებრივი განმარ
ტებები, რომელთაც ის პერიოდულად აქვეყნებს სპეციალურ ბეჭდვით ორ-
განოში.377

დანაშაული

ჩინეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მე13 მუხლი შეიცავს დანაშა-
ულის საკმაოდ ვრცელ განმარტებას. დანაშაულად მიჩნეულია ქმედება, 
რომელიც „ზიანს აყენებს სახელმწიფო სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ 
მთლიანობასა და მშვიდობას, მიმართულია სახელმწიფოს დაყოფა/და
შლისკენ, ძირს უთხრის ხელისუფლებას (სახალხო დემოკრატიულ დიქ
ტატურას), ემსახურება არსებული რეჟიმის დამხობას, არღვევს საზოგა
დოებრივ და ეკონომიკურ წესრიგს, ხელყოფს მშრომელთა კერძო ან კო
ლექტიურ საკუთრებას, ხელ ყოფს მოქალაქეთა საკუთრებას, მათ პირად, 
დემოკრატიულ და სხვა ტიპის უფლებებს“. დანაშაულად მიიჩნევა, ასევე, 
„ნებისმიერი ტიპის ქმედება, რომელიც ხელყოფს საზოგადოებრივ ინტე
რესებს და რომლისთვისაც სისხლის სამართლის კოდექსით დადგენილია 
შესაბამისი სასჯელი“.378

ჩინეთის სისხლის სამართლის კოდექსით, დანაშაული სამი ძირითადი 
ელე მენტისგან შედგება. ესენია:

377 Ibid, pp. 140-141.
378 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Article 13. (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's 

Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and 
promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
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1. ქმედება;

2. ზიანი;

3. მიზეზობრივი კავშირი ქმედებასა და ზიანს შორის.

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისათვის აუცილებელი პირვე
ლადი პირობაა ქმედების არსებობა. ევროპული სისხლის სამართლის 
მსგავ სად, ამ შემთხვევაშიც განზრახვის გამომჟღავნება და აზრთა ცუდი 
წყობა არ წარმოადგენს დანაშაულს (პრინციპი „არ არსებობს დანაშაული 
ქცევის კონკრეტული აქტის გარეშე“ – Nullum crimen sine actu).

ჩინეთის კოდექსი იცნობს დანაშაულებრივი უმოქმედობის ცნებასაც. შე-
საბამისად, ცალკეული დანაშაული შეიძლება ჩადენილ იქნას უმოქმედო-
ბითაც. ცხადია, საუბარია ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც პირს ევალებოდა 
მოქმედება, ჰქონდა მოქმედების შესაძლებლობა და არ იმოქმედა. უმოქმე-
დობისათვის პასუხისმგებლობის განსაზღვრისას, ჩინეთის სისხლის სამა-
რთლის მიხედვით, გადამწყვეტია – ეკისრებოდა თუ არა პირს, შესაბამის 
გარემოებებში, მოქმედების პირდაპირი ვალდებულება. ამგვარი შემთხვე-
ვები, ყველაზე უფრო ხშირად უკავშირდება პროფესიულ ვალდებულებებს 
(ექიმი, პოლიციის მუშაკი, მეხანძრე და ა.შ.). მაგალითად ექიმს, რომელმაც 
უყურადღებოდ დატოვა პაციენტი, შეიძლება დაეკისროს სისხლისსამარ
თლებრივი პასუხისმგებლობა.

დანაშაულის მეორე მნიშვნელოვანი ელემენტია შესაბამისი ზიანის ან/და 
ზიანის საფრთხის არსებობა. ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციისათვის 
აუცილებელია, რომ ამ ქმედებამ შედეგად გამოიწვიოს გარკვეული ზიანი 
ან შექმნას მისი რეალური საფრთხე. ზიანის სახეები მითითებულია ჩინე-
თის სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამის მუხლებში. კოდექსი იცნობს 
როგორც მატერიალურ ისე ფორმალურ დანაშაულებს. შესაბამისად, კო-
დექსით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქმედების დასრულებულ დანაშა-
ულად მიჩნევისთვის, კონკრეტული შედეგის დადგომა აუცილებლობას არ 
წარმოადგენს. ასეთ დროს მოიაზრება, რომ დანაშაული საფრთხეს უქმნის 
გარკვეულ სამართლებრივ სიკეთეს, მაგალითად, როგორიცაა ეროვნული 
უსაფრთხოების ხელმყოფი დანაშაულები.

მესამე საკვანძო ელემენტია მიზეზობრივი კავშირი ქმედებასა და დამდგარ 
ზიანს შორის. მიზეზობრიობის განსაზღვრა მნიშვნელოვანია იმისთვის, 
რომ განისაზღვროს, ჩადენილია თუ არა დანაშაული კონკრეტული პირის 
მიერ და რა სასჯელი უნდა დაეკისროს მას.
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საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით, „ა“ს ქმედებასა 
და „ბ“ს სიკვდილს შორის მიზეზობრივი კავშირი არსებობს, რადგან, რომ 
არა მისი ქმედება, „ბ“ საავადმყოფოში არ მოხვდებოდა და ხანძრისგან 
არ დაიღუპებოდა (საქართველოს სსკ, მუხლი 8, ნაწ. მეორე). თუმცა, პრო-
ცესების ატიპიური განვითარების გამო „ა“ს „ბ“ს სიკვდილი ობიექტურად 
არ შეერაცხება. ამიტომ, ჩვენი კანონმდებლობითაც, „ა“ პასუხს აგებს ჯან
მრთელობის დაზიანებისთვის.379

დანაშაულის სუბიექტი

ჩინეთის სისხლის სამართლის კოდექსით, სისხლისსამართლებრივი პა-
სუხისმგებლობის სუბიექტი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ისე იური-
დიული პირი. ზოგადი წესით, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლო-
ბის ასაკია 16 წელი. ცალკეულ დანაშაულთათვის პასუხისმგებლობის ასაკი 
შეიძ ლება 14 წელიც იყოს. ასეთი დანაშაულებია:

 � მკვლელობა;

 � ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება;

 � ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, რამაც გამოიწვია სიკვდი-
ლი;

 � გაუპატიურება;

 � ძარცვა;

 � ნარკოტიკული საშუალებების გადატანა;

 � ქონების განადგურება;

 � აფეთქება;

 � მოწამვლა.380

18 წლამდე პირებისათვის კოდექსი ითვალისწინებს უმსუბუქესი სასჯე-
ლის დანიშვნის შესაძლებლობას. იმ შემთხვევაში, თუ 16 წლამდე ასაკის 
პირს არ დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ოჯახის 

379 ტურავა მ., სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა (მეცხრე გამოცემა). თბილისი 
2013. გვ: 93-94.

380 „Criminal Law of the People's Republic of China“. Permanent Mission of the People's of China to the United Nations and Other 
International Organizations in Vienna. 14 March, 1997. ხელმისაწვდომია: <https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/
dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm
https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm


339

უფროსი ან მეურვე ვალდებულია თავად იტვირთოს მისი სწორად აღზრ-
და. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია პირის მიმართ გამოყენე-
ბულ იქნას სპეციალური აღმზრდელობითი (სარეაბილიტაციო) ღონისძი-
ებაც. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის სუბიექტი შეიძლება 
იყოს მხოლოდ ფსიქიკურად შერაცხადი პირი. ის, ვინც ქმედების ჩადენის 
მომენტში რაიმე ფსიქიკური დაავადების გამო მოკლებული იყო შესაძ-
ლებლობას გაეკონტროლებინა საკუთარი ქცევა, არ აგებს პასუხს სისხლის 
სამართლის წესით. 381

შეურაცხაობის შემთხვევაში უნდა არსებობდეს ორი გარემოება: 1. პირი 
უნდა იყოს ფსიქიკურად დაავადებული, რაც უნდა დასტურდებოდეს შესა-
ბამისი სამედიცინო დასკვნით და 2. ქმედების ჩადენის მომენტში მოკლე-
ბული უნდა იყოს შესაძლებლობას გააცნობიეროს საკუთარი ქმედება ან/
და აკონტროლოს თავისი საქციელი. კოდექსის მიხედვით, ოჯახის წევრებს 
ან/და მეურვეებს ევალებათ აკონტროლონ ისინი და უზრუნველყონ მათი 
მკურნალობა. შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სამედიცინო ხასიათის 
იძულებითი ღონისძიებაც. პირი, რომელიც ავადაა ფსიქიკურად, მაგრამ 
სამართალდარღვევის მომენტში აცნობიერებდა საკუთარ ქმედებას, არ 
თავისუფლდება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან. რაც 
შეეხება შეზღუდულ შერაცხადობას, ის სისხლისსამართლებრივი პასუხის-
მგებლობის შემამსუბუქებელ გარემოებას წარმოადგენს.382

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩინეთის კანონმდებლობით სისხლისსამა-
რთლებრივი პასუხისმგებლობის სუბიექტი შეიძლება იყოს არა მხოლოდ 
ფიზიკური, არამედ იურიდიული პირიც. საუბარია ნებისმიერი ტიპის გა-
ერთიანებაზე, კორპორაციაზე, ორგანიზაციაზე. ასეთი ორგანიზაციები, 
თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეიძლება გახდნენ კოდექსით გათ-
ვალისწინებული მხოლოდ ცალკეული და არა ყველა დანაშაულის ამსრუ-
ლებლები.

381 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Article 17 (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's 
Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and 
promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

382 Heller K.J. and Dubber Markus D., The handbook of comparative criminal law. Stanford law books, 2011, p. 152..

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
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იურიდიული პირების პასუხისმგებლობა 

იურიდიული პირების პასუხისმგებლობა (Danwei) ჩინურ სამართალში 
კორპორატიული ერთეულის აღმნიშვნელი უნივერსალური ტერმინია. 
აღნიშნული ცნების ქვეშ ერთიანდება ყველა ტიპის იურიდიული პირი, 
კორპორაციები, კომპანიები, სახელმწიფო სააგენტოები, არასამთავრო-
ბო ორგანიზაციები, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირები და ა.შ. იური-
დიული პირთა მიერ ჩადენილი დანაშაული კვალიფიცირდება, როგორც 
კორპორატიული დანაშაული. ეს ინსტიტუცია ჩინურ კანონმდებლობაში 
1997 წლის სისხლის სამართლის კოდექსით დამკვიდრდა, თუმცა, მანა-
მდე, 1987 წლის სავაჭრო აქტი იყო პირველი დოკუმენტი, რომელმაც გაი-
ზიარა იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 
დოქტრინა. აღნიშნული აქტით დადგინდა, რომ დანაშაულის ჩადენის 
შემთხვევაში კომპანიას ეკისრება ჯარიმა, ხოლო კონკრეტული პირების 
მიმართ გამოყენებული იქნება სხვა ტიპის სასჯელი. იმის გამო, რომ 
ხშირ შემთხვევაში რთულია ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა დანაშაულის 
გამიჯვნა, ბრალდების მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს იურიდიული 
პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, თუ დადასტურდება, 
რომ ქმედება კონკრეტულად იურიდიული პირის სახელით ან/და მეშვე-
ობით არის ჩადენილი, ან თუ ქმედების შედეგად მიღებული სარგებელი 
იურიდიულმა პირმა მიიღო. აქ, ცხადია, მნიშვნელოვანია იმის დადგე-
ნა, რამდენად იყო ჩართული ქმედების განხორ ციელებაში იურიდიული 
პირის ხელმძღვანელობა, რომელსაც კომპანიის სახელით მოქმედების 
უფლება ჰქონდა. თუ დადასტურდება, რომ კომპანია, ზოგადად, დანაშა-
ულთა ჩასადენად შეიქმნა, დღის წესრიგში იურიდიული პირის სისხლის-
სამართლებრივი პასუხისმგებლობა კი არ დადგება, არამედ კომპანია 
ცნობილ იქნება, როგორც დანაშაულებრივი სინდიკატი და მისი ხელმ-
ძღვანელები დაისჯებიან ჯგუფური დანაშაულისთვის.383

დანაშაულის სუბიექტური მხარე

ჩინეთის სისხლის სამართლის კოდექსი, საქართველოს სისხლის სამარ
თლის კოდექსის მსგავსად, იცნობს გაუფრთხილებლობით ჩადენილი 
დანაშაულის ორივე ფორმას. აქ არ გვაქვს სრული ტერმინოლოგიური თა-
ნხვედრა, თუმცა გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულის განმა-

383 „Criminal Law of the People's Republic of China“ – Article 15. Congressional-Executive Commission on China. 1 July, 1979. 
ხელმისაწვდომია: <https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/criminal-law-of-the-peoples-republic-of-china> 
[გა დამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/criminal-law-of-the-peoples-republic-of-china
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რტება პრაქტიკულად აერთიანებს თვითიმედოვნებას და დაუდევრობას, 
კერძოდ, გაუფრთხილებლობით ჩადენილად ითვლება ქმედება შემდეგ 
შემთხვევებში:384

 � პირს არ ჰქონდა გათვალისწინებული ქმედების შინაარსი და მისი და-
მაზიანებელი შედეგები, თუმცა ამის გათვალისწინება მას შეეძლო და 
ევალებოდა 

ან

 � პირს გათვალისწინებული ჰქონდა ქმედების შესაძლო უარყოფითი 
შედეგი თუმცა ფუჭად იმედოვნებდა ასეთი შედეგის თავიდან აცილე-
ბას.385

ზოგადად, სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ ქმედებათა 
უმრავლესობა წარმოადგენს განზრახ ქმედებებს. გაუფრთხილებლობი-
სათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას პირდაპირ ითვალისწინებს ჩინეთის კო-
დექსი.

ცხადია, სასჯელები განზრახ და გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანა-
შაულისათვის სრულიად განსხვავებულია. მაგალითად, განზრახ მკვლე-
ლობისათვის შესაძლოა დაინიშნოს სიკვდილით დასჯა, მაშინ, როდესაც 
გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევაში სასჯელი შვიდ 
წელს არ აღემატება.

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება პირს, თუ და-
ნაშაულებრივი ზიანი დადგა მისგან დამოუკიდებელი ან/და გაუთვალისწი-
ნებელი გარემოებების შედეგად. ამ ტიპის გარემოება განმარტებულია, რო-
გორც პირობა, რომელიც არ იყო პირზე დამოკიდებული და შეუძლებელი 
იყო პირის მიერ მისი კონტროლი. მაგალითად, მეეტლე მიდიოდა ეტლით 
სავალ ნაწილზე დასაშვები სიჩქარითა და ყველა წესის დაცვით. უეცრად 
ცხენი მანქანამ დააფრთხო. ცხენმა მოულოდნელად აიწყვიტა და დააზიანა 
ქვეითი. ასეთ შემთხვევაში მეეტლე არ დაისჯება, რადგან მასზე არ იყო და-
მოკიდებული დამდგარი შედეგი და ზიანი დადგა მისგან დამოუკიდებელი 
გარემოების შედეგად.386 

384 Heller K.J. and Dubber Markus D., The handbook of comparative criminal law. Stanford law books, 2011, p. 148.
385 Ibid, p. 149.
386 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Article 152. (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's 

Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and 
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კოდექსი იცნობს სუბიექტური შემადგენლობის ისეთ ნიშანს, როგორიცაა 
მიზანი. ეს უკანასკნელი ცალკეულ შემთხვევებში გვხდება, როგორც ქმედე-
ბის შემადგენლობის აუცილებელი ელემენტი. მაგალითად, კოდექსის ერთ 
ერთი მუხლი ითვალისწინებს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას 
პორნოგრაფიული ნაწარმის კონტრაბანდისათვის, რომელიც ჩადენილია 
მოგების, სარგებლის მიღების მიზნით.387 

დაუმთავრებელი დანაშაული

ქართული კოდექსის მსგავსად, დასჯადია არა მხოლოდ დასრულებული, 
არამედ, ცალკეულ შემთხვევაში, დაუმთავრებელი დანაშაულიც. კოდექსის 
რამდენიმე მუხლი ეთმობა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა დანაშაულის მომ-
ზადება, დანაშაულის მცდელობა და დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის 
აღება. დანაშაულის მომზადებად ითვლება მისი ჩადენის მიზნით შესაბამი-
სი საშუალების მოძიება ან/და ამისათვის საჭირო პირობების შექმნა. მომ-
ზადება შედარებით უფრო მსუბუქად ისჯება, ვიდრე დასრულებული დანა-
შაული, ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლოა არც მოხდეს მომზადებისათვის 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება.388 რაც შეეხება 
მცდელობას, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც პირმა დანაშაულის ჩასადენად 
კონკრეტული ქმედებები განახორციელა, მაგრამ დანაშაული ბოლომდე 
არ იქნა მიყვანილი. მცდელობაც, ცხადია, ისჯება იმაზე მსუბუქად, ვიდრე 
დასრულებული ქმედება.389 იმ შემთხვევაში, თუ დანაშაულის დასრულე-
ბამდე პირი ნებაყოფლობით აიღებს ხელს მის ბოლომდე მიყვანაზე, იგი 
თავისუფლდება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან (თუ მის 
მიერ ფაქტობრივად ჩადენილი ქმედება არ წარმოადგენს დანაშაულს).390 
იმ შემთხვევაში, თუ პირმა ხელი აიღო დანაშაულის ბოლომდე მიყვანაზე, 
მაგრამ მაინც დადგა გარკვეული დანაშაულებრივი ზიანი, ნებაყოფლობით 
ხელის აღების ფაქტი იქნება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 
შემამსუბუქებელი გარემოება და პირი დაისჯება ფაქტობრივად ჩადენილი 
ქმედებისათვის.391

promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

387 Ibid, Article 22.
388 Ibid, Article 23.
389 Ibid, Article 24.
390 Heller K.J. and Dubber Markus D., The handbook of comparative criminal law. Stanford law books, 2011, p.150.
391 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Article 26. (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's 

Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and 
promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმე-

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
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თანამონაწილეობა

ჩინეთის სისხლის სამართალი, ასევე, იცნობს თანამონაწილეობის ცნება-
საც. თანამონაწილეობა გულისხმობს ორი ან მეტი პირის განზრახ მონა-
წილეობას განზრახი დანაშაულის ჩადენაში. კოდექსი გამორიცხავს გაუფ-
რთხილებელი დანაშაულის ჩადენას თანამონაწილეობით და აზუსტებს, 
რომ, თუ გაუფრთხილებელი დანაშაული ჩადენილია ორი ან მეტი პირის 
მიერ, ისინი ჩადენილი ქმედებისათვის დაისჯებიან ინდივიდუალურად და 
არა როგორც თანამონაწილეები. კოდექსში მოცემულია თანამონაწილეთა 
კლასიფიკაცია დანაშაულში მათი როლის მიხედვით. ყველაზე აქტიური ფი-
გურანტია ორგანიზატორი, ეს არის სუბიექტი, რომელიც ხელმძღვანელობს 
დანაშაულის ჩამდენ ჯგუფს, ასევე პირი, ვინც მოაწყო დანაშაული და ვინც 
ხელმძღვანელობს დანაშაულებრივ ქმედებას.392 

კოდექსი ითვალისწინებს დანაშაულებრივი დაჯგუფების ცნებას – იგულის
ხმება შემთხვევა, როდესაც რამდენიმე პირი ქმნის მყარ დაჯგუფებას და-
ნაშაულთა ჩასადენად. ასეთი დაჯგუფების ხელმძღვანელს სისხლისსა-
მართლებრივი პასუხისმგებლობა ეკისრება დაჯგუფების მიერ ჩადენილი 
ყველა დანაშაულისთვის.393 თანამონაწილეთა კლასიფიკაციაში, ორგანი-
ზატორის გარდა, კოდექსი გამოყოფს წამქეზებელსა და დამხმარეს. წამ-
ქეზებლისგან განსხვავებით, კოდექსი შეიცავს დამხმარის ძალზე ზოგად 
განმარტებას და ადგენს, რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც დამატებით, 
დამხმარე როლს თამაშობს დანაშაულის ჩადენაში, თანამონაწილედ ჩა-
ითვლება. თანამონაწილედ მიიჩ ნევა, ასევე, წამქეზებელი, ანუ ის, ვინც 
სხვა პირს წააქეზებს ჩაიდინოს დანაშაული. 18 წლამდე პირის წაქეზება 
წარმოადგენს დამამძიმებელ გარემოებას და ასეთი პირები დაისჯებიან 
სტანდარტულზე უფრო მკაცრად.394

ბულია: 14.04.2022].
392 АИСТОВА Л. С. & КРАЕВ Д. Ю., УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Учебное пособие, Санкт-Петербург, 2013, 

C. 116.
393 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Article 29. (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's 

Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and 
promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

394 „Criminal Procedure Law of the People's Republic of China“ – Article 35. Ministry of Commerce People's Republic of China. 7 July, 
1979. ხელმისაწვდომია: <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/lawsdata/chineselaw/200211/20021100053376.
html> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/lawsdata/chineselaw/200211/20021100053376.html
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/lawsdata/chineselaw/200211/20021100053376.html
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მტკიცების ტვირთი ჩინეთის სისხლის 
სამართალში

ჩინეთის კანონმდებლობა არ იცნობს თანამედროვე, დემოკრატიული სის
ტემებისათვის დამახასიათებელ ისეთ ინსტიტუტს, როგორიც არის მტკიცე-
ბის ტვირთი სისხლის სამართალში. ასეთი დათქმა არ არის არც სისხლის 
სამართლის, არც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. არ არსებობს 
ნორმა, რომელიც მკაფიოდ განსაზღვრავს მტკიცების ტვირთის საკითხს სის-
ხლისსამართლებრივ საქმეთა წარმოებისას. ზოგადად, პროკურატურაც და 
სახელმწიფო სტრუქტურებიც ვალდებული არიან მოიძიონ და წარმოადგი-
ნონ მტკიცებულებები სისხლის სამართლის საქმის წარმოებისას. თუმცა, 
სსსკ 35ე მუხლი აზუსტებს, რომ ბრალდებულის ადვოკატი ვალდებულია წა-
რმოადგინოს ყველა საჭირო მტკიცებულება, მასალა, რომელიც ამტკიცებს, 
რომ ბრალდებული უნდა გათავისუფლდეს სისხლისსამართლებრივი პასუ-
ხისმგებლობისაგან ან უნდა შეეფარდოს უფრო მსუბუქი სასჯელი. თეორია-
ში, მტკიცებულებათა მოგროვება (მათ შორის, ბრალდებულის გამამართლე-
ბელი მტკიცებულებებისა), სახელმწიფო ორგანოების ვალდებულებაა. თუ 
მტკიცებულებათა მოგროვების ეტაპზე გამოიკვეთება პირის პასუხისმგებლო-
ბისაგან გათავისუფლების საფუძვლები, დაუშვებელია მისი გასამართლება 
და პროკურატურა ვალდებულია მოითხოვოს პირის გამართლება. თუ სახე-
ლმწიფო ორგანოების მხრიდან არ ხერხდება პირის პასუხისმგებლობისა-
გან გათავისუფლების საფუძვლების დამადასტურებელი მტკიცებულებების 
მოგროვება, საკუთარ უდანაშაულობას ამტკიცებს ბრალდებული.395

მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხავი 
გარემოებანი

მართალია, ჩინური სისხლის სამართალი, ქართული კანონმდებლობის 
მსგავსად, არ ახდენს პასუხისმგებლობის გამომრიცხავ გარემოებათა 
ორკვალიანი სისტემის კლასიფიკაციას, მაგრამ პასუხისმგებლობის გა-
მომრიცხავი ცალკეული გარემოებები მაინც გვხვდება ჩინურ კოდექსში. 
მისი მე20 მუხლი სწორედ ერთერთ ასეთ გარემოებას შეეხება. აღნიშ-
ნული მუხლი ყველა პირს აძლევს უფლებას, მართლსაწინააღმდეგო 

395 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Article 20. (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's 
Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and 
promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
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თავდასხმის შემთხვევაში, ზიანისგან დაიცვას როგორც ინდივიდუალუ-
რი, ისე საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთე (მათ შორის, სახელმწი-
ფო და საზოგადოებრივი ინტერესები, მისი ან სხვა პირის უფლებები, 
საკუთრება) და ასეთი თავდაც ვის ფარგლებში ზიანი მიაყენოს თა-
ვდამსხმელს. მათ შორის, პირი უფლებამოსილია იმოქმედოს თავდა-
მსხმელის წინააღმდეგ მკვლელობის, სხვადასხვა ტიპის თავდასხმის, 
ძარცვის, გაუპატიურებისა თუ სხვა ნებისმიერი დანაშაულის შემთხვევა-
ში. თუმცა, აუცილებელია დაცულ იქნას მოგერიების ფარგლებიც.396 ჩი-
ნური კანონმდებლობით, აუცილებელი მოგერიების მთავარი პირობები 
მდგომარეობს შემდეგში:

 � ხელყოფა, რომლის წინააღმდეგაც ხორციელდება მოგერიება, უნდა 
იყოს მართლსაწინააღმდეგო, უკანონო. ცხადია, ეს მეტწილად ეხება 
დანაშაულებრივ ხელყოფას, თუმცა, მასში მოიაზრება ყველა სხვა უკა-
ნონო ხელყოფაც, მათ შორის, ისეთ პირთა მხრიდან მომდინარეც, რომ-
ლებსაც ასაკის თუ ფსიქიკური მდგომარეობის გამო ვერ დაეკისრებათ 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა;

 � ხელყოფა უნდა იყოს იმწუთიერი – ის უნდა იყოს დაწყებული ან და-
წყების პროცესში ან/და უნდა მიმდინარეობდეს. ჩინური სასამართლო 
პრაქტიკა მომგერიებელს აძლევს უფლებას განახორციელოს თავდაცვა 
იმ შემთხვევაშიც, თუ ცალსახაა, რომ ასეთი თავდასხმა განხორციე-
ლდება და არ ავალდებულებს მას დაელოდოს თავდასხმის დაწყებას 
(მაგალითად, მომგერიებელს უახლოვდება პოტენციური მძარცველი, 
მკვლელი და ა.შ.);

 � მოგერიება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ლეგიტიმური სამა-
რთლებრივი ინტერესის დასაცავად. მოგერიების ფარგლებში შე-
საძლოა დაცულ იქნას მხოლოდ კანონმდებლობით დაცული სამა-
რთლებრივი ფასეულობა, დაუშვებელია მოგერიების ფარგლებში 
უკანონო ობიექტების დაცვა. მაგალითად, თუ ნარკოტიკული საშუა-
ლებების მიტაცების მიზნით რეალიზატორი თავს ესხმის მეორე რე-
ალიზატორს, ამ უკანასკნელთან მიმართებით არ წარმოიშვება მოგე-
რიების უფლება;

 � მოგერიების ადრესატი შეიძლება იყოს მხოლოდ ის პირი, რომლისგა-
ნაც მომდინარეობს საფრთხე და არ უნდა ეხებოდეს სხვა, მესამე პირს. 
კოდექსი არ შეიცავს სპეციალურ დათქმას არასრულწლოვნების, ასაკის 
თუ ფსიქიკური მდგომარეობის გამო შეურაცხადი პირების მიმართ გა-
ნხორციელებული მოგერიების თავისებურებებზე, თუმცა დოქტრინა და 

396 Heller K.J. and Dubber Markus D., The handbook of comparative criminal law. Stanford law books, 2011, pp. 154-155.
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სასამართლო პრაქტიკა განმარტავს, რომ ამ პირთა მიმართ განხორ
ციელებული მოგერიების ზომები შედარებით დამზოგველი ხასიათის 
უნდა იყოს;

 � მოგერიებისას დაცული უნდა იქნას მოგერიების ფარგლები. მო-
მგერიებლის მიერ გამოყენებული ზომები უნდა იყოს თავდასხმის 
პროპორციული, რადგან ამ ზომების გადაჭარბება წარმოადგენს 
სისხლის სამართლით დასჯად ქმედებას. თუმცა, ისიც ცხადია, რომ 
ხელისუფლებისა და საზოგადოების ზოგადი ინტერესია შეაჩეროს, 
აღკვეთოს ძალადობრივი დანაშაული, როგორიცაა: თავდასხმა, ძა-
ლადობა, მკვლელობა, ძარცვა, გაუპატიურება, გატაცება და მაშინაც 
კი, თუ მომგერიებლისგან თავდამსხმელს მიადგა ფიზიკური ზიანი ან 
გარდაიცვალა, სასამართლო პრაქტიკა აშკარად მომგერიებლის გამა-
რთლებისაკენ იხრება. ამ მხრივ, აუცილებელი მოგერიების პროპო-
რციულობის ტესტით შეფასებისას პროპორციულობის გაგება შედა-
რებით უფრო ფართოა, ვიდრე სხვა ევროპულ ქვეყნებში.397

ჩინეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 21ე მუხლი იცნობს სისხლისსა-
მართლებრივი პასუხისმგებლობის გამომრიცხავ კიდევ ერთ გარემოებას, 
რომლის სახელწოდების სიტყვასიტყვითი თარგმანია – „გარდაუვალი 
ზიანის თავიდან აცილება“. მისი შინაარსი ძალიან ახლოსაა ქართული 
სისხლის სამართლის კოდექსისთვის დამახასიათებელ „უკიდურეს აუ-
ცილებლობასთან“. ჩინური კოდექსის 21ე მუხლი სისხლისსამართლებ-
რივი პასუხისმგებლობისაგან ათავისუფლებს პირს, რომელიც გადაუდე-
ბელ და ექსტრემალურ პირობებში დააზიანებს სამართლებრივ სიკეთეს 
იმ ზიანის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც ემუქრებოდა სახელმწიფო, 
საზოგადოებრივ ინტერესებს, საკუთარ ან სხვის უფლებებს, საკუთრებას 
და ა.შ. ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია, რომ პირმა ადეკვატური ზომა 
გამოიყენოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მას დაეკისრება სისხლისსამა-
რთლებრივი პასუხისმგებლობა, თუმცა, სამართლებრივი სიკეთის გა-
დარჩენის მოტივი სასჯელის შემსუბუქების საფუძველი გახდება.398 ცხა-
დია, საფრთხე, რომელიც ემუქრება სამართლებრივ სიკეთეს, უნდა იყოს 
რეალური. არ შეიძლება ამ უფლების გამოყენება არარსებული, პოტენ-
ციური საფრთხის შემთხვევაში. თუმცა, განსხვავებით აუცილებელი მო-
გერიებისგან, რომელიც წარმოად გენს პირის უფლებას, გამოყენებული 
ზომა უნდა იყოს ზიანის თავიდან აცილების ერთადერთი საშუალება და 

397 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Article 21. (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's 
Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and 
promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

398 Heller K.J. and Dubber Markus D., The handbook of comparative criminal law. Stanford law books, 2011, pp. 155-156.
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რაც ყველაზე არსებითია, გადარჩენილი სიკეთე დაზიანებული სიკეთეზე 
მნიშვნელოვანი უნდა იყოს.399

ჩინეთის კანონმდებლობა არ იცნობს დაზარალებულის თანხმობის ინ-
სტიტუტს. თუმცა, ჩინურ იურიდიულ ლიტერატურაში მაინც არსებობს 
მოსაზ რებები ამ გარემოების სამართლებრივი მნიშვნელობის შესახებ. სა-
უბარია ისეთ შემთხვევაზე, როდესაც პირი საკუთარი სამართლებრივი სი-
კეთის დაზიანებაზე თავადვე ეთანხმება. მიიჩნევა, რომ დაზარალებულის 
თან ხმობის მართლზომიერად აღიარებისთვის შემდეგი პირობები უნდა 
იყოს დაცული:

 � თანხმობა უნდა იქნას გაცემული იმ პირის მიერ, რომელიც უფლებამო-
სილია გასცეს ის, კერძოდ, საკუთარ ინტერესებთან, ქონებასთან, სხე
ულ თან მიმართებით; 

 � თანხმობის გაცემისას პირს სრული შესაძლებლობა ჰქონდა გაეცნობიე-
რებინა თანხმობის შინაარსი;

 � თანხმობა პირის მიერ მიცემული უნდა იყოს ნებაყოფლობით, ძალდა-
ტანების, მოტყუებისა და იძულების გარეშე;

 � თანხმობა შეიძლება გაიცეს მხოლოდ ინდივიდუალურ სამართლებრივ 
და არა საყოველთაო სიკეთესთან მიმართებით, როგორიცაა სახელმწი-
ფო, საზოგადო ინტერესები;

 � სიცოცხლის ხელყოფაზე თანხმობის გაცემა დაუშვებელია.

დაზარალებულის თანხმობას, როგორც მართლწინააღმდეგობის გამო-
მრიცხავ გარემოებას, საქართველოს სს კოდექსი სპეციალური ნორმით 
არ ითვალისწინებს, თუმცა, იგი სრულად არის მოცული კოდექსის 32ე 
მუხლით, რომლის თანახმად „მართლსაწინააღმდეგოდ არ მოქმედებს 
ის, ვინც ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ქმედებას ჩაიდენს სხვა ისეთი 
გარემოების არსებობისას, რომელიც, თუმცა, ამ კოდექსში სახელდებით 
არ არის მოხსენიებული, მაგრამ სავსებით აკმაყოფილებს ამ ქმედების 
მართლზომიერების პირობებს“. დაზარალებულის თანხმობა, ქართული 
იურიდიულ ლიტერატურაში გავრცელებული თვალსაზრისით, ითვლება 
მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხავ ზეკანონურ გარემოებად, თუმცა 
აქვე გასათვალისწინებელია, რომ პასუხისმგებლობის გამომრიცხავ გა-
რემოებად არ ჩაითვლება თანხმობა სიცოცხლის მოსპობასა და ჯანმრ-

399 Ibid, pp. 156-157.
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თელობის დაზიანებაზე. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილში კი მსხვე-
რპლის თხოვნით მკვლელობა წარმოადგენს მკვლელობას შემამსუბუ-
ქებელ გარემოებებში, მაშასადამე არ გამორიცხავს პასუხისმგებლობას 
თუმცა ამსუბუქებს ბრალს. 

აღნიშნული საკითხი მჭიდრო კავშირშია განუკურნებელი სენით დაავა-
დებული პაციენტისთვის თვითმკვლელობაში დახმარების გაწევასთან. 
1990 წლიდან დღემდე ჩინელი იურისტების გარკვეული ნაწილი ემხრო-
ბოდა ანალოგიური ინსტიტუციის შემოღებას, თუმცა ყველა მცდელობა 
წარუმატებელი აღმოჩნდა. ჩინური სასამართლო პრაქტიკაც საკმაოდ 
შეუვალია ამ კუთხით და, როგორც წესი, არ იზიარებს პირის სისხლის-
სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლებას მსგავს შემ-
თხვევებში. მოცემულ საკითხთან დაკავშირებული პირველი საქმე სასა-
მართლომ 1986 წელს განიხილა. საქმის მიხედვით, ერთერთი ქალბა-
ტონი განუკურნებელი დაავადებითა და ძლიერი ტკივილებით იტანჯე-
ბოდა. შვილებმა ის უახლოეს საავადმყოფოში წაიყვანეს, სადაც ექიმმა 
მათ უთხრა, რომ ქალბატონის სიკვდილი გარდაუვალი იყო. პაციენტის 
ვაჟმა, რომელსაც არ უნდოდა დედა დატანჯულიყო, სთხოვა ექიმს – ავა-
დმყოფისთვის სიცოცხლე მოესწრაფებინა. ექთანმა, ექიმის დავალებით, 
პაციენტს ქლოპრომაზინის ინიექცია გაუკეთა, რის შედეგადაც ის მეორე 
დილას გარდაიცვალა. ექიმიც და პაციენტის შვილიც დაკავებული იყვნენ 
განზრახ მკვლელობისათვის, თუმცა, საქალაქო სასამართლომ (ძირითა-
დმა სახალხო სასამართლომ) ისინი უდანაშაულოდ სცნო. პროკურატუ-
რამ აღნიშნული გადაწყვეტილება ზემდგომი ინსტანციის სასამართლო-
ში გაასაჩივრა, რომელმაც 6წლიანი განხილვის შემდეგ, სამართლიანად 
აღიარა პირველი ინსტანციის სასამართლოს ვერდიქტი, იმ საფუძვლით, 
რომ ინიექცია არ იყო პაციენტის სიკვდილის ძირითადი მიზეზი.

ამის საპირისპიროდ, სრულიად განსხვავებული შედეგით დასრულდა სხვა 
საქმე. კერძოდ, 2006 წლის 13 მაისს, ქალმა, რომელიც 8 წლის განმავლობა-
ში კანის განუკურნებელი დაავადებით იტანჯებოდა, პესტიციდების მიღე-
ბით სცადა თავის მოკვლა. მართალია, ის არ გარდაიცვალა, მაგრამ პესტი-
ციდებით მიღებული დაზიანებების გამო უძლიერესი ტკივილები აწუხებდა 
და სთხოვდა ქმარს, რომ მოეკლა ის. ქმარმა ვერ გაუძლო მეუღლის ტანჯვას 
და ავადმყოფი გაგუდა, რის გამოც სასამართლომ იგი დამნაშავედ სცნო გან-
ზრახი მკვლელობისათვის.400

400 Ibid, pp. 156-157.
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დაზარალებულის თანხმობის მსგავსად, კოდექსით არც ბრძანების ან განკა-
რგულების შესრულებაა გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის გამომრი-
ცხავ გარემოებად, თუმცა ჩინელი ავტორები ხშირად მიმოიხილავენ აღნიშ-
ნულ გარემოებას. საუბარია შემთხვევაზე, როდესაც პირი სჩადის კოდექსით 
გათვალისწინებულ ქმედებას, ზემდგომის ბრძანების შესრულების ფარგ-
ლებში. ლიტერატურაში აღწერილია აღნიშნული გარემოების მართლზო-
მიერების პირობები, კერძოდ:

 � ბრძანება უნდა იყოს გაცემული ბრძანების გამცემის უფლებამოსილე-
ბის ფარგლებში;

 � ბრძანების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა უნდა ეკისრებოდეს შემს-
რულებელს, ანუ ბრძანების შესრულება მისი პირდაპირი ვალდებულე-
ბა უნდა იყოს;

 � ბრძანება უნდა იყოს შესაბამისი მოქმედ სამართალთან;

 � შემსრულებელმა არ უნდა იცოდეს (სტანდარტი – არ იცოდა და არც შე-
იძლებოდა სცოდნოდა) რომ ბრძანება დანაშაულებრივია.

ჩინეთის კანონმდებლობით პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი /შემამსუ-
ბუქებელი, საპატიო გარემოებებია:

 � ასაკი;

 � შეურაცხაობა;

 � შეზღუდული შერაცხადობა.

სამართლებრივი შეცდომა და იძულებაც შესაძლოა გახდეს პასუხისმგებ-
ლობის შემამსუბუქებელი გარემოება.

სასჯელის შესახებ

რაც შეეხება სასჯელის სახეებს, ქართულ კოდექსში ისინი გაცილებით 
მრავლადაა წარმოდგენილი, ვიდრე ჩინეთის კოდექსში. ქართულ სის-
ხლის სამართლის კანონმდებლობაში სასჯელი შედარებით უფრო ჰუ-
მანურ ხასიათს ატარებს, მეტიც, ბევრი დანაშაული საერთოდ არ ისჯება 
თავისუფლების აღკვეთით. ამის საპირისპიროდ, ჩინეთში განიხილავენ 
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მხოლოდ 3 სასჯელს (ფულადი ჯარიმა, ქონების კონფისკაცია, პოლიტი-
კური უფლებების ჩამორთმევა), რომლებიც არ არის დაკავშირებული თა-
ვისუფლების აღკვეთასთან. 

ჩინეთის სისხლის სამართლის კოდექსში სასჯელთა სისტემა მოიცავს ძი-
რითად და დამატებით სასჯელებს. ძირითადია: მეთვალყურეობა, ხანმო-
კლე დაკავება, ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა, სამუდამო პატიმრობა, 
სიკვდილით დასჯა. დამატებით სასჯელებს მიეკუთვნება: ჯარიმა, პოლიტი-
კური უფლებების ჩამორთმევა, ქონების ჩამორთმევა და დეპორტაცია (გა-
მოიყენება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიმართ).401 პირის მიმართ 
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მხოლოდ ერთი ძირითადი სასჯელი. 
რაც შეეხება დამატებით სასჯელს, დაშვებულია, დაინიშნოს რამდენიმე 
მათგანი ერთად. როგორც წესი, პრაქტიკაში დამატებითი სასჯელები ძირი-
თად სასჯელთან ერთად ინიშნება. თუმცა დეპორტაცია, როგორც სასჯელი, 
ხშირად გამოიყენება იზოლირებულად.402 

საზოგადოებრივი მეთვალყურეობა არის სასჯელი, რომელიც შედარე-
ბით მსუბუქი ქმედებების ჩადენისას ინიშნება. ამ შემთხვევაში არ ხდება 
პირის მოთავსება თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში. მის საქ-
მიანობაზე მეთვალყურეობას ახორციელებს სპეციალური ადგილობრივი 
უსაფრთხოების ორგანო (პოლიციის დეპარტამენტი). სასჯელის მოხდის 
განმავლობაში პირს არ აქვს გამოხატვის თავისუფლება, რაიმეს გამოქ-
ვეყნების, საჯარო გამოსვლის უფლება, თუ ამის თაობაზე სპეციალურ 
ნებართვას არ მიიღებს ბიუროსგან, ასევე, პირმა თავისი საქმიანობის 
შესახებ რეგულარულად უნდა შეატყობინოს ბიუროს. შეტყობინება სავა-
ლდებულოა ცალკეულ პირებთან შეხვედრისა თუ საცხოვრებელი ადგი-
ლის ცვლილების შემთხვევაშიც. მოცემული ტიპის სასჯელი ინიშნება 3 
თვიდან 2 წლამდე ვადით.403

ხანმოკლე დაკავებაც, მეთვალყურეობის მსგავსად, გამოიყენება შედა-
რებით მსუბუქი დარღვევების შემთხვევაში. ამ დროს ხდება პირის თავი-
სუფლების შეზღუდვა და მისი მოთავსება სპეციალურ საპატიმრო სახლში 
და არა მკაცრი რეჟიმის სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში. შესაძლებე-
ლია, რომ პირმა თვეში რამდენიმე დღე საკუთარ სახლშიც გაატაროს, მას 

401 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Articles 31-34. (Adopted at the Second Session of the Fifth National 
People's Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 
and promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდო-
მია: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადა-
მოწმებულია: 14.04.2022].

402 Ibid, Article 31, 35.
403 Ibid, Article 38.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
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უფლება აქვს იმუშაოს და მიიღოს შრომითი ანაზღაურება. სასჯელი ინიშნე-
ბა 15 დღიდან 6 თვემდე ვადით.404

პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სასჯელია ვადიანი თავი-
სუფლების აღკვეთა. მის ფარგლებში ხდება პირის მოთავსება სასჯელაღს-
რულების დაწესებულებაში, სადაც პატიმრები ასრულებენ შრომაგამასწო-
რებელ სამუშაოებს, თუ მათი ჯანმრთელობა ამის საშუალებას იძლევა. ვა-
დიანი თავისუფლების აღკვეთა ინიშნება 6 თვიდან 15 წლამდე ვადით, და-
ნაშაულთა ერთობლიობის შემთხვევაში – 20 წლამდე ვადითაც. რაც შეეხება 
სამუდამო პატიმრობას, მისი გამოყენება ხდება შედარებით მძიმე დანაშა-
ულის ჩადენის შემთხვევაში, ხშირად – სამოხელეო, კორუფციული დანაშაუ-
ლის ჩამდენთა მიმართაც.405

სიკვდილით დასჯა გამოიყენება პირის მიერ უმძიმესი დანაშაულის ჩა-
დენის შემთხვევაში. სიკვდილით არ ისჯებიან არასრუწლოვნები და 
ორსული ქალები.406 ჩინეთს სიკვდილით დასჯის გამოყენების საკმაოდ 
მდიდარი ტრადიცია აქვს და მასთან დაკავშირებით აქ დღემდე ძალიან 
ბევრს კამათობენ. ზოგიერთი პრაქტიკოსი იურისტი და მეცნიერი ამ სას-
ჯელის გამოყენების წინააღმდეგია, ზოგიც ამტკიცებს, რომ უმჯობესია 
სასჯელის გამოყენების არეალი შევიწროვდეს. დღესდღეობით, მოქმედ 
სს კოდექსში სიკვდილით დასჯა 68 დანაშაულისთვისაა გათვალისწინე-
ბული, აქედან 20 ეკონომიკური დანაშაულია, როგორიცაა: ქრთამის აღე-
ბა, გაფლანგვა და ა.შ.407

ჯარიმა დამატებითი სასჯელია, ის გამოიყენება არაძალადობრივი დანაშა-
ულის ჩამდენთა მიმართ და გულისხმობს პირისათვის კონკრეტული თან
ხის გადახდევინებას.

ჩინეთის კანონმდებლობისათვის დამახასიათებელი ერთერთი სპეციალუ-
რი სასჯელია პოლიტიკური უფლებების ჩამორთმევა. კერძოდ, მსჯავრდე-
ბულს შეიძლება დროებით ჩამოერთვას შემდეგი უფლებები:

404 Ibid, Articles 42, 43, 44.
405 Heller K.J. and Dubber Markus D., The handbook of comparative criminal law. Stanford law books, 2011, p. 159.
406 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Articles 49. (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's 

Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and 
promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

407 Heller K.J. Dubber Markus D., The handbook of comparative criminal law. Stanford law books, 2011, pp. 162-163.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
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 � ხმის მიცემისა და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება;

 � გამოხატვის თავისუფლების, საჯარო გამოსვლების, საჯარო პუბლიკა-
ციების, დემონსტრაციებში მონაწილეობის უფლება;

 � ნებისმიერ სახელმწიფო ორგანიზაციაში თანამდებობის დაკავების 
უფლება;

 � ნებისმიერ სახელმწიფო კომპანიასა თუ ორგანიზაციაში ხელმძღვანე-
ლობითი თანამდებობის დაკავების უფლება.408

სასჯელი ინიშნება 1დან 5 წლამდე ვადით. მისი გამოყენება ხშირად 
ხდება ე.წ. პოლიტიკური დამნაშავეების მიმართ, იმ პირთა მიმართ, რო-
მელთა პოლიტიკურმა საქმიანობამ საფრთხე შეუქმნა ქვეყნის ეროვნულ 
უსაფრთხოებას.409

ქონების ჩამორთმევა, როგორც სასჯელი, ხშირად ენიშნებათ მსჯავრდებუ-
ლებს, რომლებმაც ჩაიდინეს ქონებრივი დანაშაული, ასევე ქრთამის აღება/
მიცემა და ა.შ. სასჯელი გულისხმობს პირისათვის კონკრეტული ქონების ჩა-
მორთმევას სახელმწიფოს სასარგებლოდ.410

დეპორტაცია, როგორც სასჯელი, შეიძლება გამოყენებულ იქნას უცხო ქვეყ-
ნის მოქალაქეთა მიმართ, რომელთაც დაარღვიეს ჩინეთის კანონმდებლო-
ბა. ის შეიძლება დაინიშნოს როგორც დამოუკიდებელი, ისე დამატებითი 
სასჯელის სახით. ამის მიხედვით განსხვავებულია მისი აღსრულების წესე-
ბი. იმ შემთხვევაში, თუ სასჯელი დამოუკიდებელია, პირის დეპორტირება 
მოხდება მისი დანიშვნისთანავე. თუ სასჯელი დამატებითია, დეპორტირე-
ბა მოხდება ძირითადი სასჯელის მოხდის შემდეგ.

სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს სასჯელის განსაზღვრის ძირითად 
პრინციპებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ დროს, ცხადია, არის კოდექსით 
გათვალისწინებული სანქცია და მისი ფარგლები. სასჯელის დანიშვნი-
სას, ასევე, ხდება იმის გათვალისწინება, თუ რა ვითარებაში მოხდა ქმე-
დების ჩადენა, რა იყო ქმედებით გამოწვეული ზიანი და არსებობდა თუ 
არა დამამძიმებელი გარემოებები. ძალზე უმნიშვნელო ქმედებების გამო, 
რომლებიც ფორმალურად შეიცავენ დანაშაულის ნიშნებს, შესაძლოა სა-

408 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Articles 90. (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's 
Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and 
promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

409 Heller K.J. Dubber Markus D., The handbook of comparative criminal law. Stanford law books, 2011, p. 159.
410 Ibid, p. 160.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
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ერთოდ არ დაინიშნოს სასჯელი. მხედველობაში მიიღება, აგრეთვე, ისე-
თი ფაქტორები, როგორიცაა დანაშაულის ჩადენის მოტივი, საშუალება/
ხერხი, დანაშაულის კონტექსტი, დამნაშავის პიროვნება, მისი წარსული, 
ქმედების ჩადენის შემდეგ პირის ქცევა, დანაშაულის ობიექტი.411

კერძო ნაწილი
ზოგადი დახასიათება

1997 წლის ჩინეთის სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილი შედგე-
ბა 10 თავისა და 374 მუხლისაგან. თავები კლასიფიცირებულია ქმედებათა 
სახეობების მიხედვით. ესენია:

 � ეროვნული უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემქმნელი დანაშაული;

 � საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემქმნელი დანაშა-
ული;

 � სოციალისტური ბაზრის ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული დანა-
შაული;

 � ადამიანის უფლებებისა და მოქალაქეთა დემოკრატიული უფლებების 
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული;

 � საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული;

 � საზოგადოებრივი წესრიგის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული;

 � ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული;

 � მექრთამეობა, მოსყიდვა;

 � სამოხელეო დანაშაული;

 � სამხედრო მოსამსახურის მიერ ვალდებულებების დარღვევა.

ყოველი მუხლი შეიცავს ყოველი კონკრეტული დანაშაულის შემადგენ-
ლობის ნიშნების აღწერას შესაბამისი სანქციების მითითებით. მუხლე-
ბს არ აქვთ სახელწოდება. როგორც წესი, ისინი შედგება ერთი ან ორი 

411 Ibid, pp. 160-161.
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ნაწილისგან, რომელთაგანაც პირველში მოცემულია ქმედების მარტივი 
შემადგენლობა, მეორე ნაწილში კი გაკეთებულია მინიშნება რაიმე სპე-
ციფიკურ გარემოებებზე, რომლებიც არ წარმოადგენს მაკვალიფიცირე-
ბელ ნიშნებს. ჩინეთის სისხლის სამართლის კოდექსი ასეთ ნიშნებს საე-
რთოდ არ იცნობს.412

ყველა მუხლში მოყვანილია ნიშნების ამომწურავი ჩამონათვალი, რომლე-
ბიც ახასიათებს ამ მოქმედებათა დანაშაულებრიობას. კოდექსში არ არის 
ბლანკეტური და მითითებითი დისპოზიციები (არსებობს მხოლოდ მითი-
თებითი სანქციები). სწორედ ამის გამო, მუხლები საკმაოდ ვრცელი და ინ-
ფორმაციულია, ასევე – ძალიან კონკრეტული. 

მუხლები არ შეიცავს რთულ ცნებებს, რომლებიც ღრმა დოქტრინალურ 
გან მარტებებს საჭიროებს. სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილი 
აგებულია დანაშაულის გვარეობითი ობიექტის პრინციპით. რიგითობის 
მიხედვით მუხლების განთავსებისას მხედველობაშია მიღებული სახელ-
მწიფო ინტერესის უპირატესობა სხვა ინტერესებთან შედარებით. აქედან 
გამომდინარე, კოდექსის კერძო ნაწილი იწყება სახელმწიფო და საზოგა-
დოებრივი უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის მუხლე-
ბით.413 ასეთივე აგებულების იყო საბჭოთა საქართველოს 1960 წლის სს კო-
დექსი, რომლის კერძო (როგორც მაშინ იწოდებოდა – „განსაკუთრებული“) 
ნაწილი იწყებოდა სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებით, 
შემდგომ მოდიოდა საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღ-
მდეგ მიმართული დანაშაულები და მხოლოდ ამის შემდეგ – პიროვნების 
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები. ამით კანონმდებელი აღიარებდა, 
რომ მისთვის აღმატებით ღირებულებით სიკეთეს სახელმწიფოს ინტერე-
სები წარმოადგენდა.

ასევე ყურადღებას იქცევს ისიც, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში გა-
ჩნდა არამარტო ახალი თავები, რომლებიც მანამდე არ იყო ცნობილი ჩი-
ნეთის სისხლის სამართლის კანონმდებლობისათვის (მაგალითად, „და-
ნაშაული სახელმწიფო თავდაცვის ინტერესების წინააღმდეგ“ – მუხლი 8; 

„დანაშაული სამხედრო მომსახურეთა მიერ სამხედრო ვალდებულების 

412 „Criminal Law of The People's Republic of China“. (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's Congress on 
July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and promulgated by 
Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: <https://www.
ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმებულია: 
14.04.2022].

413 Pamella A. Seay., "Law, Crime, and Punishment in the People's Republic of China: A Comparative Introduction to the Criminal 
Justice and Legal System of the People's Republic of China". Indiana International & Comparative Law Review. Vol. 9:1. 
1998. pp. 143-154. ხელმისაწვდომია: <https://mckinneylaw.iu.edu/iiclr/pdf/vol9p143.pdf> [გადამოწმებულია: 
14.04.2022].

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
https://mckinneylaw.iu.edu/iiclr/pdf/vol9p143.pdf
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წინააღმდეგ“ – მუხლი 10), არამედ, რიგ შემთხვევებში შეიცვალა თავად 
თავების სტრუქტურაც, მათში გაჩნდა პარაგრაფები, რომლებიც თავია-
ნთი შინაარსით აერ თიანებს ერთგვაროვანი ტიპის სისხლის სამართლის 
ნორმებს.414

კერძო ნაწილი იწყება სოციალისტური ქვეყნის სისხლის სამართლის კანონ
მდებლობისთვის დამახასიათებელი ტრადიციული თავით: „დანაშაული 
სახელმწიფო უსაფრთხოების წინააღმდეგ“. ერთ ერთ ყველაზე სპეციფიკურ 
დანაშაულთა ჯგუფს განეკუთვნება სოციალისტური ბაზრის ინტერესების 
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. მოცემული თავი ეძღვნება დანაშა-
ულს, რომლებიც დაკავშირებულია სოციალისტური ბაზრის წესრიგის და-
რღვევასთან, რაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სისხლის სამართლის 
კოდექსის მორიგ თავისებურებას წარმოადგენს. ჩინეთის კანონმდებლობა, 
ერთი მხრივ, არ უარყოფს სოციალისტურ იდეოლეოგიას და მეორე მხრივ, 
წარმატებით ახდენს მის .შეთავსებას საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებთან. 
სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილი მოიცავს ეფექტიან ნორმებს, 
რომლებიც საბაზრო ეკონომიკის ხელყოფაზე დროული რეაგირების საშუა-
ლებას იძლევა. 

აღნიშნულ თავში შედის 8 პარაგრაფი. პირველ პარაგრაფში აღწერილია და-
ნაშაული, რომლებიც დაკავშირებულია ფალსიფიცირებული და უხარისხო 
პროდუქტის წარმოებასა და რეალიზაციასთან (ჩინეთის კანონმდებლობა-
ში არ არსებობს ცნება „უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა“, რომლისთვისაც 
პასუხისმგებლობა გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამა-
რთლის კოდექსში და რომელიც დღემდე წარმოშობს სერიოზულ პრობლე-
მებს მისი გამოყენებისას).

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის მე27 
პარაგრაფები ეძღვნება კონტრაბანდას, დანაშაულს კომპანიის მართვის 
წესებისა და საწარმოების წინააღმდეგ, რაც დაკავშირებულია სავალუტო 
ოპერაციების განხორციელებისას ჩადენილ თაღლითობასთან, ასევე, საგა-
დასახადო პოლიტიკის სფეროსა და ინტელექტუალური საკუთრების წინაა-
ღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებთან.415

ბოლო, მე8 პარაგრაფი ეხება დანაშაულს, რომლებიც მიმართულია ბაზ-
რის დესტაბილიზაციისაკენ. მოცემულ თავში დანაშაულის სუბიექტებად 

414 Long Chang Hai., Korobeev A.I., Chuchaev A.I. „The Criminal Code of the People's Republic of China: the Improvement in the 
Process of Implementation (the 20th Anniversary of the Adoption)“. Lex Russica. 2018;(3):128-142. (In Russ.) <https://doi.
org/10.17803/1729-5920.2018.136.3.128-142>

415 Ibid.

https://doi.org/10.17803/1729-5920.2018.136.3.128-142
https://doi.org/10.17803/1729-5920.2018.136.3.128-142
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გვევლინებიან მოქალაქეები, ხელმძღვანელები, კომპანიების მმართველე-
ბი და ასევე იურიდიული პირები. ამ უკანასკნელთათვის სასჯელის სახით 
გათვალისწინებულია მსხვილი ფულადი ჯარიმები.

აღსანიშნავია, რომ ბლანკეტური დისპოზიციები არ არსებობს. იმ შემთხვე-
ვაშიც კი, როცა საუბარია წესების დარღვევაზე, მუხლებში აღნიშნულია, თუ 
კერძოდ რა მიიჩნევა წესების დარღვევად და შესაბამისად, დანაშაულად. 
ამასთან, ცალკეულ შემთხვევებში მუხლების დისპოზიციები (მაგალითად, 
§4 – დანაშაული, რომელიც დაკავშირებულია სავალუტო ოპერაციების გა-
ნხორციელებასთან, ან §5 – დანაშაული, რომლელიც დაკავშირებულია სავა-
ლუტო ოპერაციების დროს თაღლითობასთან), საკმაოდ ვრცელი და აღწე-
რილობითია, რათა მკაფიოდ იქნას განსაზღვრული, თუ რაში გამოიხატება 
აღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედება.

დანაშაული პიროვნების წინააღმდეგ

თავი მე4, რომელიც ეთმობა პიროვნების წინააღმდეგ მიმართულ ქმე-
დებებს, შედგება 29 მუხლისაგან. ამ მუხლთა უმრავლესობა შინაარსობ-
რივად მოცულობითია, შედგება რამდენიმე ნაწილისა და პუნქტისაგან, 
ამიტომ მოცემულ თავში საკმაოდ დიდი რაოდენობის მუხლებია გათვა-
ლისწინებული.416

სიცოცხლის უფლების ხელყოფაში ნაგულისხმებია განზრახ მკვლელობა 
(მუხლი 232). ჩინეთის კოდექსით, მკვლელობა ობიექტურად გამოიხატება 
სხვა ადამიანის სიცოცხლის განზრახ უკანონოდ ხელყოფაში. ამასთან აუცი-
ლებელია შემდეგი 3 პრინციპის გათვალისწინება: 

ა) მკვლელობა უკანონო ქმედებაა. თუკი ქმედება სხვა ადამიანის სიცო-
ცხლის განზრახ ხელყოფისას კანონიერია (მაგალითად, ჩადენილია 
თავდაცვის ფარგლებში), ის არ წარმოადგენს დანაშაულს; 

ბ) სიცოცხლის ხელყოფის ხერხები შესაძლოა სხვადასხვა იყოს და გან
ხორ ციელდეს როგორც მოქმედებით, ისე უმოქმედობით; 

გ) მკვლელობის ადრესატი შესაძლოა იყოს ფიზიკური პირი, მათ შო-
რის ჩვილი და სიკვდილის პირას მყოფი ხანდაზმული ადამიანიც. 

416 Pan Dongmei, „Changes in the Criminal Law of China: General Characteristics“. Lex Russica. 2016;(8):81-88. (In Russ.) 
<https://doi.org/10.17803/1729-5920.2016.117.8.081-088>

https://doi.org/10.17803/1729-5920.2016.117.8.081-088


357

მუცლად მყოფი ჩანასახი ან მიცვალებული ვერ იქნება მოცემული 
დანაშაულის ობიექტი. თუმცა, თუკი მიცვალებული შეცდომით იქნა 
მიჩნეული ცოცხალ ადამიანად და მის მიმართ იქნა ქმედება ჩადე-
ნილი, მაშინ პირი დაისჯება განზრახ მკვლელობის წარუმატებელი 
მცდელობისთვის. 

სუბიექტურად, აღნიშნული ქმედება ხასიათდება პირდაპირი ან არაპირდა-
პირი განზრახვით. 

ზოგადი წესით, მოტივი არ ახდენს გავლენას ამსრულებლის დამნაშავედ აღი-
არებაზე. ამ დანაშაულისათვის შესაძლოა გამოყენებულ იქნას თავისუფლებას 
აღკვეთა 10 წლიდან, ასევე, დამამძიმებელი გარემოებების არსებობის შემ-
თხვევაში, პირს შეიძლება შეეფარდოს უვადო თავისუფლების აღკვეთაც.417 

სისხლის სამართლის კოდექსის 233ე მუხლი აწესებს პასუხისმგებლობას 
გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობისთვისაც. 

ჯანმრთელობის დაზიანების დანაშაულს მიეკუთვნება ტრავმის ან ძლიერი 
ტრავმის განზრახ მიყენება (მუხლი 234) და ტრავმის მიყენება გაუფრთხი-
ლებლობით (მუხლი 235).

სისხლის სამართლის კოდექსის 236ე მუხლის 1ელი ნაწილით გათვა-
ლისწინებულია პასუხისგებლობა გაუპატიურებისათვის. გაუპატიურებას 
უთანაბრდება 14 წლის ასაკს მიუღწეველ გოგონასთან ნებისმიერი სახის 
სექსუალური ტიპის გარყვნილი ქმედება.418

მოქალაქეთა დემოკრატიული უფლებების ხელყოფა მოიცავს ისეთ ქმედე-
ბებს, რომლებიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედ-
ვით განეკუთვნება დანაშაულს, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლე-
ბების, ოჯახისა და სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართულ 
დანაშაულს.

417 Коробеева А.И. & Чучаева А.И., „Уголовный кодекс Китая“. Москва.: «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ» 2017. С. 120.
418 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Articles 236. (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's 

Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and 
promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf


358

დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისთვის პასუხისმგებ-
ლობა განსაზღვრულია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სისხლის სა-
მართლის კოდექსის მე5 თავში. ამ თავში გაერთიანებულია მოცემული 
ჯგუფისათვის დამახასიათებელი ტრადიციული დანაშაული. ჩინეთის 
სახალხო რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის ნორმები არ 
შეიცავს ცნებათა შინაარსობრივ აღწერილობას, შესაბამისად, ამ თავში 
არ არის განმარტებული ქურდობის, ძარცვის, თაღლითობის, გატაცების 
ცნებები.419

ძარცვა

ძარცვისათვის პასუხისმგებლობა გათვალისწინებულია რამდენიმე მუხ
ლით (263ე, 267ე, 268ე და 269ე მუხლები), დანაშაულის ჩადენის გარემო-
ებებისა და გატაცებული ქონების ოდენობის გათვალისწინებით. ამ მხრივ 
ძირითადია 263ე მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას 
ძალადობრივი ძარცვისა და დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი ძა-
ლადობრივი ძარცვისათვის. დამამძიმებელ გარემოებებს მიეკუთვნება 
ბანკის, ან სხვა ფინანსური დაწესებულების ძარცვა, ძარცვის არაერთგზის 
განხორციელება ან ძარცვის შედეგად დიდი ოდენობით თანხის მითვისე-
ბა, სხეულის დაზიანება ან გარდაცვალება, დანაშაულის ჩადენა პოლიციე-
ლად თავის გასაღებით და სხვ. დამამძიმებელ გარემოებად ასევე მიიჩნევა 
იარაღის გამოყენებით ძარცვა (შეიარაღებული ძარცვა). დამამძიმებელი 
გარემოებების მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, ყაჩაღობას, როგორც 
ცალკე დანაშაულს, ჩინეთის კოდექსი არ იცნობს. პრაქტიკულად ძარცვის 
შემადგენლობა ცალკეულ შემთხვევებში აერთიანებს ყაჩაღობის (ქართული 
სისხლის სამართლის კოდექსის გაგებით) ნიშნებსაც. ძარცვისათვის გათვა-
ლისწინებულია სასჯელის საკმაოდ მკაცრი სასჯელი – თავისუფლების აღ-
კვეთა 12 წლამდე ვადით, თავისუფლების აღკვეთა უვადოდ ან სიკვდილით 
დასჯა, ასევე ჯარიმა და ქონების კონფისკაცია.420

419 „Комментарии к особой части УК КНР“ – Глава 5. Преступления против собственности. Бизнес в Китая. ხელმისაწ-
ვდომია: <https://asia-business.ru/law/law1/criminalcode/remark/> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

420 „Criminal Law of The People's Republic of China“ – Articles 263. (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's 
Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and 
promulgated by Order No.83 of the President of the People’s Republic of China on March 14, 1997). ხელმისაწვდომია: 
<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

https://asia-business.ru/law/law1/criminalcode/remark/
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F-78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
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ქურდობა 

ჩინეთის სისხლის სამართლის კოდექსში არ არსებობს ქურდობის დამოუკი-
დებელი შემადგენლობა. ის ასახულია კოდექსის 269ე მუხლში თაღლითო-
ბასა და ძარცვასთან ერთად: „ქურდობა, ქონების მითვისება თაღლითობის 
ან ძარცვის გზით, ქურდობა ნაძარცვის გადამალვის, დაპატიმრებისათვის 
წინააღმდეგობის გაწევის ან დანაშაულის ჩადენის მტკიცებულებების განად
გურების გზით, უტოლდება ძალადობის გამოყენებას ან ძალადობის გამოყე
ნების საფრთხეს“.

თაღლითობისა და გამოძალვის, როგორც დამოუკიდებელი დანაშაულე-
ბისთვის პასუხისმგებლობა, გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის 
კოდექსის 266ე და 274ე მუხლებით.421

მითვისება

სახელმწიფო ან კერძო ქონების მითვისება, რომელიც ჩადენილია არაერ
თგზის ან დიდი ოდენობით, ან ეს უკანასკნელი, ჩადენილი დამამძიმე-
ბელ გარემოებებში, იწვევს სასჯელს თავისუფლების აღკვეთის სახით, ჯა-
რიმისა და ქონების კონფისკაციის გამოყენებით (მუხლი 264). ფინანსურ 
ორგანიზაციაში ჩადენილი მითვისება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, 
ან კულტურული ღირებულების მქონე ძეგლების მითვისება ისჯება თავი-
სუფლების უვადო აღკვეთით, ან სიკვდილით და ქონების კონფისკაციით. 
ჩინეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 270 მუხლის 1ელი ნაწილი ით-
ვალისწინებს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას, დიდი ოდენო-
ბით სხვისი მიბარებული ქონების მითვისებისთვის. ამავე მუხლის მეორე 
ნაწილით, დანაშაულია სხვისი მიბარებული ქონების უკანონოდ მითვი-
სება, მაშინაც კი, თუ ნამდვილ მესაკუთრეს მიავიწყდა ქონების არსებობა. 
დანაშაულია განძის მითვისება და შესაბამისი სტრუქტურებისათვის მის 
გადაცემაზე უარის თქმაც.

საკუთრების წინააღმდეგ დანაშაულთა შორის ყურადღებას იპყრობს 
„სხვისი საკომუნიკაციო ხაზების უკანონო დაუფლება, სხვისი ელექტრონუ
ლი ფოსტის დუბლირება ან გატაცებული დუბლირებული ელექტრონული 
მოწყობილობის შეგნებულად გამოყენება, სარგებელის მიღების მიზნით“ 
(მუხლი 265).

421 Ibid, Article 266, 274.
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271ე და 272ე მუხლებით დადგენილია კომპანიების ან სხვა ორგანიზაცი-
ების თანამშრომელთა პასუხისმგებლობა, რომლებიც თავიანთი სამსახუ-
რებრივი უპირატესობის გამოყენებით, უკანონოდ ითვისებენ ორგანიზაცი-
ის კუთვნილ ქონებას, ან არამიზნობრივად იყენებენ კომპანიისა და ორგა-
ნიზაციის სახსრებს დიდი ან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით.

აღნიშნული თავის ბოლო მუხლები ეხება ისეთ დანაშაულს, როგორიცაა: 
სახელმწიფო ან კერძო საკუთრების შეგნებულად განადგურება, მოწყობი-
ლობებისა და მექანიზმების მოსპობა, საქონლისათვის ზიანის მიყენება ან 
საწარმოს ან მეურნეობისათვის ზიანის მიყენება სხვა ხერხებით, შურისძიე-
ბის ან სხვა პირადი მოტივებით (275 და 276 მუხლები).422

საკუთრების ხელყოფასთან მიმართებაში პასუხისმგებლობა გათვალისწი-
ნებულია კოდექსის სხვა თავებშიც, მაგალითად, სამხედრო დანაშაულის, 
ასევე, საზოგადოებრივი წესრიგის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულთათ-
ვის მიძღვნილ თავებში. ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალებისა 
და ასაფეთქებელი ნივთიერებების ქურდობის შემადგენლობა აღწერილია 
სისხლის სამართლის კოდექსის 127ე მუხლში.

კომპიუტერული დანაშაული

კომპიუტერული დანაშაულისათვის პასუხისმგებლობა გათვალისწინებუ-
ლია სისხლის სამართლის კოდექსის მე6 თავის სამი მუხლით (285287 
მუხლები). ინტერესს იწვევს 287ე მუხლი, რომელშიც საუბარია ფულის და-
უფლების მიზნით კომპიუტერის გამოყენებაზე თაღლითობის ან ფულის 
მიტაცების გზით. აგრეთვე, დადგენილია პასუხისმგებლობა კომპიუტერის 
გამოყენებით ქრთამის აღებისა და საზოგადოებრივი სახსრების მითვისე-
ბისათვის იმავე ხერხებით.

სამოხელეო დანაშაული

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედ-
ვით, სამოხელეო დანაშაულს განეკუთვნება კორუფცია და ქრთამის აღება, 
რომელთათვისაც პასუხისმგებლობა დადგენილია მე8 თავში, რომელიც 16 
მუხლისგან შედგება. 

422 Коробеева А.И. & Чучаева А.И., Уголовный кодекс Китая. Москва.: «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ» 2017. С. 21.
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კორუფცია

კოდექსში არ არსებობს კორუფციის ცნების განმარტება. ამის ნაცვლად, 
სისხლის სამართლის კოდექსის 382ე მუხლში ჩამოთვლილია მასში ნაგუ-
ლისხმევი ქმედებები. აღნიშნული მუხლის 1ელ ნაწილში ნათქვამია, რომ 
„საზოგადოებრივი ქონების მიტაცება – ქურდობა, უკანონოდ დაუფლება თა
ღლითობის ან სხვა ხერხების, ასევე, სახელმწიფო მოსამსახურეთა მიერ თა
ვიანთი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით – განისაზღვრება, 
როგორც კორუფცია“. 

282ე მუხლის მე2 ნაწილში განმარტებულია: „კორუფციის სხვა გამოვლი
ნებას წარმოადგენს: სახელმწიფო ქონების მიტაცება, ქურდობა, ქონების 
უკანონოდ დაუფლება თაღლითობის ან სხვა ხერხების გამოყენებით, იმ პი
რების მიერ თავიანთი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით, 
რომელთაც სახელმწიფო ორგანოების, სახელმწიფო კომპანიების, საწარმო
ების, ორგანიზაციების, სახალხო გაერთიანებების მიერ დავალებული აქვთ 
ხელმძღვანელობა და სახელმწიფო ქონების სამეურნეო განკარგვა“.

სისხლის სამართლის კოდექსის 383ე მუხლი, გარემოებების სიმძიმიდან 
გამომდინარე, განსაზღვრავს სასჯელის ზომებს იმ ქმედებებისათვის, რომ-
ლებიც კორუფციის განსაზღვრების ქვეშ ექცევა. ამგვარ გარემოებებს განე-
კუთვნება ფულთან დაკავშირებული კორუფციული საქმიანობა; ამავდროუ-
ლად, კორუფცია უნდა ატარებდეს ინდივიდუალურ ხასიათს.

ინდივიდუალური კორუფცია 100 ათასზე მეტი იუანის ოდენობით,423 ისჯე-
ბა თავისუფლების აღკვეთით 10 წლის ზემოთ ან თავისუფლების უვადოდ 
აღკვეთით ქონების კონფისკაციით ან მის გარეშე, ხოლო განსაკუთრებით 
მძიმე გარემოებების შემთხვევაში – სიკვდილით დასჯითა და ქონების კო-
ნფისკაციით.

თუკი პირმა ჩაიდინა ქმედება, რომელიც განიხილება, როგორც ინდივი-
დუალური კორუფცია და მისი ოდენობა განისაზღვრება 5 ათასიდან არა-
უმეტეს 10 ათასი იუანით, და, ამასთანავე, მან აღიარა დანაშაული და და-
აბრუნა მითვისებული, სასჯელი შესაძლოა შემსუბუქებულ იქნას, ან პირი 
გათავისუფლდეს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისაგან და მის 
მიმართ გამოყენებული იქნას მხოლოდ ადმინისტრაციული სახდელი.

423 შენიშვნა: 100 000 ჩინური იუანი ქართულ ვალუტაში, საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიცია-
ლური გაცვლითი კურსის შესაბამისად შეადგენს 47,896.53 ლარს.
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კორუფციული დანაშაულის სუბიექტებს წარმოადგენენ სახელმწიფო მო-
ხელეები. ისინი, სისხლის სამართლის კოდექსის 388ე მუხლის თანახმად, 
ასევე, შესაძლოა იყვნენ ქრთამის აღების ამსრულებლები, თუკი თავიანთი 
სამსახურებრივი უფლებების ან მდგომარეობის გამოყენებით, უკანონო 
სარგებლის მიღებისათვის ითხოვდნენ ქონებას, ან მიიღეს ის პირადად ან 
სხვა სახელმწიფო მოხელეების მეშვეობით.

სისხლის სამართლის კოდექსის 384ე მუხლი ითვალისწინებს სისხლისსა-
მართლებრივ პასუხისმგებლობას საბიუჯეტო სახსრების მითვისებისათ-
ვის. აღნიშნული დანაშაული ისჯება 5 წელზე მეტი ვადით. საუბარია ისეთ 
შემთხვევაზე, როდესაც პირი, პირადი გამორჩენის მიზნითა და კანონსაწი-
ნააღმდეგო საქმიანობის წარმოებისათვის, იყენებს საბიუჯეტო სახსრებს 
და არ უზრუნველყოფს მათ დაბრუნებას სამი თვის ვადაში. იმ შემთხვევაში, 
თუ პირი აბრუნებს სახსრებს, ცხადია, მაინც დაისჯება, თუმცა, შეუმსუბუქ-
დება სასჯელი. სახსრების დაუბრუნებლობის შემთხვევაში კი აღნიშნული 
ქმედება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 10 წელზე მეტი ხნით ან უვადო 
თავისუფლების აღკვეთით.

ქრთამის აღება

სისხლის სამართლის კოდექსის 385ე მუხლში მოცემულია ქრთამის აღების 
ცნების ზოგადი განსაზღვრება, რომელიც ვლინდება ორი სახით. აღნიშ-
ნული მუხლის 1ლი ნაწილის თანახმად, ეს არის სახელმწიფო მოხელეთა 
მიერ თავიანთი სამსახურებრივი უპირატესობების გამოყენებით მესამე პი-
რებისაგან მათი ქონების მოთხოვნა, ან მესამე პირთათვის განკუთვნილი 
სარგებლის უკანონო მიღება. ასევე, 385ე მუხლი, ქრთამის აღებად მიიჩნე-
ვს სახელმწიფო მოხელეთა მიერ, სამეურნეოეკონომიკური საქმიანობის 
განხორციელებისას, ნებისმიერი საშუამავლო თუ საკომისიო გასამრჯელოს 
უკანონოდ მიღებას.

ქრთამის აღება მოიცავს დანაშაულის სამ დამოუკიდებელ სახეს. ესენია: 
ქრთამის აღება, ქრთამის მიცემა და მექრთამეობის შუამავლობა. 

სისხლის სამართლის კოდექსის 386ე მუხლში „ქრთამის აღების“ ერთიანი 
ცნება არ არის მოცემული. აქ მხოლოდ აღნიშნულია, რომ ქრთამის აღება 
თანხის ოდენობისა და არსებული გარემოებების გათვალისწინებით, 383
ე მუხლის დებულებების შესაბამისად, ისჯება როგორც ინდივიდუალური 
კორუფცია. აქვე ნათქვამია, რომ ქრთამის მოთხოვნა ისჯება მაქსიმალუ-
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რად მკაცრი სასჯელით, მათ შორის, სიკვდილითაც კი, რასაც 383ე მუხლი 
ითვალისწინებს.424 სახელმწიფო მოხელეების გარდა, ქრთამის აღებისათ-
ვის პასუხს აგებენ, ასევე, სახელმწიფო ორგანოები, სახელმწიფო კომპანი-
ები, საწარმოები, სამეწარმეო ორგანიზაციები, სახალხო გაერთიანებები 
(მუხ ლი 387).

ქრთამის მიცემისათვის პასუხისმგებლობა გათვალისწინებულია სისხლის 
სამართლის კოდექსის 389390 მუხლებით. 389ე მუხლის პირველი ნაწილის 
დებულებების შესაბამისად, „ქრთამის მიცემის“ შინაარსი განისაზღვრება, 
როგორც „სახელმწიფო მოხელისათვის ქონების გადაცემა უკანონო სარგებე
ლის მიღების მიზნით“.

ქრთამის მიცემად, ასევე, ითვლება „სახელმწიფო მოხელისათვის განსა
კუთრებით დიდი ოდენობის ქონების გადაცემა, ან მისთვის ეკონომიკური 
საქმიანობის განხორციელების პროცესში სახელმწიფო დადგენილების და
რღვევით საკომისიოს ან ნებისმიერი გასამრჯელოს გადახდა“ (389ე მუხ
ლის მე2 ნაწილი).

ქრთამის მიცემად არ ჩაითვლება სახელმწიფო მოხელისათვის ქონების 
იძულებითი გადაცემა (389ე მუხლის მე3 ნაწილი). 

სისხლის სამართლის კოდექსის 390ე მუხლი განსაზღვრავს ქრთამის მი-
ცემისათვის სასჯელს. გარემოებებიდან გამომდინარე, სასჯელი შეიძლება 
იყოს ხუთი წლიდან თავისუფლების აღკვეთა ან მოკლევადიანი პატიმრო-
ბა. ასევე თავისუფლების აღკვეთა 10 წელზე მეტი ვადით ან თავისუფლების 
უვადო აღკვეთა, ქონების კონფისკაციით ან მის გარეშე. 

პირი, რომელმაც მისცა ქრთამი და აღიარა ქრთამის მიცემის ფაქტი სასა-
მართლო დევნის დაწყებამდე, თავისუფლდება სისხლის სამართლის პასუ-
ხისმგებლობისაგან (390ე მუხლის მე3 ნაწილი).

დასჯადია, ასევე, ქრთამის მიცემა სახელმწიფო ორგანოების, სახელმწიფო 
კომპანიების, საწარმოების, სამეწარმეო ორგანიზაციებისა და სახალხო გა-
ერთიანებისათვის. 

სისხლის სამართლის კოდექსის 392ე მუხლით დადგენილია პასუხისმგებ-
ლობა მექრთამეობაში შუამავლობისათვის.

424 Коробеева А.И. & Чучаева А.И., „Уголовный кодекс Китая“. Москва.: «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ» 2017. С. 170.
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კორუფციული ტიპის დანაშაულებს უნდა მივაკუთვნოთ ქმედება, რომელიც 
გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 394ე მუხლით. აღ-
ნიშნული მუხლი გულისხმობს სახელმწიფო მოხელეთა მიერ სახელმწი-
ფო სამსახურში მსახურებისას (ქვეყნის შიგნით თუ მის გარეთ) მიღებული 
საჩუქრების შესაბამისი სტრუქტურებისთვის გადაუცემლობას, რომელთა 
გადაცემის ვალდებულება მათ ჰქონდათ სახელმწიფო რეგულაციების შესა-
ბამისად. ასეთი პირები ისჯებიან კოდექსის 382ე და 383ე მუხლების შესა-
ბამისად.

სისხლის სამართლის კოდექსის 395ე მუხლით, თუ სახელმწიფო მოხელე-
თა ქონების ღირებულება ან მათი ხარჯები შესამჩნევად აღემატება მათ კა-
ნონიერ შემოსავალს და ეს გადაჭარბება შეადგენს მნიშვნელოვან თანხას, 
მოხელეები ვალდებული არიან დაასაბუთონ შემოსავლის წყარო; დაუსაბუ-
თებლობის შემთხვევაში შემოსავლის მოცემული წყარო ჩაითვლება უკანო-
ნოდ. აღნიშნული ქმედება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ხუთ წლამდე 
ვადით ან მოკლევადიანი პატიმრობით, ხოლო ჭარბი ქონება ექვემდებარე-
ბა ამოღებას. 

სახელმწიფო მოხელეები, რომლებსაც გააჩნიათ ანგარიშები საზღვარგა-
რეთ, ვალდებული არიან განაცხადონ ამის შესახებ სახელმწიფო დადგენი-
ლების შესაბამისად, ე.ი. მოახდინონ მათი სრული დეკლარირება.

სისხლის სამართლის კოდექსის 396ე მუხლით, ასევე, დადგენილია პასუ-
ხისმგებლობა სახელმწიფო ორგანოებისათვის, სახელმწიფო ორგანიზაცი-
ების, საწარმოების, სამეწარმეო ორგანიზაციებისა და სახალხო გაერთიანე-
ბებისათვის, კერძო პირებისათვის ქრთამის სახით სახელმწიფო ქონების 
უკანონოდ გადაცემის გამო.425

თანამდებობრივი დანაშაული 

მე9 თავი (თანამდებობრივი დანაშაულების შესახებ) შედგება 23 მუხლი-
საგან. ამ ტიპის დანაშაულს ეთმობა 397419ე მუხლები. „თანამდებობის 
პირის“ ცნება სისხლის სამართლის კოდექსში არ არსებობს. დანაშაულის 
სუბიექტებად აქაც სახელმწიფო მოხელეები გვევლინებიან, მაგრამ მათ 
მიერ ჩადენილი დანაშაული განეკუთვნება თანამდებობრივს, რადგანაც ის 

425 Трощинский П.В., „Нормативно-правовое регулирование борьбы современного китайского государства с коррупцией“. 
Актуальные проблемы российского права, no. 2 (63), 2016, С. 169-177. ხელმისაწვდომია: <https://cyberleninka.
ru/article/n/normativno-pravovoe-regulirovanie-borby-sovremennogo-kitayskogo-gosudarstva-s-korruptsiey> [გადამოწმე-
ბულია: 14.04.2022].

https://cyberleninka.ru/article/n/normativno-pravovoe-regulirovanie-borby-sovremennogo-kitayskogo-gosudarstva-s-korruptsiey
https://cyberleninka.ru/article/n/normativno-pravovoe-regulirovanie-borby-sovremennogo-kitayskogo-gosudarstva-s-korruptsiey
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კავშირშია სუბიექტების მიერ უშუალოდ თავიანთი თანამდებობრივი მოვა-
ლეობების შესრულებასთან.

თანამდებობრივი დანაშაული შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად: პირველი მო-
იცავს ზოგადი ხასიათის დანაშაულს, რომელსაც შესაძლებელია ადგილი 
ჰქონდეს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მმართველობის ყველა ორგა-
ნოში, მეორე კი – თანამდებობრივ დანაშაულს, რომელთა ჩადენაც მოხდა 
სახელმწიფო მოხელეთა მიერ უწყებრივი კუთვნილებიდან გამომდინარე. 
პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება დანაშაული, რომლებიც გათვალისწინებულია 
სისხლის სამართლის კოდექსის 397ე და 398ე მუხლებში. სისხლის სამა-
რთლის კოდექსის 397ე მუხლი ადგენს პასუხისმგებლობას სამსახურებრი-
ვი მოვალეობის ბოროტად გამოყენების ან სამსახურებრივი ვალდებულე-
ბებისადმი გულგრილი დამოკიდებულებისათვის, რამაც მნიშვნელოვანი 
ზიანი მიაყენა საზოგადოებრივ ქონებას ან სხვა სახელმწიფო თუ სახალხო 
ინტერესებს. ქმედებისათვის სასჯელი მნიშვნელოვნად იზრდება, თუკი სა-
ხელმწიფო ორგანოს მოხელეები შესაბამის ქმედებებს სჩადიან გამორჩე-
ნის მიზნით (397ე მუხლი, მე2 ნაწილი).

სისხლის სამართლის კოდექსის 398ე მუხლის პირველი ნაწილი ადგენს 
პასუხისმგებლობას სახელმწიფო მოხელეთა მიმართ, თუ მათ განზრახ ან 
გულგრილობით დაარღვიეს სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონი 
და გაამჟღავნეს სახელმწიფო საიდუმლოება დამამძიმებელ გარემოებებში. 
ამავე, 398ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, ანალოგიური ქმედების-
თვის პასუხს აგებენ ის პირებიც, რომლებიც არ წარმოადგენენ სახელმწიფო 
ორგანოების თანამშრომლებს. 

შემდგომ, 399401ე მუხლებში, პასუხისმგებლობა დიფერენცირებულია 
სახელ მწიფო ორგანოების უწყებრივი კუთვნილების მიხედვით, მათი მო-
ხელეების მიერ სამსახურებრივი ვალდებულებების შესრულებიდან გამო-
მდინარე.

სისხლის სამართლის კოდექსის 399401ე მუხლებით გათვალისწინებუ-
ლია იუსტიციის, სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლების პა-
სუხისმგებლობა სარგებლის მიღების მიზნით კანონის არამართებულად 
გამოყენების გამო, რის შედეგადაც მათ მიეცათ საშუალება განეხორცი-
ელებინათ სისხლისსამართლებრივი დევნა და დაედანაშაულებინათ 
უდანაშაულო პირი. აღნიშნული მუხლი მოიცავს იმ შემთხვევასაც, რო-
დესაც ეს პირები, მფარველობას უწევენ და ეხმარებიან დამნაშავეს, თავი 
აარიდოს მართლმსაჯულებას; ამავე მუხლებით, დანაშაულია (სისხლის 
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სამართლის საქმეზე სასამართლო პროცესის მსვლელობისას) რეალური 
ფაქტების დაფარვა, ასევე, კანონის თვითნებური განმარტების საფუძველ-
ზე განაჩენის გამოტანა.

იუსტიციის, სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომელთა მიერ ჩადენილ 
დანაშაულს განეკუთვნება დანაშაულის ჩადენაში დაკავებული ეჭვმიტანი-
ლის, ბრალდებულის ან/და მსჯავრდებულის უკანონოდ გათავისუფლება. 
დანაშაულია ხსენებულ თანამშრომელთა მიერ გამოვლენილი გულგრილო-
ბა, რომელმაც ზემოთ აღნიშნულ პირებს გაქცევის შესაძლებლობა მისცა, 
რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგები.

თანამდებობრივი დანაშაულის შემთხვევაში, ცხადია, საქმე გვაქვს სპეცია-
ლურ სუბიექტებთან. კერძოდ:

 � 402-ე მუხლის მიხედვით – დანაშაულის სუბიექტები არიან ადმინის
ტრაციის თანამშრომლები, რომლებიც, კანონის შესაბამისად, ვალ
დებულნი იყვნენ გადაეცათ საბუთები სასამართლო გარჩევისათვის 
და ეს არ გააკეთეს; 

 � 403-ე მუხლის მიხედვით – დანაშაულის სუბიექტი შეიძლება იყოს სახე-
ლმწიფო ორგანოების ხელმძღვანელი მოხელე, რომელიც პირადი სა-
რგებლის მიღების მიზნით, სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად 
გამოყენებით, უკანონოდ არეგისტრირებს კომპანიებს ან არეგისტრი-
რებს და ამტკიცებს აქციებსა და ვალთან დაკავშირებულ ვალდებულე-
ბებს, რაც მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს საზოგადოებრივ, სახელმწი-
ფო ან სახალხო ქონებრივ ინტერესებს;

 � 404 და 405 მუხლებით – დანაშაულის სუბიექტია საგადასახადო ორგა-
ნოების თანამშრომელი, გადასახადების აკრეფასა და სხვა გადახდებ-
თან დაკავშირებულ ქმედებათა გამო. 

შემდგომი მუხლებით გათვალისწინებულია არაერთი სახელმწიფო და 
ად მინისტრაციული ორგანოს, მათ შორის, საბაჟო ორგანოების, გარემოს 
დაც ვის სტრუქტურების, სახელმწიფო სავაჭრო კონტროლის, ცხოველზე 
საკარან ტინო კონტროლისა და სანიტარულადმინისტრაციული ორგანოე-
ბის თანამშრომელთა პასუხისმგებლობა.

სისხლის სამართლის კოდექსის 419ე მუხლი ითვალისწინებს სახელმწიფო 
ორგანოების თანამშრომელთა პასუხისმგებლობას, რომლებმაც გამოიჩი-
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ნეს უსაზღვრო უპასუხისმგებლობა და გამოიწვიეს კულტურული ღირებუ-
ლების მქონე ფასეულობის დაზიანება ან დაკარგვა განსაკუთრებით მძიმე 
გარემოებებში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ, თუკი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სისხლის სა-
მართლის კოდექსის ზოგადი ნაწილის მუხლებსა და ინსტიტუტებზე დიდი 
ზეგავლენა იქონია საბჭოთა სისხლის სამართალმა, მისი კერძო ნაწილი 
ატარებს ავტონომიურ ხასიათს. კერძო ნაწილის ნორმები თანამედროვეა 
და მოიცავს ძირითად დანაშაულებრივ გამოვლენებს. ნათლად ვლინდება 
კანონმდებლის განსაკუთრებული მიზანი კორუფციასა და მექრთამეობა-
სთან ბრძოლის მიმართულებით.

ორგანიზებული დანაშაული

ჩინეთის 1979 წლის სისხლის სამართლის კანონის თანახმად, დანაშაუ-
ლადაა მიჩნეული ისეთი ორგანიზაციების შექმნა, ხელმძღვანელობა ან 
მათში აქტიური მონაწილეობა, რომლებსაც გააჩნიათ დანაშაულებრივი 
სინდიკატის ხასიათი (294ე მუხლი). თავად ტერმინი „ორგანიზაციები, 
რომლებსაც გააჩნიათ დანაშაულებრივი სინდიკატის ხასიათი, არ არის 
განსაზღვრული კანონში, მაგრამ განისაზღვრება ჩინეთის მუდმივმოქმე-
დი კომიტეტის სახალხო წარმომადგენელთა კრების განმარტებებში ჩი-
ნეთის სისხლის სამართლის 294ე მუხლის პირველ ნაწილთან მიმართე-
ბაში. კერძოდ, ეს არის „ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია დანაშაულებ-
რივი სინდიკატის ხასიათი“. ასეთ ორგანიზაციას, სისხლის სამართლის 
კოდექსის 294ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, ამავდროულად, 
ახასიათებს შემდეგი ნიშნები: 

1. დანაშაულებრივი ორგანიზაცია წარმოადგენს წევრთა შედარებით მყარ, 
მრავალრიცხოვან გაერთიანებას, სტაჟიანი წევრებით, ორგანიზატორე-
ბითა და ლიდერით;

2. ის იღებს ეკონომიკურ სარგებელს ორგანიზებული, მართლსაწინააღ-
მდეგო ქმედებების განხორციელების, დანაშაულებრივ ქმედებათა ან 
სხვა ხერხების გამოყენების გზით. ფლობს გარკვეულ ეკონომიკურ ძა-
ლას თავისი საქმიანობის მხარდასაჭერად;426 

426 United Nations Office on Drugs and Crime – UNODOC. Model Legislative Provisions against Organized Crime. United Nations, 
New York, 2012. p. 11. ხელმისაწვდომია: <https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Model_
Legislative_Provisions_UNTOC_Ebook.pdf> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Model_Legislative_Provisions_UNTOC_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Model_Legislative_Provisions_UNTOC_Ebook.pdf
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3. ის სჩადის ორგანიზებულ, მართლსაწინააღმდეგო და დანაშაულებ-
რივ ქმედებებს, ხშირ შემთხვევაში ძალადობის, მუქარის ან სხვა სა-
შუალებებით ახორციელებს რა სხვადასხვა ძალადობრივ ქმედებას, 
იყენებს უხეშ ძალას, აყენებს სხეულის მძიმე დაზიანებას ან კლავს 
ადამიანებს; 

4. მართლსაწინააღმდეგო და დანაშაულებრივ ქმედებათა მეშვეობით 
ან სახელმწიფო თანამდებობის პირებისაგან დაცვისა და მფარვე-
ლობის გამოყენებით, ის თესავს შიშს გარკვეულ რაიონში, ახორცი-
ელებს უკანონო კონტროლს და ახდენს უდიდეს მართლსაწინააღ-
მდეგო ზეგავლენას გარკვეულ რაიონზე, ვაჭრობის სფეროზე, რითაც 
სერიოზულად აზიანებს ეკონომიკურ წესრიგსა და ადამიანების ყოვე-
ლდღიურ ცხოვრებას.427

ჩინეთში მაფიოზური ხასიათის ორგანიზაციების განვითარების პროცესში 
შეინიშნება შემდეგი კანონზომიერებები: 

1. მაფიოზები თანდათან აუმჯობესებენ ასეთი ორგანიზაციის ხარისხს; 

2. ქმნიან მზარდ ეკონომიკურ ძალას; 

3. ახდენენ ორგანიზაციის ტექნიკურ მოდერნიზებას; 

4. წარმოიშვებიან, იზრდებიან, ფართოვდებიან და იბრძვიან გავლენის 
სფეროებისათვის; 

5. სოფლებში ორგანიზებული დანაშაულის პრობლემა მძაფრდება; 

6. შეინიშნება დანაშაულებრივი მოღვაწეობის სახეთა სიმრავლე; 

7. ხელისუფლებისა და მაფიოზური ხასიათის ორგანიზაციების ურთიე-
რთქმედება წარმოადგენს მეტად სახიფათო ტენდენციას; 

8. ადგილი აქვს დანაშაულებრივი ორგანიზაციების ინტელექტუალურ 
ზრდას.428

427 Ibid.
428 Хэ Бинсун, „Тенденции развития преступности в КНР“. Всероссийский криминологический журнал, no. 1, 2013, pp. 127-

129. ხელმისაწვდომია: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-prestupnosti-v-knr> [გადამოწმებუ-
ლია: 14.04.2022].

https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-prestupnosti-v-knr
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ნაწილი

მუსლიმური სამართლის ოჯახის 
ქვეყნების იურისპრუდენციის 

საფუძვლები და კოდიფიკაციის 
თავისებურებები
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თავი 11. ირანის ისლამური 
რესპუბლიკის სისხლის სამართალი 
ზოგადი ნაწილი

სისხლის სამართლის სისტემის მუსლიმური ტიპი ასახავს საზოგადოებრი-
ვი ურთიერთობების სისხლისსამართლებრივი რეგულირების თავისებურე-
ბებს ისლამურ რელიგიაზე დამყარებული სამართლის რელიგიური სისტე-
მის მქონე სახელმწიფოებში. ეს სახელმწიფოები მდებარეობენ შუა აღმო-
სავლეთში, აზიასა და აფრიკაში (ირანი, ერაყი, პაკისტანი, საუდის არაბეთი 
და სხვ.). მუსლიმთა სისხლის სამართლის დოქტრინა ემყარება სისხლის 
სამართლის წყაროებში ფორმულირებულ დებულებებს, რომლებსაც აქვთ 
რელიგიური შინაარსი და სისხლისსამართლებრივი მნიშვნელობა.

სისხლის სამართლის ძირითადი წყაროა ყურანი და სუნა, აგრეთვე, ყურა-
ნისა და სუნის ნორმების ინტერპრეტაციები, რომელთაც ავტორიტეტული 
რელიგიური ლიდერები იძლევიან. სისხლის სამართლის ნორმები ასახავს 
ისლამის ძირითად ღირებულებებს, როგორიცაა: რელიგია, სიცოცხლე, გო-
ნება, გვარის გაგრძელება, ქონება. ამ ღირებულებათა ხელმყოფი დანაშა-
ულები მძიმედ მიიჩნევა და ყველაზე მკაცრად ისჯება. მკაცრია სასჯელები 
შვიდი სახის დანაშაულისთვის: რჯულგანდგომილობა, ბუნტი, სპირტიანი 
სასმელების გამოყენება, მრუშობა, ყალბი ბრალდება დანაშაულის ჩადე-
ნაში, ქურდობა და ყაჩაღობა. ამ ტიპის სისხლის სამართალი გამოყენება 
სპეციალური მუსლიმური სასამართლოების მიერ, სადაც მოსამართლეს 
ეძლევა ფართო დისკრეცია (გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება), 
მათ შორის, ბრალდებულთა დასჯის სფეროში. თანამედროვე პერიოდში, 
ზოგიერთმა ისლამურმა ქვეყანამ უარი თქვა მუსლიმურ/რელიგიურ სასა-
მართლოებზე (ეგვიპტე), სხვა ქვეყნებში კი (მაგ. სუდანი) მათი სისტემა და 
რელიგიური სამართალი კიდევ უფრო განვითარდა. ამრიგად, მუსლიმური 
ტრადიციული პრინციპებისა და ნორმებისადმი მიდგომა სხვადასხვა ის-
ლამურ ქვეყანაში მნიშვნელოვნად განსხვავებულია.
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თანამედროვე რელიგიური სისხლის სამართლის სისტემებში კრიმინალი-
ზებულია მრავალი ცოდვიანი ქმედება. ასე მაგალითად, მუსლიმური სის-
ხლის სამართლის თანახმად, დანაშაულად ითვლება ისეთი ცოდვები, რო-
გორიცაა: რჯულგანდგომილობა, მრუშობა, სპირტიანი სასმელების გამოყე-
ნება, ცრუ ჩვენება, მარხვის დაუცველობა და ა.შ. 

კანონის ძირითადი წყაროები რელიგიურ სისხლის სამართლის სისტემაში 
განსხვავებულია სხვადასხვა სახელმწიფოში. ეს წყაროებია: 

1. საღვთო წერილი (ყურანი), რომელიც შეიცავს დებულებებს მართებუ-
ლი ქცევის და, ასევე, რელიგიური დოგმების დარღვევისათვის პასუხის-
მგებლობის შესახებ; 

2. წმინდა ტექსტების კომენტარები და განმარტებები; 

3. რელიგიური ნორმების საფუძველზე მიღებული საერო კანონები, რომ-
ლებიც თავისი შინაარსით წარმოადგენენ ზნეობრივ – სამართლებრივ 
რეგულაციებს.

სისხლის სამართლის წყაროები

ირანის თანამედროვე სამართლის სისტემა მოიცავს მუსლიმური და რომა
ნულ გერმანული სამართლის სისტემათა ელემენტებს. უნდა აღინიშნოს, რომ 
ირანი იმ მუსლიმურ სახელმწიფოთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელმაც თავი აა-
რიდა პირდაპირ ევროპულ კოლონიზაციას, რამაც გავლენა იქონია მისი სამა-
რთლებრივი სისტემის ფორმირებაზე. ისტორიულად, XX საუკუნეში, 19201930 
წლების რეფორმების შედეგად, მუსლიმური სამართლის მოქმედების არეალი 
მნიშვნელოვნად შემცირდა. მუსლიმური სამართლის დოქტრინამ (ფიქხი) პო-
ზიციები შეინარჩუნა მხოლოდ პირადი სტატუსის და მიმოქცევიდან ამოღებუ-
ლი და ქველმოქმედებისათვის გამიზნული ქონების (ვაკფი) სამართლებრივი 
მდგომარეობის განსაზღვრის სფეროში. თუმცა, 1979 წელს, რადიკალური ის-
ლამური სასულიერო პირების ხელისუფლებაში მოსვლის შემ დეგ, აიათოლა 
ჰომეინის429 ხელმძღვანელობით, კურსი იქნა აღებული ირანის მთელი სამა-
რთლებრივი სისტემის ისლამიზაციისკენ. 1979 წლის კონსტიტუციამ დაადგი-
ნა დებულება ქვეყანაში მიღებული ყველა კანონის შარიათთან სავალდებულო 
შესაბამისობის შესახებ. ამასთანავე, „კონსტიტუციის დაცვის საბჭო“, რომე-
ლიც იურისტებისა და სასულიერო პირებისაგან შედგება, ამოწმებს პარლამე-

429 Wright R., The Last Great Revolution: Turmoil and Transformation in Iran. New York, Vintage, 2000. p. 220.
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ნტის მიერ მიღებული კანონების შესაბამისობას ყურანთან და კონსტიტუციის 
პრინციპებთან. ამავდროულად, ევროპული ქვეყნებიდან ნასესხები წინანდე-
ლი კოდიფიცირებული კანონმდებლობის ძირითადი ნაწილი შეიცვალა მხო-
ლოდ ისლამური სამართლებრივი პრინციპების შესაბამისად. 

ამჟამად, ისლამური სამართლის ნორმები და პრინციპები ღრმა გავლენას ახ-
დენს კონსტიტუციურ კანონმდებლობასა და მოქმედი სამართლის სხვა დარ
გებზე, რაც უზრუნველყოფს მოქალაქეთა საზოგადოებრივი (პოლიტიკური, 
ეკონომიკური, კულტურული) და პირადი ცხოვრების ყველა ასპექტის ისლამუ-
რი ნორმებისადმი დაქვემდებარებას, მათ შორის, არა მხოლოდ იურიდიული, 
არამედ მორალური ნორმებისადმი, რომლებიც უკავშირდება მაჰმადიანთა 
ტანსაცმელს, საკვებსა და თავისუფალი დროის გატარების ფორმებს.430 

ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში სამართლის ძირითადი წყარო კანონია. 
კონ სტიტუციის მე4 მუხლის თანახმად, ყველა სამოქალაქო, სისხლისსამარ
თლებრივი, ფინანსური, ეკონომიკური, ადმინისტრაციული, კულტურული, 
სამხედრო, პოლიტიკური და სხვა კანონები და დადგენილებები უნდა ემყა-
რებოდეს ისლამის ნორმებს.

თანაფარდობა კანონის ნორმასა და წესჩვეულებას შორის დგინდება კა-
ნონმდებლობის პრიორიტეტის პოზიციიდან. მოსამართლე ვალდებულია 
გამოიყენოს კანონის ნორმა, თუნდაც, მისი აზრით, ის ეწინააღმდეგებოდეს 
ჩვეულებას. წესჩვეულების ნორმები გამოიყენება სამართლებრივი ნორ-
მის არარსებობის შემთხვევაში. სასამართლო პრაქტიკა ფორმალურად არაა 
აღიარებული სამართლის წყაროდ. მოსამართლემ გადაწყვეტილება უნდა 
მიიღოს კანონის საფუძველზე. ამავდროულად, უზენაესი სასამართლოს 
მიერ მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილებები სავალდებულოა ქვემ-
დგომი სასამართლო ორგანოებისთვის.

დანაშაული

ირანის ისლამური სახელმწიფოს სისხლის სამართლის კანონის თანახმად, 
დანაშაულია ნებისმიერი ქმედება (უმოქმედობა), რომელიც ექვემდებარება 
დასჯას ისლამური სისხლის სამართლის სასჯელების შესახებ კანონის მი-
ხედვით.431

430 Хачатуров Р. Л., „О правовой системе Ирана“. Вектор науки ТГУ. № 6 (9). 2009. С. 59.
431 „Iran: Islamic Penal Code“. National Legislative Bodies / National Authorities. Refworld. 20 November, 1991. ხელმისაწ-

ვდომია: <https://www.refworld.org/docid/518a19404.html> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.refworld.org/docid/518a19404.html
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ირანის სს კოდექსის პირველი მუხლის თანახმად, აღნიშნული კანონი გან
საზღვრავს დანაშაულისა და სასჯელის, აგრეთვე, პროფილაქტიკური და 
აღმზრდელობითი ზომების სახეობებს დანაშაულის ჩამდენ პირთან მი
მარ თებაში.432

ამგვარად, კანონითაა გამყარებული პრინციპი – „არ არსებობს დანაშაული, 
არ არსებობს სასჯელი, კანონში მასზე მითითების გარეშე“, მაგრამ იმის 
გათვალისწინებით, რომ ირანში სისხლის სამართლის სისტემა რელი-
გიურია, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ სისხლის სამართლის ყველაზე 
მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს არა სისხლის სამართლის კოდექსი, 
არამედ ყურანის ნორმები, რომელიც კანონის პირველწყაროს ფუნქციას 
ასრულებს.

ირანის 1979 წლის კონსტიტუციის მე4 მუხლში ხაზგასმულია, რომ სის-
ხლის სამართლის და სხვა კანონები თუ დადგენილებები უნდა ემყარე-
ბოდნენ ისლამურ ნორმებს.433 ამ მუხლს უპირატესი იურიდიული ძალა 
აქვს კონსტიტუციის სხვა მუხლების, აგრეთვე, სახელმწიფოში მიღებული 
სხვა კანონებისა თუ კანონქვემდებარე აქტების მიმართ. მოწმდება კანო-
ნების შესაბამისობა ისლამურ ნორმებთან და მტკიცდება ე.წ ფაქიხების 
(ისლამური სამართალმცოდნეების) კონსტიტუციისა და ისლამური ნორ
მების დაცვის საბჭოს მიერ.

ირანის სს კოდექსის 105ე მუხლის შესაბამისად, დანაშაულებრივი ქმედე-
ბის კვალიფიკაციისას მოსამართლე ვალდებულია იხელმძღვანელოს ალა-
ჰის კანონებით, მოქმედი კანონმდებლობითა და საკუთარი რელიგიური სა-
მართლებრივი ცნობიერებით.434

ირანის სს კოდექსის კანონის მე2 მუხლის თანახმად, ნებისმიერი ქმედება 
ან უმოქმედობა, რომლისთვისაც კანონით გათვალისწინებულია სასჯელი, 
დანაშაულს წარმოადგენს. ამ განმარტებაში არ არის გადმოცემული „დანა-
შაულის“ ცნების შინაარსი.

ირანული სისხლის სამართალში დამკვიდრებულია „დანაშაულის“ შემდეგი 
გაგება:

432 Ibid, Article 1.
433 „Iran (Islamic Republic of)'s Constitution of 1979 with Amendments through 1989“. constituteproject.org. 26 August, 2021. 

Article 4, p. 10. ხელმისაწვდომია: <https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=en> [გადა-
მოწმებულია: 14.04.2022].

434 „Iran: Islamic Penal Code“ Article – 105. National Legislative Bodies / National Authorities. Refworld. 20 November, 1991. 
ხელმისაწვდომია: <https://www.refworld.org/docid/518a19404.html> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=en
https://www.refworld.org/docid/518a19404.html
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1. დანაშაული ადამიანის ნებაა, რომელიც გამოიხატება მოქმედებით ან 
უმოქმედობით;

2. დანაშაული რელიგიური ცოდვაა, რომელიც არღვევს ღვთის კანონებს;

3. დანაშაული არის ქმედება, რომელიც ხელყოფს საზოგადოების და მისი 
წევრების ინტერესებს;

4. დანაშაული არის უკანონო ქმედება, რომლისთვისაც გათვალისწინებუ-
ლია სასჯელი;

5. დანაშაული ბრალეული ქმედებაა, რომელიც არ არის დაკავშირებული 
თავდაცვის უფლების განხორციელებასთან.435

დანაშაულის შემადგენლობა ირანის სისხლის სამართლის კანონის თანახ-
მად, მოიცავს ობიექტური და სუბიექტური მხარის ელემენტებს. ობიექტური 
თვალსაზრისით, დანაშაულის ჩადენა ხდება მოქმედებით ან უმოქმედო-
ბით. ამასთან, მხედველობაშია მისაღები მიზეზობრივი კავშირის არსებობა. 
სუბიექტური მხარე ითვალისწინებს ბრალეულობას პირდაპირი ან არაპირ-
დაპირი განზრახვით, ვინაიდან მხოლოდ ბრალის ფაქტორის არსებობისას 
განიხილება სოციალურად საშიში ქმედება, როგორც დანაშაული.

დანაშაულის სუბიექტი 

ირანის ისლამური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კანონის თანახმად, 
დანაშაულის სუბიექტის ნიშნებია ფიზიკური პირის მიერ გარკვეული ასაკის 
მიღწევა და შერაცხადობა. ირანის სს კოდექსის 49ე მუხლით, მცირეწლოვან 
ბავშვებს დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის შემთხვევაში არ ეკისრებათ 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. მცირეწლოვან ბავშვებად 
ითვლებიან პირები, რომელთაც ისლამური რელიგიური კანონის თანახმად, 
არ მიუღწევიათ სრულწლოვანებისთვის. სრულწლოვანების ასაკის განსა-
ზღვრის საკითხი რეგულირდება რელიგიურსამართლებრივი დოქტრინით. 
ვაჟი სრულწლოვანია პოლუციის დაწყების მომენტიდან. თუ ის აღმოაჩენს, 
რომ ძილში პოლუცია ჰქონდა, იმ წუთიდან „ბალიგად" (ზრდასრულად) მიი-
ჩნევა. გოგონას სრულწლოვანება განისაზღვრება იმით, დაეწყო თუ არა მას 
მენსტრუაცია (ჰაიდი).

435 Акилов Ф.И., Уголовное право Исламской Республики Иран: становление, основные институты и тенденции развития: 
диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва: 2010. С. 23.
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თუ დასახელებული ნიშნები არ არსებობს, სრულწლოვანება დგება გარკვე-
ული ასაკის მიღწევის შემდეგ. იმამების აბუ იუსუფისა და მუჰამედის აღი-
არებული აზრის თანახმად, როგორც ვაჟის, ისე გოგონას სრულწლოვანე-
ბის ასაკი 15 წელია (იმ პირობით, რომ ამ მომენტამდე არ აღენიშნებოდათ 
სრულწლოვანების სხვა ნიშნები).

ვაჟის გამოკითხვა და მისი მხრიდან დადასტურება იმაზე, რომ ის ზრდასრუ-
ლი გახდა, მისგან მიიღება 12 წლიდან, ხოლო გოგონასი – 9 წლიდან.436 თუ 
სისხლისსამართლებრივი ქმედების ჩამდენს სრულწლოვანებისთვის არ 
მიუღწევია, შარიათის წესების თანახმად, მას ირანის სისხლის სამართლის 
კოდექსის შესაბამისად, ენიშნება ფიზიკური სასჯელი, რომელიც არ უნდა 
აღემატებოდეს დადგენილ საზღვრებს. 

ირანის სისხლის სამართალი, ყურანის წესების შესაბამისად, განასხვავებს 
დანაშაულის სუბიექტს და პირს, რომელიც დასჯას ექვემდებარება.

ირანის სს კოდექსის 50ე მუხლის თანახმად, თუ სრულწლოვანებას მი-
უღწეველმა პირმა ჩაიდინა მკვლელობა, სხეულის დაზიანება ან ცემა, მის 
დანაშაულზე პასუხისმგებლობა გარანტორებმა (მამრობითი სქესის ახლო 
ნათესავებმა) უნდა აიღონ. რა თქმა უნდა, ევროპული იურისპრუდენციის 
თვალსაზრისით, ეს დებულება არღვევს სისხლისსამართლებრივი ქმედე-
ბისათვის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის ფუნდამენტურ პრინციპს.

ამავდროულად, ირანის სს კოდექსის მიხედვით, სისხლისსამართლებრივი 
ქმედების შედეგად ქონების დაზიანების შემთხვევაში, პასუხისმგებლობა 
ეკისრება თავად არასრულწლოვანს. ზიანის ანაზღაურება ხორციელდება 
ბავშვის ქონებიდან მისი კანონიერი წარმომადგენლის (მამრობითი სქესის 
ახლო ნათესავი მამაკაცის ხაზით) მიერ.

შეურაცხაობა

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსში არ არის მოცემული შეურაცხაობისა და 
შეზღუდული შერაცხაობის განმარტება, აგრეთვე, ფსიქიკური დაავადებების 
ჩამონათვალი, რომლებიც გამორიცხავს შერაცხადობას. კოდექსის თანახმად, 
სისხლისსამართლებრივად არ აგებს პასუხს პირი, რომელსაც დანაშაულის 

436 Шейх Абдул-Гани, аль-Майдани., ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ ПО ХАНАФИТСКОМУ МАЗХАБУ. ДАРУЛЬ-
ФИКР. 5 Aпрель, 2018. ხელმისაწვდომია: <http://darulfikr.ru/story/fiqh/hanafi_puberty> [გადამოწმებულია: 
14.04.2022].

http://darulfikr.ru/story/fiqh/hanafi_puberty
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ჩადენის დროს, ნებისმიერი სიმძიმის ფსიქიკური აშლილობა აღენიშნებოდა. 
ციკლური ხასიათის ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირი თავისუფლდება სის-
ხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
დანაშაულის დროს ის ფსიქიკური აშლილობის მდგომარეობაში იმყოფებო-
და. პროკურორის ბრძანებით, პირი, რომელსაც დანაშაულის ჩადენის დროს 
ფსიქიკური აშლილობა აღენიშნებოდა, ან დანაშაულის ჩადენის შემდეგ განუ-
ვითარდა ის, დაავადების ფაქტისა და სოციალური საშიშროების დამადასტუ-
რებელი სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე, შეიძ ლება დააკავონ და გაგზა-
ვნონ პატიმრობისათვის მისთვის ყველაზე შესაფერის ადგილას.

ნასვამ მდგომარეობაში დანაშაულის ჩადენა ისჯება მუსულმანური სისხლის 
სამართლის წესების შესაბამისად. ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის თა-
ნახმად, თუ დანაშაული ჩადენილი იყო ალკოჰოლური ინტოქსიკაციით პრო-
ვოცირებულ შეურაცხად მდგომარეობაში, და ამავდროულად დადგინდა, რომ 
თრობა განზრახ იქნა გამოყენებული დანაშაულის ჩადენისთვის, დამნაშავე 
პირი ისჯება, როგორც ამ დანაშაულის, ისე ალკოჰოლის გამოყენების გამო.

დანაშაულის ჩადენის ეტაპები

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის 41ე მუხლის თანახმად, დანაშაუ-
ლის მომზადებასთან დაკავშირებული განზრახი ქმედებები, რომელთაც 
უშუალო კავშირი არ ჰქონდა დანაშაულის ჩადენასთან, არ მიიჩნევა დანაშა-
ულის მომზადებად და არ ექვემდებარება სასჯელს. დანაშაულის განუხორ
ციელებელ მცდელობასთან დაკავშირებული განზრახი ქმედებების გამო 
სასჯელი ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი თავად შეიცავს და-
ნაშაულის ნიშნებს.

დანაშაულის ჩადენისკენ მიმართული დანაშაულის ნიშნების შემცველი ქმე-
დების ნებაყოფლობით შეწყვეტა სასჯელის შემსუბუქების საფუძველია.

თანამონაწილეობა

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსი არ შეიცავს განმარტებას თანამონა-
წილეობის შესახებ. კოდექსი განასხვავებს შემსრულებელს, თანაშემსრუ-
ლებელსა და ხელშემწყობ პირებს. კოდექსში არაა მოცემული შემსრულებე-
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ლი პირის დეფინიციაც. თანაშემსრულებლად, 42ე მუხლის მიხედვით, იწო-
დება პირი, რომელიც სხვა პირთან ან პირებთან ერთად განზრახ და გაცნო-
ბიერებულად მონაწილეობს დანაშაულებრივ ქმედებაში, რომლის გამოც 
სასამართლოს მიერ ინიშნება სასჯელი ან შემაკავებელი ღონისძიებები. 
თანაშემსრულებლებს ეკისრებათ თანაბარი სისხლისსამართლებრივი პა-
სუხისმგებლობა, დანაშაულში მათი მონაწილეობის ხარისხის მიუხედავად. 
თითოეულ თანაშემსრულებელს ენიშნება სასჯელი, რომელიც დაინიშნე-
ბოდა დანაშაულის ერთი პირის მიერ ჩადენის შემთხვევაში. თუ დანაშაული 
ჩადენილი იქნა განზრახვის გარეშე, ორი ან მეტი პირის შეცდომით მოქმე-
დების შედეგად, თითოეულ მათგანს ენიშნება სასჯელი, რომელიც დაწესე-
ბული იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ამ დანაშაულს ერთი პირი ჩაიდენდა. 
თუ დანაშაულის ჩადენაში რომელიმე თანაშემსრულებლის ფაქტობრივი 
მონაწილეობის ხარისხი უმნიშვნელო იყო, სასამართლოს უფლება აქვს 
აღიაროს ეს გარემოება სასჯელის შემსუბუქების საფუძვლად.

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, დანაშაულის ხელშემ
წყობად მიიჩნევა: 

1. პირი, რომელმაც დაიყოლია სხვა პირი დანაშაულის ჩასადენად წაქე-
ზებით, მუქარით, დარწმუნებით, მოსყიდვით, შეცდომაში შეყვანით ან 
მოტყუებით;

2. პირი, რომელმაც განზრახ და გაცნობიერებულად მოამზადა დანაშაუ-
ლის ჩადენის საშუალება, ან ამ დანაშაულის შემსრულებელ პირს აცნო-
ბა მისი ჩადენის ხერხის შესახებ;

3. პირი, რომელმაც განზრახ და გაცნობიერებულად შეუწყო ხელი დანაშა-
ულს მისი ჩადენის პირობების შემსუბუქებით.

ირანული სისხლის სამართლის თანახმად, დანაშაულის ხელშეწყობის 
ფაქტს ადგილი აქვს იმ შემთხვევაში, თუ დანაშაულის შემსრულებელი და 
ხელშემწყობი მოქმედებდნენ საერთო განზრახვით და მათი ქმედებები 
დროში თან სდევდა ერთმანეთს. დანაშაულის თანაამსრულებლები ისჯე-
ბიან მათი ბრალეულობის ხარისხის, დანაშაულის ხასიათისა და გარემო-
ებების, დანაშაულის არაერთჯერადად ჩადენის ან რეციდივის ფაქტის არ-
სებობა/არარსებობის, ასევე, მათ მიმართ დისციპლინური ღონისძიებების 
(მითითებისა და გაფრთხილების ჩათვლით) ან სასჯელის დანიშვნის გა-
მოყენების შესაძლებლობის გათვალისწინებით. დანაშაულის ხელშეწყო-
ბა ცალკე სასჯელს ექვემდებარება, თუ ამას პირდაპირ ითვალისწინებს ის-
ლამური რელიგიური კანონი ან სახელმწიფოს ნორმატიული აქტები.
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ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, თუ დანაშაულის შემ
სრულებელი არ ექვემდებარება სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებ-
ლობას კანონის ძალით, ან მის მიმართ შეწყდა სისხლისსამართლებრივი 
დევნა ან სასჯელის აღსრულება რაიმე კანონიერ საფუძველზე, დანაშაუ-
ლის ხელშემწყობი არ თავისუფლდება სისხლისსამართლებრივი პასუ-
ხისმგებლობისგან. 

ირანის სისხლის სამართლის თანახმად, ორი ან მეტი პირის მიერ დანაშა-
ულის ჩადენა, თანამონაწილეობის სახეობის მიუხედავად, აღიარებულია 
დამამძიმებელ გარემოებად. 

ქმედების დანაშაულებრიობის   
გამომრიცხავი გარემოებები 

აუცილებელი მოგერიება

ისლამური კანონით, აუცილებელ მოგერიებას ადგილი აქვს, როდესაც ხელ
ყოფის თავიდან აცილება სხვა გზით (მაგალითად, პოლიციის გამოძახებით 
ან გაქცევით) შეუძლებელია. ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის შესა-
ბამისად, ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს პიროვნების, მისი პატივი-
სა და ღირსების ან საკუთრების დაცვას კრიმინალური ხელყოფისაგან, ან 
სხვა პირის (ან პირთა) ინტერესების დაცვას ნებისმიერი სახის ხელყოფი-
საგან ან მისი რეალური საფრთხისაგან, არ იწვევს სისხლისსამართლებრივ 
პასუხისმგებლობას და არ ექვემდებარება დასჯას:

 � თუ დაცვა შეესაბამებოდა ხელყოფის ან ხელყოფის მუქარის ხასიათს;

 � თუ ჩადენილი ქმედებები არ აღემატებოდა აუცილებელი მოგერიების 
საზღვრებს;

 � თუ შესაძლებელი არ იყო დროული მიმართვა კომპეტენტური სახელ-
მწიფო ორგანოებისთვის, ან ამ ორგანოების ჩარევამ ვერ უზრუნველყო 
ხელყოფის აღკვეთა ან ხელყოფის მუქარის აცილება.

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსში რეგლამენტებულია აუცილებელი 
მოგერიების ზოგიერთი კერძო შემთხვევაც, რომელიც განპირობებულია 
მუსლიმური სისხლის სამართლის სისტემის თავისებურებებით.
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ასე მაგალითად, კოდექსის თანახმად, მომგერიებელი არ ექვემდებარება 
დასჯას განზრახ მკვლელობისთვის, თუ იგი დაცვის მიზნით იქნა ჩადენილი:

 � მისთვის სიკვდილის ან სხეულის მძიმე დაზიანების მიყენების მცდე-
ლობისას;

 � მომგერიებლის ან მისი ახლო ნათესავების სექსუალური ხელშეუხებ-
ლობის ხელყოფის მცდელობისას;

 � პატივისა და ღირსების შეურაცხყოფისას ძალადობის უხეში გამოყენე-
ბით;

 � ქურდობის, ყაჩაღობის ან ადამიანის გატაცების მცდელობისას.

საკუთარი სიცოცხლის დაცვა თავდასხმისგან დასაშვებია თავდამსხმელის 
სიცოცხლის ფასადაც კი. ეს წესი გამომდინარეობს ყურანის მოთხოვნიდან, 
რომლის მიხედვითაც, დაუშვებელია მუსლიმი გახდეს საკუთარი სიკვდი-
ლის მიზეზი, თუ მას შეუძლია ამის თავიდან აცილება.437

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, ქმარს უფლება აქვს 
სიცოცხლე მოუსწრაფოს ან სხეულის მძიმე დაზიანება მიაყენოს ცოლს და 
სხვა მამაკაცს იმ დროს, როდესაც ისინი მრუშობის აქტით არიან დაკავებუ-
ლნი. თუ ცოლს ძალით აიძულეს მრუშობის აქტის ჩადენა, ქმარს მოძალადე 
მამაკაცის მოკვლის ან სხეულის მძიმე დაზიანების უფლება აქვს. ირანული 
სისხლის სამართლის კანონმდებლობით, დასაშვებია სხვა პირის, მისი პა-
ტივისა და ღირსების ან საკუთრების დაცვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ 
პირს არ შეუძლია დაიცვას საკუთარი თავი და დახმარება ესაჭიროება. 

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსით, აუცილებელ მოგერიებად არ 
ითვლება მართლწესრიგის დამცავი ორგანოს თანამშრომლებისთვის 
წინააღმდეგობის გაწევა მათ მიერ თავიანთი პროფესიული მოვალეობის 
შესრულებისას იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომლები აჭარბებენ საკუთარ 
უფლებამოსილებას და არსებობს საფუძვლიანი საშიშროება იმისა, რომ 
მათი ქმედებები საფრთხეს შეუქმნის პირის სიცოცხლესა და ჯანმრთე-
ლობას, ან შელახავს მის პატივსა და ღირსებას. ეს დებულება შეიძლება 
დადებითად შეფასდეს, ვინაიდან იგი ათავისუფლებს მომგერიებელს პა-
სუხისმგებლობისგან, პოლიციელის უკანონო ქმედებისთვის წინააღმდე-
გობის გაწევის გამო.

437 „Аль-Бакара (Корова), 195-й аят из 286“. quran-online.ru. ხელმისაწვდომია: <https://quran-online.ru/2:195> [გა-
დამოწმებულია: 14.04.2022].

https://quran-online.ru/2:195
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უკიდურესი აუცილებლობა

მუსლიმური სამართლის თვალსაზრისით, უკიდურესი აუცილებლობა გაი-
გივებულია ფსიქიკური იძულების ცნებასთან, რომლის დროსაც ადამიანი 
ზიანს აყენებს სხვას იმ გარემოებებში, რომლებიც გამორიცხავს ქცევის ვა-
რიანტის არჩევის თავისუფლებას. ისლამური სისხლის სამართლის მიხედ-
ვით, უკიდურესი აუცილებლობით ზიანის მიყენების მართლზომიერების პი-
რობებია: სერიოზული საშიშროების არსებობა, როდესაც საფრთხე ექმნება 
ამ ან სხვა პირთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან ქონებას; ასეთი საფრთხე 
გამოწვეული უნდა იყოს ობიექტური გარემოებებით (ხანძარი, წყალდიდო-
ბა) და განზრახ არ უნდა იყოს პროვოცირებული თავად ამ პირის მიერ. 

ზიანის მიყენება აუცილებლობით უნდა იყოს ნაკარნახევი და წარმოადგენ
დეს აღმოცენებული საფრთხის აღმოფხვრის ერთადერთ გზას, ზიანის თა-
ვიდან ასაცილებლად გამოყენებული საშუალებები თანაზომიერი უნდა 
იყოს საფრთხის სიმძიმისა.

ფსიქიკური ან ფიზიკური იძულება

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად, პირი, 
რომელმაც ჩაიდინა სისხლისსამართლებრივად დასჯადი დანაშაული იძუ-
ლებით ან ჩვეულებრივ პირობებში აუტანელი ძალადობის შედეგად, თავი-
სუფლდება სასჯელისაგან. სავსებით აშკარაა, რომ კოდექსი იძლევა ფსიქი-
კური ან ფიზიკური იძულების მნიშვნელოვან დახასიათებას და აღწერს მას, 
„ნორმალური აღქმისათვის გაუსაძლისად ჩვეულებრივ ვითარებაში“. 

კანონმდებლის ამგვარი მიდგომა დადებით შეფასებას იმსახურებს. ირანუ-
ლი კოდექსი შეიცავს ნორმას ფსიქიკურ ან ფიზიკურ იძულებაში ბრალეული 
პირის პასუხისმგებლობის შესახებ. ირანის სისხლის სამართლის კოდექ-
სის თანახმად, პირს, რომელიც აიძულებს სხვა პირს ჩაიდინოს დანაშაული, 
ენიშნება სასჯელი, ისევე როგორც შემსრულებელს, მისი ბრალეულობის 
ხარისხის, დანაშაულის ხასიათისა და გარემოებების, განმეორებითი დანა-
შაულის და რეციდივის ფაქტის არსებობაარარსებობის, აგრეთვე დისციპ-
ლინური ზემოქმედების ღონისძიებების (გაკიცხვა, გაფრთხილება და სა-
სამართლოს მიერ დადგენილი სხვა ღონისძიების გატარება) გამოყენების 
შესაძლებლობის გათვალისწინებით. 
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კანონით ნებადართული საქმიანობა

ირანის ისლამური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის მიხედვით, ქმედე-
ბის დანაშაულებრიობის გამომრიცხავ გარემოებადაა მიჩნეული კანონით 
ნებადართული საქმიანობა. ამგვარმა საქმიანობამ, მართალია, შეიძლება 
ზიანი მიაყენოს ან ზიანს აყენებს დაცულ საზოგადოებრივ ურთიერთობებს, 
მაგრამ, ამავდროულად, ის სოციალურად სასარგებლო ან აუცილებელია, 
არ ეწინააღმდეგება რელიგიურსამართლებრივ ნორმებს და, შესაბამისად, 
ნებადართულია კანონით.

ამგვარი საქმიანობა არ არის დანაშაული, თუ იგი მოიცავს:

 � მცირეწლოვანი ბავშვების, ასევე, მეურვეობის ქვეშ მყოფი პირების აღ-
ზრდის და უფლებების დაცვის ღონისძიებებს იმ პირობით, რომ ეს ღო-
ნისძიებები არ აჭარბებენ წესჩვეულებით დადგენილ საზღვრებს;

 � სპორტით დაკავებისას ზიანის მიმყენებელ ქმედებებს, იმ პირობით, 
რომ ისინი არ არღვევენ სპორტის შესაბამისი სახეობისთვის დადგე-
ნილ წესებს, რომლებიც, თავის მხრივ, არ ეწინააღმდეგება ისლამური 
რელიგიური სამართლის ნორმებს.

დაზარალებულის თანხმობა

ირანის ისლამური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის მიხედვით, მსხვერ
პლის თანხმობის ინსტიტუტი ძირითადად სამედიცინო საქმიანობას შეე-
ხება.

ნებისმიერი სამედიცინო ხასიათის მოქმედება უნდა იყოს:

 � ნებადართული ისლამური რელიგიური კანონით;

 � განხორცილდეს პაციენტის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის და 
მეურვის თანხმობით (გარდა კანონით გათვალისწინებული გადაუდე-
ბელი შემთხვევებისა);

 � შესრულდეს შესაბამისი სამედიცინო პროფესიული წესების დაცვით;

 � განხორციელდეს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნორმების სა-
ზღვრებში.
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ირანის სსკ მე60 მუხლის თანახმად, ექიმი არ არის ვალდებული აანაზღა-
უროს პაციენტის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზი-
ანი, თუ იგი მკურნალობის ან ქირურგიული ჩარევის დაწყებამდე გაათავი-
სუფლეს ამ ვალდებულებებისგან პაციენტის ან მისი კანონიერი წარმომა-
დგენლის თანხმობით, ან, თუ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში 
ვერ შეძლო ასეთი თანხმობის მიღება.

ბრძანების შესრულება

ირანული სისხლის სამართლის კანონის თანახმად, სისხლის სამართლის 
კოდექსით დასჯადი ქმედება არ ითვლება დანაშაულად: 

1. თუ იგი ჩადენილია ზემდგომი პირის სავალდებულოდ შესასრულებელი 
ბრძანებით და არ არღვევს ისლამური რელიგიური კანონის ნორმებს;

2. თუ იგი ჩადენილია განსაკუთრებული მნიშვნელობის კანონის აღსრუ-
ლების მიზნით.

აღნიშნულ შემთხვევებში საუბარია კანონიერ ბრძანებაზე, რომლის შესრუ-
ლება არ იწვევს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას.

უკანონო ბრძანების შესრულება დანაშაულია. სისხლის სამართლის კოდექ-
სის 57ე მუხლის თანახმად, თუ დანაშაული ჩადენილი იქნა ოფიციალური 
პირის უკანონო ბრძანების აღსრულების შედეგად, სასჯელი ეკისრება რო-
გორც ბრძანების გამცემს, ისე ბრძანების შემსრულებელს. თუ ბრძანების 
შემსრულებელი პირი მოქმედებდა შეცდომით ან მან კანონიერად მიიჩნია 
ბრძანება, მას შეიძლება დაეკისროს მხოლოდ ვირას (განმარტება იხილეთ 

„სასჯელის სახეებში“) გადახდა ან ქონებრივი ზიანის ანაზღაურება.

სასჯელი

სასჯელის სახეები

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სასჯელების 
სისტემა განსაზღვრულია მუსლიმური სისხლის სამართლის სპეციფიკით.438 

438 Сундуров Ф.Р. & Талан М.В., НАКАЗАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ. Учебное пособие, Москва.: 2015. ხელმისაწვდო-
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ზოგიერთი სასჯელი კოდექსში ყურანიდან შევიდა და, პრაქტიკულად, დღე-
მდე არ შეცვლილა. სსკ მე12 მუხლით დადგენილია ჯარიმის ოთხი სახე: 

1. ნორმირებული სასჯელი („ჰადი “, სიტყვასიტყვით – „შეზღუდვა“);

2. ზიანის ანაზღაურება (ქისასი);

3. ვირა (დიია);

4. ტაზირი;

ზიანის ანაზღაურება არის ჯარიმა, რომელიც ინიშნება სიცოცხლისა და ჯან
მრთელობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისათვის და ექვივალენტუ-
რია ამ დანაშაულის შედეგად მიყენებული ზიანისა. ვირა არის მატერიალუ-
რი კომპენსაცია სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული 
დანაშაულის შედეგად მიყენებული ზიანისთვის. მათ შორის განსხვავება 
ისაა, რომ ვირა ხმარდება მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას, მაშინ როდე-
საც ჯარიმის თანხა ქვეყნის ბიუჯეტში შედის. ვირას ოდენობას განსაზღვ
რავს მოსამართლე ისლამური რელიგიური კანონის შესაბამისად. ეს კომპენ
საცია მიეცემა დაზარალებულს ან მის კანონიერ წარმომადგენელს, ან ანგა-
რიშსწორების უფლების მქონე პირს.

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, ვირას იხდიან შემდეგ 
შემთხვევებში: 

ა) სიკვდილის ან სხეულის დაზიანების უნებლიეთ მიყენებისას, როდესაც 
ბრალდებულს არ ჰქონდა დანაშაულის ჩადენისა და მსხვერპლისთვის 
ზიანის მიყენების განზრახვა. მაგალითად, ნადირობის დროს ადამია-
ნისთვის შეცდომით სროლის შემთხვევაში;

ბ) სიცოცხლის მოსპობის ან სხეულის დაზიანების დროს იმგვარი გან-
ზრახვით, როდესაც დამნაშავე არ აპირებდა დანაშაულის ჩადენას 
დაზარალებულის მიმართ და მისი მოქმედება თავისი ხასიათით არ 
წარმოადგენდა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხეს: მა-
გალითად, აღმზრდელობითი მიზნებისთვის ფიზიკური დასჯის შემ-
თხვევაში, რომელიც თავისი ხასიათით არ ყოფილა სისხლის სამარ
თლის დანაშაული, მაგრამ ამას დანაშაულებრივი შედეგები მოჰყვა, ან 
მკურნალობის შემთხვევაში, რომელიც ექიმმა აღიარებული მეთოდით 
ჩაატარა და რამაც შემთხვევით სისხლისსამართლებრივი შედეგები 
გამოიწვია. 

მია: <https://studfile.net/preview/9932423/> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://studfile.net/preview/9932423/
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გ) სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის წინააღმდეგ დანაშაულის განზრახ 
ჩადენისას, რომელიც არ ექვემდებარება დასჯას ანგარიშგების გა-
მოყენებით. სასამართლო სანქციები მოიცავს დისციპლინურ და 
სისხლისსამართლებრივ სასჯელებს, რომელთა სახეობა და ოდენო-
ბა არ არის დადგენილი ისლამური რელიგიური კანონით და მოსა-
მართლე მას საკუთარი შეხედულებისამებრ განსაზღვრავს. სასამა-
რთლო სანქციების სახეებია: 1) თავისუფლების აღკვეთა, 2) ფულადი 
ჯარიმა, 3) გამათრახება.

შემაკავებელი ზომები მოიცავს სახელმწიფოს მიერ დადგენილ დისციპლი-
ნურ და სისხლისსამართლებრივ სასჯელებს საზოგადოებრივი წესრიგის 
დაცვის, საზოგადოებრივი ინტერესის უზრუნველყოფის და სახელმწიფო 
კანონებისა და ნორმატიული აქტების დარღვევის თავიდან ასაცილებლად. 
მათ მიეკუთვნება: თავისუფლების აღკვეთა, ფულადი ჯარიმა, გარკვეული 
თანამდებობის დაკავების ან გარკვეული საქმიანობის უფლების ჩამორთმე-
ვა, სოციალური უფლებების ჩამორთმევა, საცხოვრებელი ადგილის არჩე-
ვის თავისუფლების შეზღუდვა და სხვ.439

სასჯელი სოციალური უფლებების სრულად ან ნაწილობრივ ჩამორთმევი-
სა და საცხოვრებელი ადგილის არჩევის თავისუფლების შეზღუდვის სახით 
უნდა დაინიშნოს დანაშაულის ხასიათისა და დამნაშავის პიროვნული თვი-
სებების გათვალისწინებით, რომლებიც მან გარკვეულ პერიოდში გამოა-
ვლინა. თუ პირი, რომელსაც მიუსაჯეს გადასახლება ან თავისუფლების შე-
ზღუდვა საცხოვრებელი ადგილის არჩევაში, სასჯელის მოხდის პერიოდში 
მიატოვებს მისთვის საცხოვრებლად განკუთვნილ ადგილს, ან მივა იქ, სა-
დაც მას აკრძალული აქვს ყოფნა, სასამართლოს უფლება აქვს, პროკურატუ-
რის წარდგინებით, დასახელებული სასჯელი ფულადი ჯარიმით ან პატიმ
რობით შეცვალოს.

სასჯელის დანიშვნა. დანაშაულთა ერთობლიობა

ირანის ისლამური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 46ე მუხ
ლის თანახმად, თუ ერთი ქმედება შეიცავს სისხლისსამართლებრივად 
დასჯადი რამდენიმე დანაშაულის ნიშნებს, სასჯელი ინიშნება მხოლოდ 
იმ დანაშაულისთვის, რომლისთვისაც დადგენილია ყველაზე მკაცრი ზომა. 
აღნიშნულ შემთხვევაში მოქმედებს უფრო მკაცრი სასჯელის ნაკლებად 

439 Reza Banakar and Keyvan Ziaee, „The Life of the Law in the Islamic Republic of Iran“. Iranian Studies 51, Issue 5, (26 Jun, 
2018). 717-746. <https://doi.org/10.1080/00210862.2018.1467266>

https://doi.org/10.1080/00210862.2018.1467266
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მკაცრი სასჯელის შთანთქმის წესი. დანაშაულთა ერთობლიობით, სასჯე-
ლი ინიშნება ყოველი ცალკე აღებული დანაშაულისთვის, თუ ისინი სხვა-
დასხვა სახისაა. თუ ორი ან მეტი დანაშაული ერთი სახისაა, ინიშნება მხო-
ლოდ ერთი სასჯელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში დანაშაულთა ერთობლიობა 
შეიძლება დამამძიმებელ გარემოებად ჩაითვალოს. თუ რამდენიმე ქმედე-
ბა აღიარებული იქნება ერთ დანაშაულად, ინიშნება ამ დანაშაულისთვის 
კოდექსით გათვალისწინებული სასჯელი. შემამსუბუქებელი გარემოებე-
ბის არსებობის შემთხვევაში, სასამართლოს უფლება აქვს უფრო მსუბუ-
ქი სასჯელი დანიშნოს შემაკავებელი ღონისძიებების სახით ან შეცვალოს 
იგი სხვა სასჯელით, რომელიც მეტწილად გაითვალისწინებს დამნაშავის 
პიროვნებას. 

შემამსუბუქებელი გარემოებებია:

 � კერძო მოსარჩელის უარი საჩივარზე ან სარჩელზე;

 � ბრალდებული პირის მიერ ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოები-
სათვის ინფორმაციის მიწოდება, რაც ხელს შეუწყობს დანაშაულის თა-
ნამონაწილეთა მხილებას, აგრეთვე, დანაშაულის შედეგად მოპოვებუ-
ლი ქონების ადგილსამყოფელის დადგენას.

 � სპეციალური პირობებისა და გარემოებების არსებობა, რაც დანაშაუ-
ლის ჩადენის მიზეზი გახდა, მათ შორის დაზარალებულის პროვოკაცი-
ული განცხადებები და ქმედებები; 

 � პირის აღიარებითი ჩვენება სისხლის სამართლის საქმის აღძვრამდე, 
ან დანაშაულის აღიარება გამოძიების ეტაპზე, რაც ხელს შეუწყობს და-
ნაშაულის გახსნას; 

 � ბრალდებულის განსაკუთრებული სოციალური სტატუსი და ადრინდე-
ლი რეპუტაცია;

 � ბრალდებულის ქმედებები და ძალისხმევა, რომელიც მიზნად ისახავს 
დანაშაულის შედეგების შემსუბუქებას და დანაშაულის შედეგად მიყე-
ნებული ზიანის ანაზღაურებას.440 

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის 24ე მუხლის თანახმად, ისლამური 
პრინციპების მხედველობაში მიღებით, შეწყალებისა და სასჯელის შემსუ-
ბუქების შესახებ გადაწყვეტილებებს ამტკიცებს ქვეყნის სულიერი ლიდერი 
სასამართლო ხელისუფლების ხელმძღვანელის წარდგინებით.

440 „Cruel and Inhuman: Executions and Other Barbarities in Iran’s Judicial System“. United Against Nuclear Iran. March 2022. ხე-
ლმისაწვდომია: <https://www.unitedagainstnucleariran.com/cruel-and-inhuman-executions-and-other-barbarities-irans-
judicial-system> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.unitedagainstnucleariran.com/cruel-and-inhuman-executions-and-other-barbarities-irans-judicial-system
https://www.unitedagainstnucleariran.com/cruel-and-inhuman-executions-and-other-barbarities-irans-judicial-system
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დანაშაულის რეციდივი

ირანის ისლამური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსში დანაშა-
ულის რეციდივის გამო დასჯის საკითხი რეგულირდება როგორც ზოგადი, 
ისე კერძო ნაწილით. კერძოდ, კოდექსის ზოგად ნაწილის მიხედვით: „თუ 
დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირი, რომელსაც დაენიშნა სასჯელი სა
სამართლო სანქციების ან შემაკავებელი ზომების სახით, სასჯელის მოხდის 
შემდეგ, კვლავ ჩაიდენს ანალოგიურ დანაშაულს, მაშინ სისხლის სამართლის 
კოდექსის 48ე მუხლის თანახმად, სასამართლოს უფლება აქვს მსჯავრდე
ბულს დააკისროს უფრო მკაცრი სასჯელი“.

კოდექსის კერძო ნაწილში დადგენილია დასჯის წესები კონკრეტული და-
ნაშაულის განმეორებით ჩადენისთვის. ასე მაგალითად, სისხლის სამა-
რთლის კოდექსის 89ე მუხლით, მრუშობის აქტის განმეორებით ჩადენა 
ნორმირებული სასჯელის აღსრულებამდე არ იწვევს ნორმირებული სასჯე-
ლის განმეორებით დანიშვნას, თუ ორივე სასჯელი ერთი სახისაა. 

თუ სასჯელები სხვადასხვა სახისაა და ერთი მათგანი, მაგალითად, გამა-
თრახებაა, ის წინ უნდა უსწრებდეს ნორმირებული სასჯელის უფრო მკაცრ 
სახეს. ირანის სსკის 90ე მუხლის თანახმად, მეოთხედ ჩადენილი მრუშობა 
ისჯება სიკვდილით, თუ დამნაშავე პირის მიმართ გამოყენებული იქნა ნორ-
მირებული სასჯელი მრუშობის ყოველი წინა აქტისთვის.

სასჯელის გაუქმება და გადავადება

ნორმირებული სასჯელის აღსრულება, რომელიც დანიშნულია მუსლიმუ-
რი კანონის დარღვევასთან დაკავშირებული დანაშაულისთვის, არ შეიძლე-
ბა გაუქმდეს ვინმეს მოთხოვნით. ნორმირებული სასჯელის აღსრულება, 
რომელიც დანიშნულია საერო კანონების დარღვევასთან დაკავშირებული 
დანაშაულისათვის, შეიძლება გაუქმდეს (ირანის სისხლის სამართლის კო-
დექსის 105ე მუხლი). შემაკავებელი ღონისძიებების ან სასჯელის დანიშ-
ვნისას სასამართლო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება სასჯე-
ლის აღ სრულების გადავადებაზე მთლიანად ან ნაწილობრივ ორიდან ხუთ 
წლამდე ვადით, შემდეგი პირობების დაცვით:

1. სასამართლოს მსჯავრდებულისთვის ადრე არ უნდა ჰქონდეს დანიშნული:

 ¾ ნორმირებული სასჯელი;
 ¾ კიდურის მოჭრა ან სხეულის სხვა ორგანოს დაზიანება;
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 ¾ თავისუფლების აღკვეთა ერთ წელზე მეტი ვადით, განზრახ დანაშა-
ულის ჩადენის გამო;

 ¾ ფულადი ჯარიმა 2 მილიონზე მეტი რიალის ოდენობით;
 ¾ ნებისმიერი სასჯელი, რომელიც დაენიშნა ადრე ჩადენილი განზრა-

ხი დანაშაულისთვის ნასამართლევ პირს.
2. იმ შემთხვევაში, როდესაც სასამართლომ მიზანშეწონილად არ მიიჩნია 

სასჯელის მთლიანად ან ნაწილობრივ აღსრულება მსჯავრდებულის 
სოციალური მდგომარეობისა და ადრინდელი რეპუტაციის, აგრეთვე, 
იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომლებიც დანაშაულის ჩადენას 
დაედო საფუძვლად.

მსჯავრდებულის სოციალური სტატუსისა და მისი პიროვნების, აგრეთვე, 
სისხლის სამართლის საქმის შინაარსის გათვალისწინებით, სასამართლოს 
უფლება აქვს სასჯელის აღსრულების გადავადების პერიოდში მას დააკის-
როს ქვემოთ ჩამოთვლილი მოვალეობების შესრულება:

 � სამედიცინო დაწესებულებისთვის მიმართვა გარკვეული დაავადების 
ან ნარკოტიკულ საშუალებებზე დამოკიდებულების სამკურნალოდ; 

 � გარკვეული საქმიანობის აკრძალვა;

 � კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა;

 � რელიგიით აკრძალული უკანონო ქმედებებისგან თავის შეკავება, უარის 
თქმა იმ პირებთან კონტაქტზე, რომლებთან ურთიერთობასაც სასამარ
თლო მსჯავრდებულისთვის საზიანოდ მიიჩნევს;

 � გარკვეული ადგილებზე მისვლისგან თავის შეკავება;

 � კონტროლის მიზნით, პროკურორის მიერ დანიშნული კერძო ან ადმი-
ნისტრაციული პირის წინაშე, დადგენილ ვადაში გამოცხადება.

მსჯავრდებულის მიერ ზემოაღნიშნული მოვალეობების შეუსრულებლობა 
დაუშვებელია. 

ირანის ისლამური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 30ე მუხ
ლის თანახმად, სასჯელის აღსრულება არ ექვემდებარება გადავადებას 
შემ დეგი სისხლის სამართლის დანაშაულთა ჩადენის შემთხვევაში: 

 � ნარკოტიკული საშუალების ქვეყანაში შემოტანა, წარმოება ან რეალი-
ზაცია, ან ამგვარი ქმედებების განხორციელების ხელშეწყობა; 
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 � გაფლანგვა, მითვისება, ქრთამის აღება ან მიცემა, თაღლითობა, ყალბი 
საბუთების დამზადება ან გამოყენება, აგრეთვე ქურდობა, რომელიც არ 
ექვემდებარება ნორმირებული სასჯელის დანიშვნას;

 � ნებისმიერი სახის ხელის შეწყობა დანაშაულის ჩადენაში, რომელიც ექ-
ვემდებარება ნორმირებული სასჯელის დანიშვნას.

გადაწყვეტილება სასჯელის აღსრულების გადავადების თაობაზე მიიღება 
სასამართლო განაჩენთან ერთად. თუ სასჯელის გადავადების გადაწყვეტი-
ლების მიღება ხდება დაპატიმრებული და თავისუფლებააღკვეთილი პირის 
მიმართ, სასამართლო დაუყოვნებლივ გასცემს ბრძანებას მისი გათავი-
სუფლების შესახებ.441

სასჯელის აღსრულების გადავადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღები-
სას სასამართლო ვალდებულია გააფრთხილოს მსჯავრდებული გადავადე-
ბის პერიოდში მასზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისაგან თავის 
არიდების შედეგების შესახებ. ირანის ისლამური რესპუბლიკის სისხლის 
სამართლის კოდექსის 32ე მუხლით, თუ მსჯავრდებული არ ჩაიდენს ახალ 
დანაშაულს სასჯელის აღსრულების გადავადების პერიოდში, სასამარ
თლოს გამამტყუნებელი განაჩენი ძალადაკარგულად ჩაითვლება და ამ პი-
რის ნასამართლობის სააღრიცხვო ბარათში შესაბამისი ჩანაწერი უქმდება. 
თუ სასჯელის აღსრულების გადავადების პერიოდში პირი ჩაიდენს დანაშა-
ულს, სასამართლო მიიღებს დადგენილებას გადავადების გაუქმებისა და 
განაჩენით დანიშნული სასჯელის აღსრულების შესახებ.

პირობით ვადამდე გათავისუფლება

პირი, რომელსაც დანაშაულის ჩადენისთვის პირველად მიესაჯა თავისუფ
ლების აღკვეთა ციხეში პატიმრობის სახით, საბოლოო განაჩენის გამომ ტანი 
სასამართლოს დადგენილებით, შეიძლება პირობით ვადამდე გათავისუფ-
ლდეს სისხლის სამართლის კოდექსის 38ე მუხლის საფუძველზე, თუ: 

 � სასჯელის ვადის 2/3 ციხეში ფაქტობრივად გაატარა ისეთი დანაშაუ-
ლის ჩადენისთვის, რომლის გამოც გათვალისწინებულია თავისუფლე-
ბის აღკვეთა 3 წელზე მეტი ვადით; 

441 Mirjam Künkler, “The Special Court of the Clergy (dādgāhe vīzheye rūḥānīyat) and the Repression of Dissident Clergy in 
Iran,” in The Rule of Law, Islam, and Constitutional Politics in Egypt and Iran, edited by Said Arjomand and Nathan Brown, SUNY 
Press, 2013, pp. 57-100. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1505542>

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1505542
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 � სასჯელის ვადის ნახევარი გაატარა ციხეში იმ დანაშაულისთვის, რომე-
ლიც კანონის მიხედვით ისჯება თავისუფლების აღკვეთით სამ წელზე 
ნაკლები ვადით. 

პირობითი გათავისუფლების შესახებ დადგენილება შეიძლება მიღებული 
იქნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში:

1. თუ სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებული მუდმივად ავლენდა 
სამაგალითო ქცევას;

2. თუ მსჯავრდებულის სოციალური სტატუსი და პიროვნება შესაძლებ-
ლობას იძლევა ჩაითვალოს, რომ გათავისუფლების შემდეგ ის არ ჩაი-
დენს სხვა დანაშაულს;

3. თუ მსჯავრდებულმა აანაზღაურა ზარალი სასამართლოს მიერ დადგე-
ნილი ოდენობით ან მოსარჩელესთან შეთანხმებით, ან დაადასტურა 
თავისი ვალდებულება ზარალის ანაზღაურების თაობაზე, ან გადაიხა-
და ფულადი ჯარიმა, რომელიც დამატებით სასჯელად დაინიშნა თავი-
სუფლების აღკვეთასთან ერთად, ან დაადასტურა მისი გადახდის ვალ
დებულება პროკურორთან შეთანხმებული წესით.

პირობით გათავისუფლების შესახებ სასამართლოს დადგენილებაში მითი-
თებულია მოვალეობები, რომლებიც მსჯავრდებულმა უნდა შეასრულოს პი-
რობით ვადამდე გათავისუფლების პერიოდში, მათ შორის: 

 � იცხოვროს განსაზღვრულ ადგილას ან თავი შეიკავოს განსაზღვრულ 
ადგილას ცხოვრებისგან;

 � დაიცვას გარკვეული საქმიანობის აკრძალვის მოთხოვნა;

 � დადგენილ ვადებში გამოცხადდეს უფლებამოსილ ორგანოებში და სხვ.

იმ შემთხვევაში, თუ მსჯავრდებული თავს არიდებს დადგენილი მოვალეო-
ბების შესრულებას ან ჩაიდენს ახალ დანაშაულს, სასამართლოს მიერ და-
ნიშნული სასჯელი აღსრულებას დაექვემდებარება. სისხლის სამართლის 
კოდექსის მე40 მუხლის შესაბამისად, პირობით გათავისუფლების ვადას 
სასამართლო ადგენს ერთიდან ხუთ წლამდე ფარგლებში. 
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სიკვდილით დასჯა

ირანში სიკვდილით დასჯა აქტიურად გამოიყენება. Amnesty Internationalის 
მონაცემების მიხედვით, 2015 წელს, სულ მცირე, 977 ადამიანი იქნა სიკვდი-
ლით დასჯილი, მათ შორის, – მინიმუმ 16 ქალი და მინიმუმ 4 არასრულ-
წლოვანი.442 ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში სიკვდილით დასჯა შეიძლება 
დაწესდეს შემდეგი დანაშაულისათვის: მკვლელობა, გაუპატიურება, შეიარა-
ღებული ძარცვა, ღვთისგმობა, ნარკოტიკებით ვაჭრობა, სოდომია, პროსტი-
ტუცია, მრუშობა, ღალატი, ჯაშუშობა და პორნოგრაფიის გავრცელება. 

HRANAს მონაცემებით,443 სიკ ვდილ მისჯილთა 63% დასჯილი იქნა ნარკოტი-
კების კონტრაბანდისთვის, 10% – მკვლელობის ჩადენის გამო, 6% – აგრე-
სიისთვის, ხოლო 3%ის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. ყველაზე მეტი 
სიკვდილით დასჯა განხორციელ და თეირანში (16%), სიმნანსა და ფარსში 
(9%). მკვლელობის ან აგრესიის გამო 59 ადამიანი სიკვდილით საჯაროდ 
იქნა დასჯილი.444

ირანი ლიდერია არასრულწლოვან დამნაშავეთათვის სიკვდილით დასჯის 
დანიშვნის რაოდენობით. კანონმდებლობით სიკვდილით დასჯის გამოყე-
ნება დაშვებულია პირების მიმართ, რომელთაც მიაღწიეს სქესობრივი მომ
წიფების ასაკს: გოგონებმა – 9 წელს და ვაჟებმა – 15 წელს.

გვხდება სიკვდილით დასჯის ისეთი ფორმა, როგორიცაა ქვებით ჩაქოლვა. 
ამ ტიპის სასჯელს ნიშნავენ ქორწინებაში მყოფი პირის მრუშობისთვის.445 
2002 წელს მასზე მორატორიუმი დაწესდა ირანის სასამართლო ხელი-
სუფლების ხელმძღვანელის მიერ. ამის მიუხედავად, ირანში გრძელდება 
ჩაქოლვის პრაქტიკა. სასჯელის ამგვარი უმაღლესი ზომა გამოიყენება, ძი-
რითადად, ქალების მიმართ, რაც ისლამურ რესპუბლიკაში ქალთა დისკ-
რიმინაციის კიდევ ერთი დასტურია.446. 2012 წლის სექტემბერში ირანში 
გაეროს ადამიანის უფლებათა საკითხების სპეციალურმა მომხსენებელმა 

442 „Iran and the death penalty: the facts“. Amnesty International. 5 November, 2015. ხელმისაწვდომია: <https://www.
amnesty.org/en/latest/news/2015/11/iran-death-penalty-facts/> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

443 The death penalty in Iran. HRANA – Human Rights Activists News Agency. Retrieved 14 Apr, 2022. ხელმისაწვდომია: 
<https://www.en-hrana.org/?s=The+death+penalty+in+Iran> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

444 „Executions Around the World – Countries with the Most Confirmed Executions in 2017“. Death Penalty Information Center 
– Source: Amnesty International. Retrieved 2017. ხელმისაწვდომია: <https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/
international/executions-around-the-world> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

445 AMNESTY INTERNATIONAL – Background note. amnesty.org. 16 August 2010. ხელმისაწვდომია: <https://www.
amnesty.org/es/wp-content/uploads/2021/07/act500082010en.pdf> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

446 Shaheed A., September 2012 Report Supplement. United Nations Special Rapporteur on the situations of human rights in the 
Islamic Republic of Iran. 13 September, 2012. ხელმისაწვდომია: <http://www.shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-
work/latest-reports/3081-2012-report-supplement.html> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/iran-death-penalty-facts/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/iran-death-penalty-facts/
https://www.en-hrana.org/?s=The+death+penalty+in+Iran
https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/international/executions-around-the-world
https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/international/executions-around-the-world
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/2021/07/act500082010en.pdf
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/2021/07/act500082010en.pdf
http://www.shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/3081-2012-report-supplement.html
http://www.shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/3081-2012-report-supplement.html
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აჰმად შაჰიდმა წარადგინა მოხსენება, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ჩა-
ქოლვით სიკვდილით დასჯის ბოლოდროინდელ განაჩენთა შესახებ. 1980 
წლიდან 2012 წლამდე ირანში მინიმუმ 99 ადამიანი ჩაქოლეს.447

კერძო ნაწილი
ირანში ისლამური სისხლისსამართლებრივი სასჯელების შესახებ კანონის 
პირველი ნაწილი დამტკიცდა ისლამური საბჭოს მეჯლისის სასამართლო 
და იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომაზე 1991 წლის 30 ივლისს. იგი 
მოიცავს 497 მუხლს და 103 შენიშვნას; მეორე ნაწილი, რომელიც 232 მუხ
ლისა და 44 შენიშვნისგან შედგება, მიღებულ იქნა 1996 წლის 23 მაისს.

დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ

2014 წელს ირანში მოკლულ იქნა 1936 ადამიანი. მოკლულთა რიცხვი გა
იზარ და 1803დან (2003 წ.) 1936მდე გაიზარდა (2014 წ.). ზრდის საშუალო 
წლიურმა ზრდამ შეადგინა 2,17%.448

აღნიშნული სახის დანაშაული რეგულირდება ირანის ისლამური რესპუბლი-
კის სისხლის სამართლის კოდექსის მესამე ნაწილით – „შურისძიება “, მე-
ოთხე ნაწილით – „ვირა“, მეხუთე ნაწილით – „სასამართლო ჯარიმები და 
შემაკავებელი ზომები“ მე17 ნაწილით – „დანაშაული პიროვნების და არას-
რულწლოვნების წინააღმდეგ“.449 

მესამე ნაწილი „შურისძიება“ მოიცავს ორ თავს. პირველი თავი შედგება 
შემ დეგი ნაწილებისგან: 

447 Ratification of the Islamic Penal Code; Iran to Continue Passage of Laws to Violate Human Rights. Justice for Iran Press Release. 
30 January, 2012. ხელმისაწვდომია: <https://justice4iran.org/6203/> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

448 Iran – Homicide rate. Knomea. (In 2018, homicide rate for Iran was 2.2 cases per 100,000 population. Homicide rate of 
Iran fell gradually from 2.9 cases per 100,000 population in 2004 to 2.2 cases per 100,000 population in 2018) ხელ-
მისაწვდომია: <https://knoema.com/atlas/Iran/topics/Crime-Statistics/Homicides/Homicide-rate> [გადამოწმებულია: 
14.04.2022].

449 „Iran: Islamic Penal Code“. National Legislative Bodies / National Authorities. Refworld. 20 November, 1991. ხელმისაწ-
ვდომია: <https://www.refworld.org/docid/518a19404.html> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://justice4iran.org/6203/
https://knoema.com/atlas/Iran/topics/Crime-Statistics/Homicides/Homicide-rate
https://www.refworld.org/docid/518a19404.html
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 � განზრახ მკვლელობა (მუხლები 204210);

 � მკვლელობის იძულება (211ე მუხლი);

 � მკვლელობის თანამონაწილეები (მუხლები 212218);

 � შურისძიების სასჯელის გამოყენების პირობები (მუხლები 219226);

 � მკვლელობის ფაქტზე საჩივრის შეტანის პირობები (მუხლები 227230);

 � მკვლელობის ფაქტის დადგენის ხერხები (მუხლები 231256);

 � შურისძიების სასჯელის აღსრულების წესი (მუხლები 257268).450

გრაფიკი 18. 
განზრახ მკვლელობის დინამიკა 

(20032004 წწ.) 
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ირანის სისხლის სამართალი განასხვავებს მკვლელობის სამ ტიპს: განზრახ, 
კვაზი განზრახვით და შემთხვევით მკვლელობებს. სისხლის სამართლის 
კოდექსის 206ე მუხლით, განზრახ მკვლელობას ადგილი აქვს, თუ:

 � პირმა თავისი ქმედებებით განზრახ მოკლა წინასწარ შერჩეული ერთი 
პირი ან წინასწარ შერჩევის გარეშე ერთი ან რამდენიმე პირი, იმისდა 
მიუხედავად, უქმნიდა თუ არა ეს ქმედებები საფრთხეს მის სიცო-
ცხლეს;

450 Петрикова С.В., „Преступления против жизни по закону об исламских уголовных наказаниях исламской Республики Иран“. 
Инженерные технологии и системы, no. 4, 2009, pp. 101-105. ხელმისაწვდომია: <https://cyberleninka.ru/article/n/
prestupleniya-protiv-zhizni-po-zakonu-ob-islamskih-ugolovnyh-nakazaniyah-islamskoy-respubliki-iran> [გადამოწმებუ-
ლია: 14.04.2022].

https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-protiv-zhizni-po-zakonu-ob-islamskih-ugolovnyh-nakazaniyah-islamskoy-respubliki-iran
https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-protiv-zhizni-po-zakonu-ob-islamskih-ugolovnyh-nakazaniyah-islamskoy-respubliki-iran
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 � თუ პირმა წინასწარი დაგეგმვის გარეშე მოკლა სხვა პირი განზრახი ქმე-
დების ჩადენის გზით;

 � თუ პირმა უნებლიეთ გამოიწვია სხვა პირის სიკვდილი ისეთი ქმედებე-
ბით, რომლებიც, თავისი ხასიათიდან გამომდინარე, საფრთხეს არ უქ-
მნიდა სიცოცხლეს, მაგრამ შეეძლო გამოეწვია მსხვერპლის სიკვდილი 
მისი ასაკის, ავადმყოფობის, უმწეო მდგომარეობისა და სხვა მსგავსი 
გარემოებების გამო, რომლის შესახებაც დამნაშავისათვის ცნობილი 
იყო.451 კვაზი განზრახვა არის დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ, რო-
მელიც ჩადენილია გაუფრთხილებლობით, დაუდევრობით, უცოდინ-
რობით ან გარკვეული სახის სამუშაოებისთვის დადგენილი უსაფრთხო-
ების წესების დაუცველობის შედეგად. ადამიანის შემთხვევით მოკვდი-
ნებას მაშინ აქვს ადგილი, თუ ბრალდებული არ აპირებდა მკვლელობის 
ჩადენას, მაგალითად, ნადირობის დროს ადამიანის მიმართულებით 
შეცდომით გასროლის შემთხვევაში (სსკის 295ე მუხლი).

ირანში მკვლელობისთვის სასჯელი წესდება მუსლიმური სისხლის სამარ
თლის მიმართ ყურანის მოთხოვნების საფუძველზე. ასე მაგალითად, გან-
ზრახ მკვლელობა ექვემდებარება დასჯას შურისძიებით, რომელიც ტალი-
ონის ანუ სარკისებრი პრინციპის შესაბამისად ხორციელდება. შურისძიების 
უფლების მქონე პირებს (უახლოეს ნათესავებს) შეუძლიათ განახორციე-
ლონ შურისძიების აქტი ქვეყნის სულიერი ლიდერის ნებართვით, კოდექ-
სით გათვალისწინებული პირობების დაცვით. ქვეყნის მეთაურს უფლება 
აქვს შურისძიების აღსრულების უფლებამოსილება გადასცეს სასამართლო 
ხელისუფლების ხელმძღვანელს ან სხვა პირს.452 

მკვლელობის ფაქტის დადგენის მეთოდები

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსი შეიცავს საერო სამართლებრივი 
სისტემისთვის უჩვეულო რელიგიურ და სამართლებრივ ნორმებს, რომლე-
ბიც ძირითადად საპროცესო სამართლის სფეროს განეკუთვნება. ეს ნორ
მები მკვლელობის ფაქტის დამტკიცების წესებს არეგულირებს. სისხლის 
სამართლის კოდექსის 160ე მუხლის შესაბამისად, სასამართლოში მკვლე-
ლობის ფაქტის დადგენის ხერხებია:

451 „Iran: Islamic Penal Code“ – Article 206. National Legislative Bodies / National Authorities. Refworld. 20 November, 1991. 
ხელმისაწვდომია: <https://www.refworld.org/docid/518a19404.html> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

452 Ghodsi, Ebrahim. „Murder in the Criminal Law of Iran and Islam“. The Police Journal 68, no. 2 (April 1995): 160–69. <https://
doi.org/10.1177/0032258X9506800209>

https://www.refworld.org/docid/518a19404.html
https://doi.org/10.1177/0032258X9506800209
https://doi.org/10.1177/0032258X9506800209
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1. აღიარება;

2. დამოწმება;

3. კოლექტიური ფიცი;

4. სასამართლო გამოძიება.453

კოდექსი, კერძოდ, მიუთითებს, რომ განზრახ მკვლელობის ფაქტი შეიძლე-
ბა დადგინდეს დამნაშავე პირის მიერ ფაქტის ერთჯერადი აღიარებით. 
აღიარებას ძალა აქვს, თუ იგი საკუთარი ნებით გააკეთა სრულწლოვანმა შე-
რაცხადმა პირმა, რომელსაც აღიარების განზრახვა ჰქონდა. ძალა არ აქვს 
არასრულწლოვანის ან შეურაცხადი, ან თრობის მდგომარეობაში მყოფი 
პირის აღიარებას, ან, თუ პირმა იძულებით განახორციელა აღიარება, ან არ 
ჰქონდა აღიარების განზრახვა. მაგალითად, ისეთ შემთხვევებში, როდესაც 
მკვლელობის შესახებ განცხადება ხდება შეცდომით, ხუმრობით, ან სომნა-
ბულურ (ძილღვიძილის) მდგომარეობაში.

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის 237ე მუხლის მიხედვით, განზრახ 
მკვლელობის ფაქტი დადგენილად მიიჩნევა ორი მაღალი რეპუტაციის მქო-
ნე მამაკაცის ჩვენების საფუძველზე. კვაზი განზრახვით ან შემთხვევითი 
მკვლელობის ფაქტი დგინდება ორი მაღალი რეპუტაციის მამაკაცის ჩვენე-
ბით, ან, ასევე, მაღალი რეპუტაციის მქონე ერთი მამაკაცისა და ორი ქალის 
დამოწმებით ან ერთი მაღალი რეპუტაციის მამაკაცის ჩვენებით და მომ-
ჩივანის ფიცით. მკვლელობის ფაქტი შეიძლება დადასტურდეს ფიცითაც, 
რომლის დადებაც მკაცრად უნდა შეესაბამებოდეს ისლამური სამართლის 
ნორმებს. ყოველი ფიცის დამდები პირი ვალდებულია ზუსტად დაასახე-
ლოს მკვლელობის ჩამდენი, დაზარალებული, დანაშაულის თანამონაწილე 
პირები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), აგრეთვე, მკვლელობის სახეობა.

თუ მოსამართლე მიიჩნევს, რომ ფიცის დამდებმა შეიძლება შეცდომა და-
უშვა მკვლელობის ტიპის განსაზღვრისას, იგი ვალდებულია დააზუსტოს ამ 
პირის მიერ გაკეთებული განცხადება. ფიცი უნდა ემყარებოდეს დანაშაუ-
ლის შესახებ ფაქტების ცოდნას და დადებულ უნდა იქნას მტკიცე განზრახ-
ვით. ეჭვის საფუძველზე დადებულ ფიცს ძალა არ აქვს. ეჭვზე დამყარებული 
ფიცის ბათილად ცნობა მოსამართლის კომპეტენციას წარმოადგენს (სსკის 
251ე მუხლი).

453 „Iran: Islamic Penal Code“ – Article 160. National Legislative Bodies / National Authorities. Refworld. 20 November, 1991. 
ხელმისაწვდომია: <https://www.refworld.org/docid/518a19404.html> [გადამოწმებულია: 14.04.2022]. 

https://www.refworld.org/docid/518a19404.html
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შურისძიების სასჯელის აღსრულების წესი

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსი არეგულირებს მკვლელობის გამო შუ-
რისძიების სასჯელის აღსრულების წესს, რომელიც ემყარება რელიგიურ და 
სამართლებრივ ნორმებს. სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად, შუ-
რისძიებისა და პატიების უფლება გააჩნიათ დაზარალებულის კანონიერ მემ-
კვიდრეებს (მეუღლის გამოკლებით). პირმა, რომელსაც შურისძიების უფლება 
აქვს, შურისძიების აქტი უნდა აღასრულოს თავად ან მისი შესრულება მიანდოს 
სანდო პირს ქვეყნის სულიერი ლიდერისგან ნებართვის მიღების შემდეგ. 

თუ დაზარალებულს არ ჰყავს შურისძიების უფლების მქონე ნათესავი, ან 
ვერ მოხერხდა მისი პოვნა, ან ის მიუწვდომელი აღმოჩნდა, შურისძიების 
უფლება გადადის ქვეყნის სულიერ ლიდერზე. ასეთ შემთხვევაში, მისი ნე-
ბართვით, სისხლისსამართლებრივ დევნას ახორციელებს სასამართლო ხე-
ლისუფლება პროკურატურის ორგანოების სახით, რომელიც სასამართლოს 
წარუდგენს მოთხოვნას, ბრალდებულს დაენიშნოს სასჯელი შურისძიების 
ან ვირას სახით, საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე. ამ თვალსაზრისით, 
მკვლელობა კერძო ბრალდების საქმეა.

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის 263ე მუხლის მიხედვით, შურისძი-
ების აქტის აღსრულებისას აკრძალულია ბლაგვი მჭრელი საგნების გამოყე-
ნება, რომლებმაც შეიძლება ტანჯვა მიაყენონ დასჯილს.

დასჯილი პირის სხეულის დასახიჩრება დანაშაულია. შურისძიების სასჯე-
ლი არ ვრცელდება ორსულ ქალზე, ან ქალზე მშობიარობის შემდეგ, თუ ამან 
შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვის სიკვდილი. ასეთ შემთხვევაში ხდება სასჯე-
ლის აღსრულების გადავადება, სანამ არ აღმოიფხვრება ბავშვის დაღუპვის 
საშიშროება. თუ დაზარალებული თავად სთხოვს ბრალდებულს სიცოცხლე 
მოუსპოს მას, მაშინ ამ უკანასკნელს არ შეიძლება დაენიშნოს შურისძიების 
სასჯელი და შურისძიების უფლების მქონე პირებს არ აქვთ უფლება მოი-
თხოვონ ასეთი სასჯელის აღსრულება მსხვერპლის სიკვდილის შემდეგ.

შურისძიების სასჯელის ჩანაცვლება 
ვირას გადახდით 

შურისძიების უფლების მქონე პირისა და ბრალდებულის ურთიერთშეთან
ხმებით, შურისძიების სასჯელი, ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის 
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257ე მუხლის შესაბამისად, შეიძლება ჩანაცვლდეს ვირას სრულად და ნა-
წილობრივ გადახდით. ვირა არის მატერიალური კომპენსაცია სიცოცხლისა 
და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის შედეგად მიყე-
ნებული ზიანისთვის. კომპენსაცია გადაეცემა დაზარალებულს ან მის კანო-
ნიერ წარმომადგენელს, ან შურისძიების უფლების მქონე პირს. მამრობითი 
სქესის მუსლიმის მკვლელობისთვის ვირას გადახდა ხდება ირანის ისლამუ-
რი რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 297ე მუხლის შესაბამი-
სად. არსებობს ვირას ექვსი ტიპი ბრალდებულს შეუძლია აირჩიოს ნების-
მიერი ერთი მათგანი, კერძოდ, კომპენსაციის სახით გადახდილ უნდა იქნას:

1. 100 ჯანმრთელი, ზომიერად ნაკვები აქლემი, ყოველგვარი დეფექტის 
გარეშე;

2. 200 ჯანმრთელი, ზომიერად ნაკვები ხარი და ძროხა, დეფექტების გარეშე;

3. 1000 ჯანმრთელი, ზომიერად ნაკვები ცხვარი, დეფექტების გარეშე;

4. იემენის ქსოვილისგან დამზადებული ტანსაცმლის 200 კომპლექტი 
კარგ მდგომარეობაში;

5. 1000 მაღალი სინჯის ოქროს მონეტა, რომელთაგან თითოეულის წონა 
შეადგენს 18 ნოჰოდის ექვივალენტ სუფთა ოქროს ერთ სტანდარტულ 
მისკალს (დაახლოებით 3.474 გრამს);

6. მაღალი სინჯის 10 ათასი ვერცხლის მონეტა, რომელთა წონა დაახლო-
ებით 0,1 გრამია.

ვირას გადახდისადმი არსებობს რელიგიურ წესჩვეულებებზე დაფუძნებუ-
ლი მოთხოვნები, რომლებიც რეგულირდება სისხლის სამართლის კანონ-
მდებლობით:

 � აქლემებით ვირას გადახდისას, თითოეული მათგანის ასაკი უნდა იყოს 
მინიმუმ ხუთი წელი და, როგორც წესი, 20 აქლემი ხვადი უნდა იყოს და 
80 – ძუ;

 � თუ მკვლელობა ჩადენილია მექას ტერიტორიაზე, სასჯელის გამკაცრე-
ბის მიზნით, ვირას დადგენილ ზომას ემატება მისი მესამედი. მკვლე-
ლობის ჩადენა ნებისმიერ სხვა წმინდა ადგილას არ ითვალისწინებს 
გაზრდილ ჯარიმას;

 � მუსლიმი ქალის განზრახ ან უნებლიე მკვლელობისთვის ვირა შეადგენს 
მუსლიმი მამაკაცის მკვლელობისთვის დადგენილი ზომის ნახევარს.
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ირანის სისხლის სამართლის კოდექსი შეიცავს ძალიან საინტერესო ნორ
მებს, რომლებიც სახელმწიფოს ავალდებულებს უზრუნველყოს დაზარა-
ლებულების (მოკლულის ახლო ნათესავების) უფლებები. ასე მაგალითად, 
კოდექსის 255ე მუხლის თანახმად, თუ მკვლელობა მოხდა ადამიანების მა-
სობრივი თავმოყრის შედეგად, ან, თუ მსხვერპლის სხეული იპოვეს მასობ
რივი გადაადგილების ადგილას და არ არსებობს არანაირი სამხილი იმი-
სა, რომ დანაშაული ჩადენილია კონკრეტული იდენტიფიცირებული პირის 
მიერ, ისლამური რელიგიური კანონის შესაბამისად, მოსამართლე იღებს 
გადაწყვეტილებას ვირას სახელმწიფო ხაზინიდან გადახდის შესახებ.

სისხლის სამართლის კოდექსის 313ე მუხლის მიხედვით, ვირას იხდის გან-
ზრახი მკვლელობის ჩამდენი პირი, ხოლო მისი გაქცევის შემთხვევაში გა-
დახდა ხდება მისი ქონებიდან. თუ დამნაშავე პირს არ აქვს ქონება, ვირას 
გადახდის ვალდებულება დაეკისრებათ მის ახლო ნათესავებს ნათესაური 
კავშირის ხარისხის შესაბამისად. თუ დამნაშავეს არ ჰყავს ახლო ნათესავე-
ბი, ან მათ არ შეუძლიათ კომპენსაციის გადახდა, ვირას იხდიან სახელმწი-
ფო ხაზინიდან.

თუ მკვლელობაში ბრალდებულია ორი პირი, რომლებიც ჩვენებას აძლევენ 
ერთმანეთის წინააღმდეგ, სასამართლოს კი გააჩნია ინფორმაცია მკვლე-
ლობაში ამ პირთაგან მხოლოდ ერთის მონაწილეობის შესახებ, მაგრამ ამა-
ვე დროს არ გააჩნია რომელიმე მათგანის ბრალეულობის კანონიერი მტკი-
ცებულება, კოდექსის 315ე მუხლის შესაბამისად, ვირას გადახდის ვალდე-
ბულების დაკისრება ხდება წილისყრით. აშკარაა, რომ ეს ნორმა მოქმედი 
რელიგიური სამართლებრივი ცნობიერების ფარგლებში ეყრდნობა მო-
ლოდინს, რომ ალაჰი სადავო სიტუაციაში თავად გამოავლენს წილისყრით 
დამ ნაშავეს. 

მკვლელობის სახეობის მიხედვით, კოდექსით განსაზღვრულია ვირას გა-
დახდის ვადები დანაშაულის ჩადენის მომენტიდან: ა) განზრახ მკვლელო-
ბისთვის – ერთი წლის განმავლობაში; ბ) კვაზი განზრახ მკვლელობისთვის – 
ორი წლის განმავლობაში გ) გაუფრთხილებლობით მკვლელობისთვის სამი 
წლის განმავლობაში. ვადების გახანგრძლივება შესაძლებელია მხოლოდ 
მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით (სისხლის სამართლის კოდექსის 302ე 
მუხლი).
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სქესობრივი დანაშაული

მრუშობა

ირანის სისხლის სამართლის კანონის თანახმად, მრუშობა ერთერთი 
ყველაზე მძიმე დანაშაულია ალაჰის წინააღმდეგ. ირანული სისხლის 
სამართლის კოდექსი ადგენს ამ ქმედების დანაშაულებრიობასა და დას-
ჯადობას ყურანის რელიგიურსამართლებრივ ნორმებთან მკაცრი შესა-
ბამისობით. კოდექსის 63ე მუხლის თანახმად, მრუშობად (ზინა) მიჩნეუ-
ლია სქესობრივი კავშირი, მათ შორის, ანალური სქესობრივი აქტი ქალსა 
და მამაკაცს შორის, რომელთაც მსგავსი ფიზიკური სიახლოვე ეკრძალე-
ბათ ისლამური რელიგიური კანონით, თუ ისინი აცნობიერებენ ჩადენი-
ლი ქმედების დაუშვებლობას. მრუშობის გამო ინიშნება ნორმირებული 
სასჯელი (სიკვდილით დასჯა, ქვებით ჩაქოლვა ან გამათრახება), იმ პი-
რობით, რომ იგი საკუთარი ნებითაა ჩადენილი სრულწლოვანი, შერაცხა-
დი პირის მიერ, რომელმაც იცოდა თავისი ქმედების სამართლებრივი 
შედეგების შესახებ.

მრუშობის ფაქტის დამტკიცების ხერხები სასამართლოში

მრუშობის ფაქტი შეიძლება დამტკიცდეს იმ პირის აღიარებით, რომელ-
მაც ის ჩაიდინა. რელიგიური მართლცნობიერების ფარგლებში, ამგვარი 
აღიარება აუცილებელია ცოდვის მონანიებისა და სიკვდილის შემდგომ 
ცხოვრებაში სასჯელის თავიდან აცილებისათვის. მუსლიმური სისხლის 
სამართლის კანონის თანახმად, პირის მიერ მრუშობისთვის წაყენებული 
ბრალის ოთხჯერ აღიარება მოსამართლესთან, მისთვის შესაბამისი ნო-
რმირებული სასჯელის დაკისრების საფუძველს წარმოადგენს. თუ პირი 
ასეთ აღიარებას ოთხ ჯერზე ნაკლებად გააკეთებს, ის ისჯება სასამარ
თლოს განაჩენის შესაბამისად. ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის 
70ე მუხლით, მრუშობის აღიარება უნდა მოხდეს მკაფიოდ გამოხატული 
ფორმით და ის ეჭვს არ უნდა იწვევდეს მის შინაარსთან დაკავშირებით. 
მრუშობის ჩადენის შესახებ ადრე გაკეთებულ აღიარებაზე უარის თქმა 
იწვევს ქვებით ჩაქოლვის სახით ნორმირებული სასჯელის გაუქმებას, მაგ
რამ არ წარმოადგენს სხვა სტანდარტიზებული სასჯელის გაუქმების სა-
ფუძველს. რა თქმა უნდა, პირს, რომელმაც უარი თქვა მრუშობის აღიარე-
ბაზე, მაგრამ სინამდვილეში ჩაიდინა ის, ყურანის თანახმად, სიკვდილის 
შემდეგ მკაცრი სასჯელი ემუქრება. 
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მრუშობის ფაქტი შეიძლება დადგინდეს მოწმეთა ჩვენების საფუძველზე. 
ჩვენება, სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, უნდა იყოს ნათლად 
გამოხატული, მკაფიო, ბუნდოვანებისგან დაცული და ეყრდნობოდეს პირად 
დაკვირვებას. ვარაუდზე დაფუძნებულ მტკიცებულებებს სამართლებრივი 
ძალა არ გააჩნია. მოწმეების ჩვენებაში არ უნდა არსებობდეს სხვადასხვა-
ობა საქმის გარემოებებთან, მათ შორის, ჩადენილი ქმედების დროსა და 
ადგილთან დაკავშირებით. ჩვენებების შეუსაბამობის შემთხვევაში მრუშო-
ბის ფაქტი დადგენილად არ ითვლება და მოწმეებს ენიშნებათ ნორმირებუ-
ლი სასჯელი ცრუ ბრალდების გამო. 

მრუშობის ფაქტი, რომლის გამოც ინიშნება ნორმირებული სასჯელი ქვე-
ბით ჩაქოლვის ან გამათრახების ფორმით, დადგენილად მიიჩნევა, თუ მას 
დაამოწმებს მაღალი რეპუტაციის მქონე 4 მამაკაცი; მაღალი რეპუტაციის 
მქონე 3 მამაკაცი და 2 ქალი; მაღალი რეპუტაციის მქონე 2 მამაკაცი და 4 
ქალი. მრუშობის ფაქტი არ შეიძლება დადგენილ იქმას მხოლოდ ქალების 
ჩვენებით. მხოლოდ ქალი მოწმეების მიერ მრუშობის ფაქტის შეტყობინება 
განიხილება ყალბ ბრალდებად და ექვემდებარება გამათრახებას 80 დარ
ტყმით (სსკ 76ე და140ე მუხლები). 

კოდექსი, ასევე, შეიცავს მრუშობის ცოდვის გამო სინანულის რელიგიურ 
სამართლებრივ ნორმას. ასე მაგალითად, ირანის სისხლის სამართლის 
კოდექსის 72ე მუხლის თანახმად, თუ პირმა სინანულით აღიარა ნორმი-
რებულ სასჯელს დაქვემდებარებული მრუშობის ჩადენა, მოსამართლეს 
უფლება აქვს მიმართოს ქვეყნის სულიერ ლიდერს შეწყალების თხოვნით. 
თუ პირი, რომელმაც იმრუშა, მოინანიებს ჩადენილს თავისი ბრალეულო-
ბის მტკიცებულების წარდგენამდე, მის მიმართ ნორმირებული სასჯელი არ 
გამოიყენება.

ნორმირებული სასჯელის სახეები მრუშობისთვის

მრუშობისთვის ნორმირებული სასჯელის სახეები მუსლიმთა სისხლის 
სამარ თლის სისტემაში განისაზღვრება ყურანის ნორმებით. ასე მაგალითად, 
სუნა 24 ადგენს „საყვარლების გამათრახებას ასი დარტყმით“. სუნა, რომე-
ლიც გან აზღვრავს ინდივიდუალურ სასჯელებს მრუშობისათვისთვის, ადგენს, 
რომ წინასწარმეტყველის ლეგენდის თანახმად, ქორწინებაში მყოფი მუსლი-
მი მამაკაცის ან ქალის მრუშობა ისჯება ქვებით ჩაქოლვით სიკვდილამდე.454 

454 Noor, Azman bin Mohd, „Stoning for Adultery in Christianity and Islam and its Implementation in Contemporary Muslim Societies“. 
International Islamic University Malaysia 18, ed. 1, (2010): 97-113. ხელმისაწვდომია: <https://www.proquest.com/
docview/911954210> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.proquest.com/docview/911954210
https://www.proquest.com/docview/911954210
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მრუშობისთვის ნორმირებული სასჯელი, ირანის სისხლის სამართლის კო-
დექსის 82ე მუხლის მიხედვით, გულისხმობს სიკვდილით დასჯას, განურჩევ
ლად პირის ასაკისა და ოჯახური მდგომარეობისა, თუ იგი ჩადენილია: 

ა) სისხლით ნათესავთან, რომელთან ფიზიკური სიახლოვეც აკრძალულია 
ისლამური რელიგიური კანონით;

ბ) მამის მეუღლესთან;

გ) მუსლიმი ქალის მიერ არამუსლიმ მამაკაცთან;

დ) ძალადობის გამოყენებით.

83ე მუხლის შესაბამისად, მრუშობის გამო ნორმირებულ სასჯელად ინიშ-
ნება ქვებით ჩაქოლვა, თუ იგი ჩადენილია:

ა) შერაცხადი დაქორწინებული მამაკაცის მიერ, როცა არანაირი წინააღ-
მდეგობა არ არსებობს ცოლთან სექსუალური ურთიერთობის გასაგრძე-
ლებლად; 

ბ) შერაცხადი გათხოვილი ქალის მიერ, როცა არანაირი წინააღმდეგობა 
არ არსებობს ქმართან სექსუალური ურთიერთობის გასაგრძელებლად.

მათრახის 100 დარტყმით ისჯება მრუშობა, თუ ის ჩადენილია: ა) გათხო-
ვილი ქალის მიერ არასრულწლოვან მამრობითი სქესის პირთან; ბ) ქორ-
წინებაში მყოფი ხანდაზმული პირის მიერ (გამათრახების შემდეგ, ეს პირი 
ექვემდებარება ნორმირებულ დასჯას ქვებით ჩაქოლვის სახით); გ) ქორწი-
ნებაში არმყოფი პირის მიერ. 

წმინდა დღეებში, მაგალითად, რელიგიურ დღესასწაულებზე, მარხვის დროს 
(რამაზანში) ან პარასკევს, ან წმინდა ადგილებში (მაგალითად, მეჩეთში) ჩა-
დენილი მრუშობის გამო, ნორმირებული სასჯელის გარდა, ინიშნება დამა-
ტებითი სასჯელი სასამართლოს განაჩენის შესაბამისად (106ე მუხლი).455

ირანის ისლამური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსი, ასევე, შე-
იცავს მრუშობის დასჯადობის გამომრიცხავ გარემოებებს. ასე მაგალითად, 
ქვებით ჩაქოლვის ნორმირებული სასჯელი არ გამოიყენება, თუ მრუშობა 
ჩაიდინა მუდმივ ქორწინებაში მყოფმა პირმა ისეთ გარემოებებში, როცა მე-
უღლესთან ურთიერთობა შეუძლებელია მისი ხანგრძლივი მოგზაურობის, 
პატიმრობის ადგილებში ყოფნის ან სხვა გამამართლებული მიზეზის არსე-

455 Манна, А.А.К., „Преступление и наказание по мусульманскому праву: учеб“. пособие. Москва.: 2007 С. 56-57.
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ბობის გამო (სსკ 86ე მუხლი). ირანის სისხლის სამართლის თანახმად, სიკ-
ვდილით დასჯა ან ქვებით ჩაქოლვა არ გამოიყენება: 1) ორსულის მიმართ, 
ან უმალ მშობიარობის შემდეგ; 2) მენსტრუაციის პერიოდში; 3) ავადმყოფის 
მიმართ მის გამოჯანმრთელებამდე.

ნორმირებული სასჯელის გაუქმება შეუძლებელია მსჯავრდებულის მიერ 
ისლამზე უარის თქმის შემთხვევაშიც. 96ე მუხლის თანახმად, გამათრახე-
ბის ნორმირებული სასჯელი არ უნდა აღსრულდეს ჰაერის ძალიან მაღალი, 
ან ძალიან დაბალი ტემპერატურის პირობებში.

მრუშობის გამო ნორმირებული სასჯელის 
აღსრულების პროცედურა

მოსამართლე, რომელმაც გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა, ვალდებუ-
ლია საჯაროდ გამოაცხადოს ნორმირებული განაჩენის აღსრულების დრო. 
ნორმირებული სასჯელის აღსრულებას, სულ მცირე, 3 მუსლიმი მორწმუნე 
უნდა ესწრებოდეს. თუ ადამიანს რამდენიმე ნორმირებული სასჯელი და-
უნიშნეს, მათი აღსრულება იმგვარად უნდა მოხდეს, რომ თითოეული მა-
თგანის ფაქტობრივი განხორციელება იყოს შესაძლებელი. ამიტომ უფრო 
მსუბუქი სასჯელი (მაგალითად, გამათრახება), ყოველთვის წინ უნდა უს-
წრებდეს უფრო სერიოზულს (მაგალითად, ქვებით ჩაქოლვას). სასჯელის 
აღსრულება ჩაქოლვის ფორმით ხორციელდება შესაბამისი რელიგიური და 
სამართლებრივი ნორმების მკაცრი დაცვით, შემდეგი წესით:

 � თუ მუდმივ ქორწინებაში მყოფი პირის მრუშობის ფაქტი დასტურდება 
მისივე აღიარებით, ქვებით ჩაქოლვის სასჯელის აღსრულების დროს, 
ისლამური რელიგიური კანონის შესაბამისად, მოსამართლე პირველი 
ისვრის ქვას, შემდეგ კი სხვა პირები ისვრიან, ხოლო, თუ მრუშობის 
ფაქტი დასტურდება მოწმეების ჩვენებით, პირველი ქვებს მოწმეები ის-
ვრიან, შემდეგ – მოსამართლე და მერე სხვა პირები;

 � დასასჯელი მამაკაცი მიწაში უნდა იყოს ჩაფლული წელამდე, ხოლო და-
სასჯელი ქალი – მკერდამდე;

 � დასჯისათვის გამოყენებული ქვები უნდა იყოს საკმარისად დიდი, მაგ
რამ არ უნდა აღემატებოდეს ზომას, რომელმაც მსჯავრდებულის სიკ-
ვდილი შეიძლება გამოიწვიოს ერთი ან ორი დარტყმის შედეგად.
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თუ მრუშობის ფაქტი დასტურდება მოწმეთა ჩვენებით და მსჯავრდებული 
გაიქცევა სასჯელის აღსრულების ადგილიდან, მას აბრუნებენ განაჩენის 
სისრულეში მოსაყვანად, მაგრამ, თუ ფაქტის დადასტურება მსჯავრდებუ-
ლის აღიარებით მოხდა, მას უკან აღარ აბრუნებენ.456

გამათრახების სახით ნორმირებული სასჯელის აღსრულებისას დაცული 
უნდა იყოს შემდეგი წესები:

 � მსჯავრდებული მამაკაცი ფეხზე უნდა იგდეს და სამოსი მხოლოდ სასქე-
სო ორგანოებს უფარავდეს. ქალს კი მჯდომარე მდგომარეობაში სჯიან 
და ტანსაცმელი მას მთელ სხეულს უნდა უფარავდეს.

 � მათრახის დარტყმა სხეულის მთელ ზედაპირზე წარმოებს, თავის, სა-
ხისა და სასქესო ორგანოების გამოკლებით;

 � გამათრახება არ უნდა მოხდეს ძალიან მაღალ ან ძალიან დაბალ ტემპე-
რატურაზე.

მამათმავლობა

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის 108ე მუხლის მიხედვით, სოდომია 
(ლივატი) არის სექსუალური ქმედება, რომელიც მამრობითი სქესის პირებ-
მა ჩაიდინეს სქესობრივის კავშირის დამყარებით ან სხვა გზით. ნორმირე-
ბული სასჯელი ენიშნება სოდომიის აქტის როგორც აქტიურ, ისე პასიურ 
მონაწილეს. ნებაყოფლობითი სოდომიური ცოდვა სქესობრივი კავშირით, 
ჩადენილი სრულწლოვანი, შერაცხადი პირების მიერ, ისჯება სიკვდილით; 
სქესობრივი კავშირის გარეშე – მათრახის 100ჯერ დარტყმით. არასრულ-
წლოვან მამრობითი სქესის პირებს შორის სქესობრივი კავშირისთვის და-
დგენილია ნორმირებული სასჯელი, რაც გამათრახებას გულისხმობს 74 
დარტყმით. სასამართლოში სოდომიის ფაქტის დამტკიცების ხერხები მრუ-
შობის ფაქტის დამტკიცების წესების მსგავსია.457

თუ პირი თავად აღიარებს და მოინანიებს მამათმავლობის აქტს, მოსამარ
თლეს უფლება აქვს შეწყალების თხოვნით მიმართოს ქვეყნის სულიერ ლი-
დერს.458 

456 „Islamic Penal Code of Iran“ – Part 1: Punishment for Adultery. Refworld. 28 November, 1991. ხელმისაწვდომია: 
<https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52b812384> [გადამოწმებულია: 
14.04.2022].

457 Ibid, Article 108.
458 Asal V. & Sommer U., „Legal Path Dependence and the Long Arm of the Religious State: Sodomy Provisions and Gay Rights 

Across Nations and Over Time“. State University of New York Press. (2 July, 2017). p. 64.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52b812384
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ლესბოსელობა

ირანის სისხლის სამართლის კანონი განსაზღვრავს ლესბოსელობას (მუსა-
ჰაკა), როგორც სექსუალური ხასიათის განზრახ ქმედებას სრულწლოვან, შე-
რაცხად ქალებს შორის, რომლებიც ამას საკუთარი სურვილით სჩადიან. სის-
ხლის სამართლის კოდექსის 129ე მუხლის თანახმად, პირებს, რომლებმაც 
ჩაიდინეს ლესბოსური აქტი, ენიშნებათ ნორმირებული სასჯელი მათრახის 
100ჯერ დარტყმის სახით. სასამართლოში ლესბოსელობისა და მამათმა-
ვლობის ფაქტის დადგენის მეთოდები ანალოგიურია. თუ ქალი აღიარებს 
და მოინანიებს ლესბოსური აქტის ჩადენას, მოსამართლეს უფლება აქვს 
ქვეყნის სულიერ ლიდერს შეწყალების თხოვნით მიმართოს.

ქონებრივი დანაშაული

ქურდობა

ქურდობისათვის პასუხისმგებლობა დადგენილია ყურანის ნორმებით. ასე 
მაგალითად, სურაში №5 („ტრაპეზა", აიატი 38) ნათქვამია: „ხელი მოკვეთეთ 
მამაკაც და ქალ ქურდებს“. ასეთი მკაცრი სასჯელი განპირობებულია იმით, 
რომ საკუთრება ისლამის ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულე-
ბაა. ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის 197ე მუხლის მიხედვით, ქურ
დობა (სირკატი) არის სხვისი ქონების ფარული მითვისება.459

ქურდობა ითვალისწინებს ნორმირებულ სასჯელს, თუ არსებობს ქვემოთ 
ჩამოთვლილი ყველა პირობა:

1. ქურდობა ჩაიდინა პირმა, რომელმაც მიაღწია სრულწლოვანების ასაკს, 
რაც განისაზღვრება ისლამური რელიგიური კანონის შესაბამისად;

2. ქურდობა ჩაიდინა შერაცხადმა პირმა;

3. ქურდობა მოხდა მუქარისა და ძალადობის გარეშე;

4. ქურდობა განზრახ იქნა ჩადენილი;

5. ქურდობის ჩამდენმა პირმა იცოდა, რომ მოპარული ქონება სხვა პირს 
ეკუთვნოდა;

6. ქურდობის ჩამდენმა პირმა იცოდა, რომ მისი მოქმედებები აკრძალული 

459 Clarck R.V., „The prevention of crime, robbing stores“. translators: Mehdi, Moghimi, Hamid Jaryani, University of Police, First 
Edition (2009).
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იყო ისლამური რელიგიური კანონით;

7. მესაკუთრე ქონებას დაცულ ადგილას ინახავდა;

8. ქურდობის ჩამდენმა პირმა მარტო, ან სხვა პირის დახმარებით უკანონოდ 
შეაღწია დაცულ ადგილას (სადაც სხვისი საკუთრება იყო განთავსებული);

9. მოპარული ქონების ღირებულება არ უნდა იყოს ერთი ნოჰოდი ოქროს 
5/4ის (დაახლოებით, 0,241 გრამის) საბაზრო ფასზე ნაკლები; 

10. ქურდობა არ არის ჩადენილი უკიდურესი აუცილებლობის გამო;

11. პირი, რომელმაც ქურდობა ჩაიდინა, არ არის მოპარული ქონების მესა-
კუთრის მამა;

12. ქურდობა არ არის ჩადენილი მოუსავლიანობით გამოწვეული მასობრი-
ვი შიმშილობის დროს;

13. პირს, რომელმაც ჩაიდინა ქურდობა, განზრახული ჰქონდა სხვისი ქონე-
ბის მითვისება;

14. მოპარული არ წარმოადგენს სახელმწიფო ქონებას ან არაა განკუთვნი-
ლი საქველმოქმედო მიზნებისთვის (ვაკფი), ან არ არის კერძო საკუთ-
რებაში.460 

15. ნორმირებული სასჯელი აღარ ენიშნება ქურდობის ჩამდენ პირს, თუ 
იგი დააკავეს მოპარული ქონების დაცული ადგილიდან გატანამდე ან, 
თუ მან სასამართლო გარჩევამდე დაუბრუნა მოპარული ქონება კანონი-
ერ მფლობელს.

სასამართლოში ქურდობის ფაქტის დადგენის გზები

ირანის სისხლის სამართლის კოდექსის 199ე მუხლის შესაბამისად, ქურ
დობის ფაქტი, რომელიც ექვემდებარება ნორმირებული სასჯელის დანიშ-
ვნას, დგინდება:

1. ორი მაღალი რეპუტაციის მქონე მამაკაცის დამოწმებით;

2. ქურდობის ჩამდენი პირის ორმაგი აღიარებით (აღიარება ძალაშია, თუ 
იგი საკუთარი ნებით გააკეთა სრულწლოვანმა შერაცხადმა პირმა, რო-
მელსაც აღიარების განზრახვა ჰქონდა);

3. სასამართლო გამოძიებით.

460 Saeed Ekradi & Saleh Ghaffari Cherati, „The Study of Theft in Iran and Federal Criminal Law“. Journal of Politics and Law 10(4), 
(August 30, 2017). 174-179. <https://doi.org/10.5539/jpl.v10n4p174>

https://doi.org/10.5539/jpl.v10n4p174
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ქურდობის ნორმირებული სასჯელის 
აღსრულების პირობები

ქურდობის ნორმირებული სასჯელის აღსრულება შესაძლებელია:

 � თუ ქონების მესაკუთრემ შეიტანა საჩივარი სასამართლოში კონკრეტუ-
ლი პირის მიერ ქურდობის ჩადენის შესახებ;

 � თუ საჩივრის შეტანამდე ქონების მესაკუთრემ პირს არ აპატია ქურ
დობა; 

 � თუ საჩივრის შეტანამდე ქონების მესაკუთრემ უარი არ თქვა მოპარულ 
ქონებაზე ქურდობის ჩამდენი პირის სასარგებლოდ;

 � თუ სასამართლოს მიერ ქურდობის ფაქტის დადგენამდე, ქურდობის 
ჩამდენმა პირმა არ შეიძინა მოპარული ქონება ყიდვაგაყიდვის ან სხვა 
კანონიერი გზით.461

ქურდობის ერთჯერადი აღიარება და მოპარული ქონების კანონიერი 
მფლობელისთვის დაბრუნება წარმოადგენს შესაბამისი ნორმირებული 
სასჯელის გაუქმების საფუძველს. ქურდობის ნორმირებული სასჯელის აღ-
სრულება, სისხლის სამართლის კოდექსის 201ე თანახმად, ხდება შემდეგ-
ნაირად:

 � პირველი ქურდობისთვის, მსჯავრდებულს მოკვეთენ მარჯვენა ხელის 
ოთხ თითს (ცერა თითისა და ხელისგულის ხელყოფის გარეშე); 

 � მეორე ქურდობისთვის ხდება მარცხენა ტერფის ნახევრის მოკვეთა 
ისე, რომ მსჯავრდებულს შეუნარჩუნდეს რიტუალური განბანის შესას-
რულებლად საჭირო ნაწილი;

 � მესამე ქურდობა ისჯება უვადო თავისუფლების აღკვეთით;

 � მეოთხე ქურდობა ისჯება სიკვდილით, მაშინაც, თუ ის ციხეშია ჩადე-
ნილი.

ქურდობის ხელშეწყობა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან 
სამ წლამდე.

461 Ranjbar A. A., „The causes of increased theft and ways to reduce it“. Correctional Journal, (143) 2014.
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ძარცვა

ირანის სისხლის სამართლის კანონის მიხედვით, ძარცვის ქვეშ იგულისხმე-
ბა ქურდობა, ჩადენილი ძალადობის გამოყენებით, სხეულის დაზიანების 
მიყენებით, ასევე, ქურდობა შეიარაღებული პირის მიერ. ძარცვისათვის ყვე-
ლაზე მკაცრი სანქცია ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 15 წლამდე 
ვადით და გამათრახებას 74 დარტყმით; ყაჩაღობის მცდელობა ისჯება 5 
წლამდე თავისუფლების აღკვეთით და ასევე, მათრახის 74 დარტყმით.

ნარკოტიკული დანაშაული

1997 წელს ირანმა მიიღო კანონი, რომელიც ითვალისწინებს სისხლისსა-
მართლებრივ პასუხისმგებლობას ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსი-
ქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის გამო.462

კანონის პირველი მუხლის თანახმად, სისხლის სამართლის დანაშაულად 
ითვლება შემდეგი ქმედებები:

 � ნარკოტიკული ნივთიერებების წარმოებისთვის კანაფისა და ყაყაჩოს 
დათესვა;

 � სხვადასხვა ნარკოტიკული ნივთიერების იმპორტი, ექსპორტი და წარ
მოება;

 � ნარკოტიკული ნივთიერების შენახვა, გადატანა, შეძენა, გავრცელება, 
გადამალვა, ტრანზიტი და რეალიზაცია;

 � ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებისთვის შექმნილი ადგილების 
ფორმირება და მართვა;

 � ნარკოტიკული ნივთიერების გამოყენება, გარდა კანონით გათვალისწი-
ნებული შემთხვევებისა;

 � ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენის, გაყიდვის, შენახვისა და გამოყე-
ნებისთვის ინფრასტრუქტურის მომზადება;

 � ნარკოტიკულ ნივთიერებებთან დაკავშირებული დანაშაულის გამო და-
პატიმრებული ან ძებნილი პირების გაქცევის ხელშეწყობა და მათი შე-
ფარება.

462 Calabrese J., „Iran's War on Drugs: Holding the Line?“. Middle East Institute. 1 December, 2007. ხელმისაწვდომია: 
<https://www.mei.edu/publications/irans-war-drugs-holding-line#sdfootnote4sym> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].
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 � დამნაშავეების მიერ გამოყენებული ინსტრუმენტების გადამალვა ან გა-
ნადგურება;

 � ნარკოტიკული ნივთიერების ან ნარკოტიკული მოხმარების საშუალე-
ბისთვის ადგილის მიჩენა სხვა პირისთვის ცილის დაწამების მიზნით.

კანონის მე4 მუხლის თანახმად, ოპიუმის იმპორტით, ექსპორტით, გადატა-
ნით, მომზადებით, გავრცელებით, რეალიზაციით დაკავებული პირები სის-
ხლისსამართლებრივად პასუხს აგებენ ნივთიერების რაოდენობის მიხედ-
ვით. კერძოდ: 

 � თუ ეს რაოდენობა 50 გრამს შეადგენს, წესდება ჯარიმა 4 მილიონამდე 
რიალის ოდენობით;

 � 50 გდან 500 გმდე ოდენობის შემთხვევაში ჯარიმა განისაზღვრე-
ბა 4დან 50 მილიონამდე რიალით, მათრახის 2470 დარტყმით და 3 
წლამდე თავისუფლების აღკვეთით სასამართლოს გადაწყვეტილების 
შესაბამისად;

 � თუ ოპიუმის რაოდენობა აჭარბებს 5 კგს, ინიშნება სიკვდილით დასჯა 
და ქონების კონფისკაცია.

კანონის მე8 მუხლით რეგულირდება ჰეროინის, კოკაინის და მორფის იმპო-
რტი, ექსპორტი, წარმოება, გავრცელება, გადატანა, ყიდვა, გაყიდვა, შენახ-
ვა და გადაზიდვა ნივთიერების რაოდენობისა და ხარისხის გათვალისწინე-
ბით.

2017 წელს ირანის პარლამენტმა (მეჯლისმა) შეზღუდა ნარკოტიკებით ვაჭ-
რობისათვის სიკვდილით დასჯის შეფარდების პირობები.

მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, სიკვდილით დასჯა შეიძლება გა-
მოყენებულ იქნას მინიმუმ 2 კგ ჰეროინის, კოკაინისა და ამფეტამინის წა-
რმოებისა და გავრცელებისთვის (და არა 30 გრამისა, როგორც ეს ადრე იყო 
დადგენილი). მარიხუანასა და ოპიუმთან მიმართებით სიკვდილით დასჯა 
ინიშნება, თუ მათი რაოდენობა აჭარბებს 50 კილოგრამს (და არა 5 კგს).

სიკვდილით დასჯა შეიძლება დაენიშნოთ ნარკოკარტელების ხელმძღვანე-
ლებს, ნარკორეალიზატორებს (დაკავებისას წინააღმდეგობის გაწევის შემ-
თხვევაში), ან მათ, ვინც ბავშვებს აიძულებს ნარკოტიკების გავრცელებას.
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ყველა სხვა ნარკოდილერისთვის, სიკვდილით დასჯის ნაცვლად, გამოიყე-
ნება თავისუფლების აღკვეთა 30 წლამდე ვადით და მსხვილი ჯარიმა.463

დანაშაულთა უნიკალური და განსაკუთრებული სახეები ირანის 1988 წლის 
სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, რომლებიც საქართველოს 1999 
წლის სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი არ არის.

სსკ 
მუხლი დისპოზიცია მაქსიმალური სანქცია

63
ქორწინებაში მყოფი პირის მიერ ჩადენილი მრუ-
შობა

სიკვდილით დასჯა ქვებით ჩა-
ქოლვით

88
ქორწინებაში არმყოფი პირის მიერ ჩადენილი 
მრუშობა

100 დარტყმა მათრახით

110 მამათმავლობა სიკვდილით დასჯა

124
მამაკაცებს შორის კოცნა, თუ ეს ფიზიკური 
ლტოლვითაა განპირობებული

64 დარტყმა მათრახით

129 ლესბოსელობა 100 დარტყმა მათრახით

174 ალკოჰოლის გამოყენება 80 დარტყმა მათრახით

513 ისლამის წინასწარმეტყველის შეურაცხყოფა სიკვდილით დასჯა

638
საჯარო ადგილებში ქალის გამოჩენა სპეციალუ-
რი შესამოსელის (ჰიჯაბის) გარეშე

2 თვემდე ვადით თავისუფლების 
აღკვეთა

645
მამაკაცის მიერ ქორწინების ან განქორწინების 
ოფიციალური რეგისტრაციის წესების დარღვევა

1 წლამდე ვადით თავისუფლების 
აღკვეთა

705 აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა
6 თვემდე ვადით თავისუფლების 
აღკვეთა ან 74 დარტყმა მათრა-
ხით

715 მათხოვრობა და მაწანწალობა
3 თვემდე ვადით თავისუფლების 
აღკვეთა

463 „Iran: Drug Law Amended to Restrict Use of Capital Punishment“. Library of Congress. 31 August, 2017. ხელმისაწ-
ვდომია: <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-08-31/iran-drug-law-amended-to-restrict-use-of-capital-
punishment/> [გადამოწმებულია: 14.04.2022].

https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-08-31/iran-drug-law-amended-to-restrict-use-of-capital-punishment/
https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-08-31/iran-drug-law-amended-to-restrict-use-of-capital-punishment/
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