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cira Wanturia 

,,cixis saerTaSoriso reforma” 

 

,,nulovani tolerantobidan“ liberalizaciisaken 

 

,,danaSaulisa da damnaSaveTa mimarT mopyrobisadmi sazogadoebis ganwyoba 

da damokidebuleba warmoadgens nebismieri qveynis civilizaciis erT-erT 

yvelaze utyuar tests“1 

uinston CerCili 

 

winasityvaoba 

winamdebare kvlevis mizania Seafasos is siaxleebi, romlebic sisxlis 

samarTlis sistemis humanizaciis mimarTulebiT inergeba da warmoadginos 

mosazrebebi da rekomendaciebi saerTaSoriso standartebisa da pozitiuri 

praqtikis gaTvaliswinebiT, am siaxleebis gegmazomieri ganxorcielebis 

xelSewyobis mizniT. agreTve, vinaidan ,,nulovani tolerantobis“ politikis 

Tanamdevi Sedegebi, gansakuTrebiT, aisaxa msjavrdebul pirTa raodenobis 

zrdaze, zogadad, sasjelTa aRsrulebis sistemebze, kvleva miznad isaxavs 

warmoaCinos sisxlis samarTlis is aspeqtebi, romlebic jer kidev saWiroebs 

gaumjobesebas.  

dagegmili iyo aRniSnuli kvlevis Sedegebis ufro adre warmodgena, Tumca 

bolo erTi wlis ganmavlobaSi imdeni siaxle dainerga liberalizaciis 

kuTxiT, rom saWirod CavTvaleT agvesaxa aRniSnul analizSi da sakuTari 

mosazrebebi/rekomendaciebi warmogvedgina am sakiTxebTan dakavSirebiT. 

mniSvnelovania, rom es siaxleebi TandaTanobiT da gegmazomierad 

amoqmeddes, saerTaSoriso pozitiuri praqtikis gaTvaliswinebiT.  

 

Sesavali 

2004 wlidan saqarTvelos xelisuflebisaTvis erT-erT prioritets 

warmoadgens danaSaulTan brZola da sazogadoebis usafrTxoebis 

uzrunvelyofa, rac saxelmwifos mniSvnelovani funqciebia. am mimarTulebiT 

didi Zalisxmeva iqna gaweuli da sisxlis samarTlis sistemaSi mravali 

reforma gatarda.  
                                                            
1 “The mood and temper of the public in regard to the treatment of crime and criminals is one of the 
most unfailing tests of the civilisation of any country” - Winston Churchill    
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xelisuflebam gansakuTrebiT did warmatebas miaRwia organizebul 

danaSaulTan, korufciasTan, saSiSi ZaladobiT Cadenil danaSaulebTan da 

quCis wvrilman danaSaulTan brZolis TvalsazrisiT. miRweul Sedegebad 

unda aRiniSnos danaSaulis donis Semcireba, danaSaulTan brZolisa da 

sazogadoebrivi usafrTxoebis uzrunvelyofa.  amas adasturebs, rogorc, 

oficialuri statistikuri monacemebi2 danaSaulobis Sesaxeb, aseve 

danaSaulisa da usafrTxoebis Sesaxeb kvlevebi, romlebic 2010-2011 wlebSi 

ganxorcielda.  

2006 – 2008 wlebSi saxelmwifos sisxlis samarTlis politika da 

damnaSaveebis mimarT midgomebi gansakuTrebuli simkacriT gamoirCeoda. 

xolo 2009 wlidan politika Seicvala da daiwyo liberalizaciis procesi 

evrokavSirisa da sxva organizaciebis xelSewyobiTa da daxmarebiT. 

xelisuflebis warmomadgenelTa gancxadebiT miRweuli Sedegebi, rac 

gamoixata danaSaulis donis klebiT da sazogadoebrivi usafrTxoebis 

gazrdiT, saSualebas iZleva, rom ufro liberaluri midgomebi dainergos 

saqarTvelos sisxlis samarTlis sistemaSi. 

2008 wels saqarTvelos prezidentma ganacxada, rom ,,aucilebelia axleburi 

xedva da midgomebi, Cven unda gavaZlieroT adamianis uflebebis dacva da am 

mimarTulebiT gadadgmuli pirveli nabiji liberaluri sisxlis samarTlis 

kanonmdebloba unda iyos“. man mimarTa evrokavSirs daxmarebisa da reformis 

procesSi CarTvis mowodebiT. 2009 wels prezidentis brZanebulebiT 

damtkicda sisxlis samarTlis reformis strategia da axali samoqmedo 

gegma, Seiqmna sisxlis samarTlis reformebis makoordinirebeli 

uwyebaTSorisi sabWo3, romelSic xelisuflebis warmomadgenlebTan erTad 

mowveuli iyvnen saerTaSoriso da arasamTavrobo organizaciebis 

warmomadgenlebi (damkvirveblis statusiT), agreTve Seiqmna ramdenime 

samuSao jgufi, romlebic aqtiurad monawileoben reformebis dagegmvis, 

ganxorcielebisa da maTze zedamxedvelobis procesSi. inicirebul iqna 

mTeli rigi sakanonmdeblo cvlilebebi da praqtikaSi dainerga ramdenime 

axali programa. mTel am process daxmarebasa da Tanadgomas uwevs 

evrokavSiri4, agreTve saqarTveloSi moqmedi saerTaSoriso organizaciebi.  

SemuSavda da miRebul iqna axali sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi, 

agreTve iusticiis ministris brZanebiT damtkicda sisxlis samarTlis 

saxelmZRvanelo principebi, agreTve amoqmedda axali patimrobis kodeqsi.  

 

 

                                                            
2 statistikis erovnuli samsaxuri, www.geostat.ge, Sinagan saqmeTa saministro  
www.police.ge   
3 2008 wlis 13 dekembris prezidentis brZanebuleba # 591  
4 evrokavSiris seqtoruli politikis pirdapiri sabiujeto daxmarebis programa 

,,saqarTveloSi sisxlis samarTlis marTlmsajulebis reformis mxardaWera”, CRIS 
No.ENPI/2007/19630 
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,,nulovani tolerantoba“  

2006 wlis 14 Tebervals parlamentSi yovelwliuri saangariSo moxsenebis 

wardgenisas prezidentma gamoacxada wvrilmani danaSaulis mimarT nulovani 

tolerantobis Sesaxeb. man miuTiTa sisxlis samarTlis kanonmdeblobaSi 

cvlilebebis ganxorcielebis aucileblobaze, romelic gaiTvaliswinebda 

gamkacrebul sasjelebs qurdobis, Zarcvis danaSaulebze, agreTve 

narkotikuli danaSaulebis mimarT. ,,kodeqsSi unda Sevides cvlilebebi, 

romelic binis da quCis Zarcvaze, jibgirobasa da narkotikebis Senaxvaze 

gamkacrebul sasjels iTvaliswinebs“. man aseve mouwoda am danaSaulebis 

CadenisaTvis Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebisa da pirobiTi msjavris 

gauqmebaze5.  

xelisuflebis warmomadgenlebi nulovani tolerantobis politikis 

aucileblobas im droisTvis saqarTveloSi arsebul kriminogenur viTarebas 

ukavSireben. ,,nulovani tolerantobis mizania ar datovos arcerTi 

danaSauli, Tundac wvrilmani, reagirebis gareSe da am gziT minimumamde 

daiyvanos qveyanaSi danaSaulis done, Secvalos sazogadoebis 

damokidebuleba danaSaulis mimarT da aRmofxvras dausjelobis sindromi“ 

(nulovani tolerantobis politikis gatarebis Sedegad saqarTvelo 

gaTavisuflda, rogorc organizebuli, ise wvrilmani danaSaulisagan da 

gaxda erT-erTi yvelaze usafrTxo qveyana“6).  

cxrili #1 registrirebul danaSaulTa raodenoba7  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 
(10 
Tve) 

registrirebuli danaSauli – sul  15029 15 662 16 658 17397 24856 43266 62283 54746 44644 35949 34739 33223

maT Soris:    

mZime danaSauli 8317 8601 9658 10326 17833 24320 29249 13158 13028 11093 9987 5322 

55 % 54.9% 57.9% 59.3% 71.7% 56% 46.9% 24% 29% 30.8% 28.7% 16% 

arasrulwlovanTa mier Cadenili 
danaSauli 620 662 674 617 557 755 997 674 759 595 543 509 

 

                                                            

5 saqarTvelos prezidentis mixeil saakaSvilis yovelwliuri Semajamebeli moxseneba parlamentis 

sagazafxulo sesiaze, 14.02.2006, prezidentis pressamsaxuri,  

http://www.president.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=231&info_id=4951  

 
6 ,,nulovani sisxlis samarTlis politika, politikis mimarTulebebi, iusticiis saministros analitikuri 
departamenti, http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=658&info_id=3479  

7
 * 2005 წლის მაისიდან საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შეტანილია ცვლილებები, რომლებიც 
ითვალისწინებენ მოკვლევის ორგანოების გაუქმებას და წინასწარი გამოძიების დაწყებას დანაშაულის ჩადენის 
მომენტიდან. ამ და სხვა მიზეზებით გაზრდილია რეგისტრირებული დანაშაულებების რაოდენობა. 

wyaro: saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri (saqstati)  www.geostat.ge  
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rogorc #1 cxrilidan Cans 2005 wlidan klebulobs mZime danaSaulis 

procentuli wili mTel danaSaulTa ricxvSi.  

aqve Cans, rom danaSaulis raodenobis pikuri maCvenebeli dafiqsirebulia 

2006 wels (62,283), rogorc zrdasrul aseve arasrulwlovan 

samarTaldamrRvevTa mier Cadenili danaSaulebis raodenobis mxriv.   

registrirebuli danaSaulis raodenobis gansakuTrebiT aqtiuri zrda 2004 - 

2006 wlebSi  nawilobriv SeiZleba gamowveuli iyos danaSaulis gamovlenis 

maCveneblebis gazrdiT, rac ganapiroba saxelmwifos mier danaSaulTan 

brZolis gaaqtiurebam. Sss-s 2006 wlis monacemebis statistikur analizSi 

naTqvamia, rom ,,danaSaulis zrda gamowveulia ara kriminogenuri situaciis 

damZimebiT sazogadoebaSi, aramed yoveli calkeuli faqtis dafiqsirebisa da 

registraciis gaumjobesebiT.“ registrirebul danaSaulTa monacemebis zrdis 

sxva mizezebad dasaxelebulia mosaxleobisa da samarTaldamcavi 

struqturebis kontaqtis gaadvileba da intensiurobis amaRleba, sisxlis 

samarTlis saproceso kodeqsSi cvlilebebis miRebis Sedegad sisxlis 

samarTlis saqmis aRZvris gamartiveba, aseve policiis muSaobis efeqturoba 

(gansakuTrebiT, sapatrulo policiis proeqtis) da sazogadoebaSi 

amaRlebuli avtoriteti.  

 

cxrili #2 registrirebuli danaSaulebi 2000 – 2010 ww8.   

danaSaulis 

dasaxeleba 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ganzrax 
mkvleloba 

239 263 292 302 281 403 323 330 263 205 180 

mkvlelobis 
mcdeloba 

183 167 206 197 257 294 317 411 390 289 238 

janmrTelobis 
ganzrax mZime 
dazianeba 

222 244 279 253 371 368 271 157 200 134 126 

gaupatiureba 70 52 52 52 62 141 167 156 100 84 82 

qurdoba 4517 4743 5388 5593 10634 16256 27657 18586 14814 11473 11371 

Zarcva 336 399 397 556 1316 2087 2751 1615 1167 958 638 

yaCaRoba 634 676 497 494 1733 1925 2160 1208 1008 700 398

danaSaulis 
saerTo 
raodenoba 

15029 15662 16658 17397 24856 43266 62283 54746 44644 35949 34739 

  

rogorc #2 cxrilidan Cans sisxlis samarTlis politikis gamkacrebamde 

gansakuTrebiT maRali iyo iseTi Zaladobrivi danaSaulebis maCvenebeli 

rogoricaa ganzrax mkvleloba (yvelaze maRali raodenoba 2005 wels 

dafiqsirda), gaupatiureba (2006 wels yvelaze maRali maCvenebeli), aseve 

sakuTrebis winaaRmdeg mimarTuli danaSaulebi: qurdoba, Zarcva, yaCaRoba.  

                                                            
8 saqarTvelos statistikis erovnuli samaxuri (saqstati)  www.geostat.ge  
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danaSaulTa Soris yvelaze maRalia naklebad mZime danaSaulis wili (2011 

wlis 10 Tvis monacemebiT mTel danaSaulTa 71.5%-s Seadgens).  

gansakuTrebiT aRsaniSnavia is faqti, rom registrirebul yvela danaSauls 

Soris qurdoba yvelaze gavrcelebul danaSaulad rCeba. (2006 wels misi 

wili 44%-s aRwevda, 2005 w. – 37.5%, 2007w. – 34%, 2008 w. – 33%, 2009 w. 32%, 2010 

– 32%, 2011 wlis 10 Tvis monacemebiT – 30%-s).  

„analizidan Cans, rom saqarTveloSi raodenobrivad yvelaze meti da amave 
dros yvelaze problematuria qurdoba (saerTo raodenoba 27 657, gaxsnilia 
3894, 14.1%), qurdobaze modis daregistrirebul danaSaulebriv qmedebaTa 
yvelaze didi raodenoba“ – naTqvamia saqarTvelos Sinagan saqmeTa 
saministros 2006 wlis statistikur analizSi9. Sss-s monacemebiT im 
periodisaTvis yvelaze xSiri iyo mobiluri telefonebis qurdoba 
(SemTxvevaTa saerTo raodenobis 35%), binis (SemTxvevaTa 25%), 
dawesebulebaTa (SemTxvevaTa 25%) gaqurdvis faqtebi. dawesebulebaTa Soris 
yvelaze didi wili ekuTvnoda savaWro obieqtebs, ofisebs (kompiuteruli 
aparaturis qurdoba). wina wlebTan SedarebiT sagrZnoblad iklo 
avtomobilebis qurdobam (SemTxvevaTa 10%), soflad gavrcelebuli iyo 
pirutyvis qurdoba (SemTxvevaTa saerTo raodenobis 5%)“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros 2006 wlis 12 TveSi registrirebul 
danaSaulTa statistikur monacemTa analizi, http://www.police.ge/index.php?m=199&newsid=7  
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10 amonaridi saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros 2006 wels registrirebul 
danaSaulTa statistikur monacemTa analizidan  

,,დეტალური კვლევის შედეგად გამოიკვეთა დანაშაულთა გარკვეული ტიპოლოგია:  

განზრახ მკვლელობა ჩადენის ადგილის მიხედვით კლასიფიცირება შემდეგნაირად: საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში 
(შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 40 %) - აქ მომხდარი მკვლელობების ძირითად მოტივს წარმოადგენს ახალგაზრდებს შორის 
განვითარებული სიტყვიერი კონფლიქტი, ე. წ. შელაპარაკება (შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 10 %), ან სხვადასხვა მიზეზით 
ატეხილი ჩხუბი (შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 20 %). მკვლელობათა 25 % ხდება დაზარალებულთა საცხოვრებელი 
ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ან თვით ბინაში (15 %). ამ შემთხვევაში ძირითადი მოტივი საყოფაცხოვრებო ხასიათისაა 
(შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 15 %); შესაძლებელია აგრეთვე მკვლელობები ძარცვის ან ყაჩაღობის დროს (შემთხვევათა 
საერთო რაოდენობის 10 %). განზრახ მკვლელობათა 20 % მოდის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებსა და 
დაზარალებულთა სამუშაო ადგილებზე (უმთავრესად, სავაჭრო ობიექტებზე) - პირველ შემთხვევაში მოტივი დაზარალებულის 
მიერ წინააღმდეგობის გაწევა, მეორე შემთხვევაში - სავაჭრო ობიექტების, ოფისების, ვალუტის გადასაცვლელი პუნქტების და ა. შ. 
ძარცვა.  

ყაჩაღობის მსხვერპლი ქუჩაში (მათ შორის საცხოვრებელი ადგილის სიახლოვეში - შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 20 %, 
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში - 20 %), ძირითადად, ხდებიან ქალები. დანაშაულებრივი ქმედება ხორციელდება 
სამკაულებისა და ხელჩანთის მითვისების მიზნით. ამავე დროს ბოროტმოქმედები ყოველთვის იტაცებენ დაზარალებულის 
მობილურ ტელეფონს, რათა მოუსპონ სამართალდამცავებთან კავშირის დამყარების საშუალება.  

ყაჩაღობის ძირითადი ობიექტია სავაჭრო დაწესებულებები და ვალუტის გადაცვლის პუნქტები (შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 
40 %). გარდა ამისა, ყაჩაღობას ადგილი აქვს სატრანსპორტო საშუალებებში (შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 10 %) - ტაქსის 
მძღოლების მიმართ, უფრო იშვიათად, სამარშრუტო ტაქსების მგზავრთა მიმართ. და მოქალაქეთა საცხოვრებელ ადგილზე 
(შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 10 %).  

ყაჩაღობისას მსხვერპლზე ზემოქმედების საშუალებად უფრო ხშირად გამოიყენება ცეცხლსასროლი იარაღი (შემთხევათა 70 %), 
ცივი იარაღი (შემთხვევათა 30 %) გამოიყენება, ძირითადად, ტაქსის მძღოლების დასაშინებლად.  

დროთა განმავლობაში ყაჩაღობის სიმძიმე კლებულობს.  

ძარცვას, როგორც მოქალაქეთა პირადი საკუთრების მითვისებას ძალის გამოყენებით, ადგილი აქვს უფრო ხშირად 
მეტროსადგურების სიახლოვესა და მიწისქვეშა გადასასვლელებში (შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 70 %) ასევე მოქალაქეთა 
საცხოვრებელი ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე (შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 20 %). სხვა ადგილებზე მოდის 
შემთხვევათა საერთო რაოდენობის 10 %.  

დაზარალებულები არიან ძირითადად ქალები (ართმევენ ხელჩანთას და მობილურ ტელეფონს). აღსანიშნავია, რომ ისევე, 
როგორც წინა შემთხვევაში, ამ უკანასკნელს იტაცებენ არა გამოყენების მიზნით, არამედ  იმისათვის, რომ დაზარალებულს არ 
ჰქონდეს პოლიციასთან კონტაქტის საშუალება.  

2006 წელს საქართველოში დაზარალებულად ცნობილია 19103 პირი. აქედან ქ. თბილისში 11252 პირი, ხოლო რეგიონებში 7851 
პირი.  

კრიმინოგენული ვითარების სასიკეთოდ შეცვლას ასევე ხელს უწყობს ადგილობრივი მმართველობის მიერ ჩატარებული 
ღონისძიებები, რომელთა შორის უმნიშვნელოვანესია მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. მაგ: ქუჩების 
განათება, სადარბაზოთა დაცვის უკეთესი პირობები, ქვეითი პატრულის დაწესება საგრძნობ გავლენას ახდენს საერთო ვითარების 
გაუმჯობესებაზე. კერძოდ, შემცირდა წვრილმანი დანაშაულობები ქუჩაში და საცხოვრებელი ადგილების მახლობლად და 
მოიმატა მათი გახსნის პროცენტმა. შსს-სა და მობილური კავშირის კომპანიების ერთობლივმა ინიციატივამ, რომელიც 
ითვალისწინებს მობილური ტელეფონების დაცვას გამოიწვია ის, რომ რეალურად მინიმუმამდე დავიდა მობილური ტელეფონების 
ქურდობა და გატაცება.  

ახალი საპროცესო კოდექსის მიღებამ 2005 წლის მაისში საგრძნობლად შეცვალა როგორც დანაშაულის აღრიცხვასთან ასევე 
დაფიქსირებასა და კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული ვითარება. სტატისტიკაში ასახული ვითარება (განსაკუთრებით 2006 
წლიდან) რადიკალურად დაუახლოვდა რეალურს. მეორე მხრივ, დღეს უკვე შეუძლებელია უშუალოდ და უპირობოდ შევადაროთ 
დღევანდელი მონაცემები უახლოეს წარსულს, რადგან საქმე გვაქვს ინფორმაციის რეგისტრირების ორ ძირფესვიანად 
განსხვავებულ წესთან. სწორედ ამ გარემოებითაა გამოწვეული დანაშაულის სტატისტიკის გამომხატველი ციფრების ზრდა 2005 
წლის მეორე ნახევრიდან. მიუხედავად ამისა, გარკვეული ანალიზის შედეგად მაინც შეიძლება აღვადგინოთ დანაშაულისა და მისი 
გახსნის რეალური დინამიკა, რადგან თუ აბსოლუტური რიცხვები მოწმობს დანაშაულის რიცხვის ზრდას, ასევე იზრდება გახსნილ 
დანაშაულთა აბსოლუტური რიცხვიც. ეს უკანასკნელი გარემოება გაცილებით უფრო მეტს ამბობს სამართალდამცავი 
ორგანოების საქმიანობაში მომატებულ ეფექტიანობაზე, ვიდრე გახსნილი დანაშაულების ფარდობითი პროცენტი. ყველაფერთან 
ერთად შემცირდა პიროვნების წინააღმდგ ჩადენილ მძიმე დანაშაულთა საერთო რაოდენობა. ასევე შემცირდა ავტომანქანებთან 
დაკავშირებული დანაშაული.  
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mkacri midgomebi sisxlis samarTlis politikaSi, ZiriTadad, gamoixata 

Semdeg sakanonmdeblo cvlilebebSi:  

sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis asakis Semcireba 14-dan 12 wlamde 

(gauqmda 2010 wlis 23 Tebervlis #2641 cvlilebiT (33-3. me-80-e muxlebi);  

SemoRebul iqna iuridiuli piris sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis 

instituti;  

jarimis minimaluri odenoba gaizarda 2000 laramde (ssk-s 1999 wlis 

redaqciiT jarimis minimaluri dRiuri anazRaureba Seadgenda 2 lars, xolo 

minimaluri odenoba – 10 dRiur anazRaurebas); xolo arasrulwlovanisaTvis 

jarimis dakisrebisas, mSoblis, meurvisa an mzrunvelisaTvis am 

pasuxismgeblobis gadakisreba individualuri pasuxismgeblobis principis 

darRveviT (28.04.2006 #2937), ssk 42-e muxli; 

danaSaulTa erTobliobiT sasjelTa Sejamebisas Tavisuflebis aRkveTis 

maqsimaluri vada gaizarda ocdaxuTi wlidan ocdaaT wlamde, xolo 

ganaCenTa erTobliobiT sasjelTa Sejamebisas – ocdaaTidan ormoc wlamde 

(29.12.2006 #4213), ssk 50-e muxli;  

gauqmda sasjelTa STanTqmis principi, SemoRebul iqna sasjelTa mTliani 

Sekrebis 29.12.2006 N 4213), xolo mogvianebiT nawilobriv Sekrebis principi 

(ssk 59-e muxli);   

gauqmda recidivis xarisxebi (ssk me-17 muxlis me-2, me-3 nawilebi), 22.06.2007 

#5035);  

gauqmda mosamarTlis diskrecia gansakuTrebuli Semamsubuqebeli garemoebis 

arsebobisas damnaSavis pirovnebis gaTvaliswinebiT daeniSna kanoniT 

gaTvaliswinebulze ufro msubuqi sasjeli, an sasjelis zomis umdables 

zRvarze naklebi (ssk 55-e muxli), 28.04.2006 wlis #2937 cvlilebiT 

aRniSnuli SesaZlebelia mxolod mxareebs Soris saproceso SeTanxmebis 

arsebobisas.  

gauqmda mosamarTlis diskrecia Tavisi Sexedulebisamebr daeniSna pirobiTi 

msjavri (ssk 63-e muxli),  Tu piris gamosworeba SeiZleba romelime sxva 

sasjelis gareSe da (28.04.2006. #2937)-is cvlilebebiT mas SeuZlia aRniSnuli 

sanqciis gamoyeneba, mxolod im SemTxvevaSi Tu braldebisa da dacvis 

mxareebs Soris dadebulia saproceso SeTanxmeba; agreTve gamkacrda 

pirobiTi sasjelis gamoyenebis pirobebi msjavrdebulis adrindeli 

nasamarTlobis gaTvaliswinebiT;  

gaizarda sanqciebi mTel rig danaSaulebTan mimarTebaSi (sasjelis minimumis 

da maqsimumis gazrda (28.04.2006. N2937, 25.07.2006 N 3530, 29.12.2006 N 4213, 22.06. 

2007 N 5035, 19.03.2008 N 5953);   

mkacri sisxlis samarTlis politikis damaxasiaTebeli iyo msjavrdebul 

pirTa raodenobisa da sanqciis saxiT Tavisuflebis aRkveTis gamoyenebis 
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zrda. rogorc #3 cxrilidan Cans, ,,nulovani tolerantobis” politikis 

amoqmedebamde msjavrdebul pirTa raodenoba daaxloebiT 9000 iyo, xolo 

2006 wels ukve TiTqmis 17 000-s aRwevda (erT weliwadSi 8000 piriT metis 

msjavrdeba moxda), xolo 2007 wels – 21 170-s.  

Tu 2004-2005 wlebSi yvelaze xSirad gamoiyeneboda sapatimro sasjeli 1 

wlamde Tavisuflebis aRkveTiT (26-22%), ukve 2006 wlidan es tendencia 

mkveTrad Seicvala. 2006-2007 wlebSi yvelaze xSirad gamoyenebuli sapatimro 

sasjeli iTvaliswinebda Tavisuflebis aRkveTas 5-dan 8 wlamde (1846 

msjavrdebuli 2006 wels, 2134 msjavrdebuli – 2007 wels, anu yvela 

sapatimro sasjelTa 23.3% da 21.8%). 2008-2009 ww. gamoyenebis sixSiris 

TvalsazrisiT isev 1 wlis CaTvliT Tavisuflebis aRkveTa figurirebs (2459 

msjavrdebuli 2008 wels, 2515 – 2009 wels), Tumca meore adgils isev 5-dan 8 

wlamde Tavisuflebis aRkveTa ikavebs (15.9 % da 15.8%). 

cxrili #3 msjavrdebulTa raodenoba da sasjelis RonisZiebebi11 

                                                            
11 saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos statistikuri monacemebi  

 

2006 wels yvelaze xSirad gamoyenebuli sasjeli iyo Tavisuflebis aRkveTa 

(yvela sasjelis 47%), meore adgilze iyo pirobiTi msjavri (41%), xolo 

arasapatimro sasjelebidan yvelaze xSirad gamoiyeneboda jarima (yvela 

sasjelis 11% SemTxvevebSi). danarCeni arasapatimro sasjelebis gamoyeneba 

Seadgenda mxolod 1%-s. 2007 wels, rodesac msjavrdebulTa raodenobam 

pikur maCvenebels miaRwia, kidev ufro gaizarda Tavisuflebis aRkveTis 

gamoyenebis ricxvi, Tumca umniSvnelod Semcirda misi procentuli wili 

yvela gamoyenebul sasjels Soris (46%), xolo gaizarda pirobiTi msjavris 

wili (45%), Semcirda jarimis gamoyeneba, magram gaizarda sxva arasapatimro 

sasjelTa raodenoba.  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

sul msjavrdebulia 
8897 8579 8110 9071 9168 16911 21170 20804 18354 19940 

maT Soris miesajaT: 

Tavisuflebis aRkveTa 
2708 2474 2324 3172 3525 7930 9788 8846 8384 9135 

gamasworebeli samuSaoebi 
76  38 41 66 182 66 7 3 0 0 

pirobiTi msjavri 
3528 3600 3550 3588 3755 7002 9585 10601 8599 9484 

jarima 
2344 2394 2129 2177 1658 1820 828 1010 1324 1296 

gadaedoT ganaCenis 

aRsruleba 
50  23 13 27 2 3 7 7 4 4 

 
sxva 

191  50 53 41 46 90 955 337 43 21 
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cxrili #4 sapatimro sasjelTa xangrZlioba12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 uzenaesi sasamarTlos statistikuri monacemebi 
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gansakuTrebiT grZelvadiani sasjelebi gansakuTrebiT mZime danaSaulebSi 

msjavrdebul, an danaSaulTa/ganaCenTa erTobliobiT msjavrdebul sul 5752 
adamians aqvs Sefardebuli. am grZelvdian sasjelTa gamoyenebis maCvenebeli 

gansakuTrebiT 2006 wlidan gaizarda. 2000 wlidan 2010 wlis CaTvliT:  

17 adamians Seefarda sasjeli Tavisuflebis aRkveTiT – 30 wlis zeviT 40 

wlis CaTvliT (2008 – 2010 ww), 311 adamians – 25-30 wliT Tavisuflebis 

aRkveTa, 376 adamians – 20 – 30 wliT,  1292 adamians – 15-20 wliT 

Tavisuflebis aRkveTa, 3756 adamians – 10-15 wliT. 

rogorc #4 cxrilidan Cans gasuli dekadis ganmavlobaSi Tavisuflebis 

aRkveTiT msjavrdebul  pirTa umetesobas Cadenili aqvs naklebad mZime 

danaSauli (ssk-s me-12 muxlis mixedviT naklebad mZime danaSaulisaTvis 

gaTvaliswinebuli sasjeli gulisxmobs araumetes 5 wliT Tavisuflebis 

aRkveTas). Tavisuflebis aRkveTis vada: 1 wlis CaTvliT - 14 376 (2000 – 2010 

ww), aqedan 8128 (56%) – 2006-2010; 1 wlis zeviT 2 wlis CaTvliT – 8534; 2 wlis 

zeviT 3 wlis CaTvliT – 7618; 3 wlis zeviT 5 wlis CaTvliT – 10 912. 

msjavrdebulTa nawils es sanqcia CaeTvala pirobiT.  

#5 cxrilSi mocemuli monacemebi cxadyofs, rom ama wlis seqtembris 

mdgomareobiT msjavrdebulTa TiTqmis 24% Tavisuflebis aRkveTis 

dawesebulebebSi naklebad mZime danaSaulisTvis ixdis sasjels. 

 

cxrili #5 msjavrdebulTa raodenoba danaSaulis kategoriis mixedviT 

patimrobis da Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi (seqtemberi, 2011.w)13 

danaSaulis kategoria msjavrdebulTa 

raodenoba penitenciur 

dawesebulebebSi 

naklebad mZime 5447 

mZime 8140 

gansakuTrebiT mZime  8874 

sul 22 461 

 

 

 

 

                                                            
13 saqstatis statistikuri monacemebi, seqtemberi, 2011 w.   
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cxrili #6 naklebad mZime danaSaulTaTvis Sefardebuli sasjelebis 

struqtura14 
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Tavisuf. 
aRkveTa 

26.3
% 

32.8
% 

33.4
% 

37.1
% 

31.6
% 

28.3
% 

28.8
% 

29.3
% 

24.8
% 

21
% 

34.8
% 

28
% 

30.7
% 

33.4% 

pirobiTi 
msjavri 

57.8
% 

53.3
% 

50.5
% 

49.6
% 

54.6
% 

59.6
% 

60.1
% 

55.2
% 

62.8
% 

63.6
% 

50.6
% 

54.3
% 

54.5
% 

50% 

jarima 15.9
% 

13.6
% 

15.9
% 

13% 13.8
% 

11.8
% 

11.0
% 

15% 11.3
% 

14.4
% 

13.8
% 

17% 14.1
% 

15.8% 

sazog.sasa
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  0.2%  0.1% 0.2
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0.2% 0.4
% 

1.0
% 

0.8
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0.7% 0.7
% 

0.7
% 

0.6% 

 
 
#6 cxrilis monacemebidan Cans, rom naklebad mZime danaSaulisaTvis 
Tavisuflebis aRkveTis Sefardebis maCvenebeli, garkveulwilad, matulobs. 
 
 

patimrebis raodenoba 

dReis mdgomareobiT (2011 wlis 1 oqtomberi) patimrebis raodenoba 24 000-s 

aWarbebs15, xolo patimrobis indeqsi 543-ia16. am maCvenebliT saqarTvelo im 

qveynebis xuTeulSi Sedis, romelTac msoflioSi patimrebis yvelaze didi 

raodenoba yavs. 

2010 wlis 1 oqtombridan 2011 wlis 1 oqtombramde Tavisuflebis aRkveTiT 

msjavrdebulTa raodenoba gaizarda 20, 656-dan 22, 463-mde (anu 1807 

msjavrdebuliT), xolo 2009 wlis 1 oqtombers msjavrdebulTa raodenoba 

Seadgenda 17, 382-s (anu bolo 2 wlis ganmavlobaSi raodenobam 5081-iT 

moimata), 2008 wlis 1 oqtombers ki – 16, 832-s (5631 msjavrdebuliT naklebi 

wlevandel monacemebze).  

qvemoT moyvanilia statistikuri monacemebi bolo aTwleulis ganmavlobaSi 

patimarTa raodenobis mzardi tendenciis Sesaxeb, patimrobis indeqsebis 

miTiTebiT. agreTve, calke cxrilSi moyvanilia SedarebiTi informacia sxva 

qveynebis analogiur maCveneblebTan 

 

                                                            
14 saqstatis statistikuri monacemebi 
15 24, 278 patimari sasjelaRsrulebis departamentis #10/5/12 – 14335 werilis (01.11.2011 
w.) mixedviT  
16 saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris mixedviT saqarTvelos mosaxleoba 
2011 wlis 1 ianvris monacemebiT Seadgens 4, 469, 200 adamians, xolo patimrebis 
raodenoba 2011 wlis 1 oqtombris cnobebiT Seadgens 24, 278 adamians 
(sasjelaRsrulebis departamenti) 
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cxrili #7. patimarTa raodenoba da maTi Tanafardoba saqarTvelos yovel 
100, 000 sul mosaxleze (patimrobis indeqsi) 2000 – 2011 ww. (yoveli wlis 1 
ianvris mdgomareobiT)17    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 wyaro: sasjelaRsrulebis departamenti, saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri 

www.geostat.ge 

 

                           
ww patimrebis raodenoba patimrobis 

indeqsi 
mosaxleobis 
raodenoba 

2000 8349 190 4 435 200 
2001 7688 175 4 401 400 
2002 6749 153 4 371 500 
2003 6274 145 4 342 600 
2004 7867 183 4 315 200 
2005 9688 225 4 321 500
2006 15,465 351 4 401 300 
2007 18,310 417 4 394 700 
2008 18,170 415 4 382 100 
2009 18,842 428 4 385 400 
2010 21,545 490 4 436 400
2011  23,837  533 4 469 200 
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cxrili #8 SedarebiTi cxrili – sxva qveynebis patimrobis indeqsebi18 

 

                                                            
18 http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/index.php?search=All  King’s College, London, World Prison 

Brief 

 

qveyana ww patimrebis 

raodenoba 

patimrobis 

indeqsi 

mosaxleobis 

raodenoba 

somxeTi 1.7.2010 4,850 149 3 250 000  

azerbaijani 1.1.2009 20,986 240 8 730 000 

avstria 1.5.2010 8,671 103 8 380 000 

belarusi 1.6.2009 36,533 385 9 500 000 

belgia 1.3.2010 10,501 97 10 840 000 

bulgareTi 1.12.2009 9,071 120 7 580 000 

kanada 31.3.2009 39,132 117 33 400 000  

CexeTis 

respublika 

25.02.2011 22,575 214 10 550 000 

xorvatia 1.1.2009 4,734 107 4 430 000 

dania 20.05.2010 3,967 71 5 570 000 

estoneTi 13.9.2010 3,436 256 1 340 000 

germania 30.11.2010 69,385 85 81 620 000 

saberZneTi 1.12.2009 11,547 102 11 300 000 

ungreTi 31.12.2009 15, 373 153 10 020 000 

irani 1.1.2010 166,979  223 74 800 000 

italia 31.10.2010 68,795 113 60 690 000 

iaponia 31.12.2009 75,250  59 127 500 000 

yazaxeTi 1.2.2010 62,997 400 15 760 000 

yirgizeTi 1.1.2009 7,199  133 5 400 000 

latvia 1.1.2010 7055 314 2 250 000 
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patimrebis raodenobis stabiluri zrda, ZiriTadad, sami faqtoriTaa 

ganpirobebuli: a) sasjelis saxiT Tavisuflebis aRkveTis farTo gamoyeneba, 

grZelvadiani sapatimro sasjelebis gamoyeneba, sasjelTa sruli Sekrebis 

principidan da agreTve mTeli rigi danaSaulebisaTvis sanqciebis gazrdidan 

gamomdinare, b) arasapatimro sasjelTa da sasjelis alternatiul 

RonisZiebaTa arasakmarisi gamoyeneba; g) pirobiT vadamde gaTavisuflebis 

araefeqturi da mouqneli sistema (sasjelisagan vadamde gaTavisufleba 

sxvadasxva safuZvliT, maT Soris xandazmuli asakisa da janmrTelobis 

mdgomareobis gamo).  

litva 1.1.2010 8,655 260 3 330 000 

moldaveTi 1.10.2010 6,304 177 3 560 000 

niderlandebi 30.04.2010 15,604 94 16 610 000 

norvegia 1.5.2010 3,446 71 4 880 000 

poloneTi 31.1.2011 82,794 217 38 200 000 

portugalia 1.3.2011 11,896  112 10 650 000 

rumineTi 22.2.2011 28,481 133 21 430 000 

ruseTis 

federacia 

1.1.2011 819,200 577 141 930 000 

ukraina 1.9.2010 152,169 334  45 580 000 

didi 

britaneTi 

(inglisi & 

uelsi) 

25.2.2011 85,206 154 54 400 000 

didi 

britaneTi 

(CrdiloeT 

irlandia) 

28.2.2011 1,557 86 1 810 000 

didi 

britaneTi 

(Sotlandia) 

18.2.2011 7,781 149 5 230 000 

amerikis 

SeerTebuli 

Statebi 

31.12.2009 2,292,133 743 308 400 000 
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cixeebis gadatvirTuloba 
 
bolo ramdenime wlis ganmavlobaSi gatarebulma mkacrma sisxlis samarTlis 
politikam da masTan dakavSirebulma patimrobis Warbad gamoyenebam cixeebis 
gadatvirTuloba gamoiwvia. wlebis ganmavlobaSi mkveTrad izrdeboda 
Tavisuflebis aRkveTiT msjavrdebulTa raodenoba da mimdinare wlis 1 
ivliss 22 000-s gadaaWarba. 
 
19 dawesebulebidan naxevari TiTqmis yovelTvis gadatvirTulia, anu 
patimrebis raodenoba aWarbebs oficialurad dadgenil ganTavsebis limits.  
 
gadatvirTuloba iwvevs mTel rig Tanamdev uaryofiT Sedegebs, rac 
saqarTvelos magaliTzec SeiZleba iTqvas.  
 
gadatvirTuloba uaryofiT gavlenas axdens yvelaze: cixis personalze, 

cixis administraciaze da Tavad patimrebze, maT fsiqikaze.  
 
SeiZleba CamovTvaloT ramdenime uaryofiTi Sedegi, romelsac cixeebis 
gadatvirTuloba zogadad iwvevs: 
 

- izrdeba riski da daZabuloba; 

- izrdeba agresia da Zaladobis SemTxvevebi; 

- ufro xSiria adamianis uflebaTa darRvevis da arasaTanado mopyrobis 

SemTxvevebi; 

- izrdeba daavadebaTa gavrcelebis riski; 

- Zneldeba saTanado samedicino momsaxurebis uzrunvelyofa da 

mcirdeba eqimis daxmarebis xelmisawvdomoba; 

- Zneldeba kontrolisa da usafrTxoebis uzrunvelyofa;  

- rTulia patimarTa saTanadod – kanonis Sesabamisad, gancalkevebiT 

ganTavseba (pirvelad msjavrdebulebi, orjer da metjer nasamarTlevi, 

kriminaluri mentalobis mqone pirebi);  

- ar aris sakmarisi personalis raodenoba, es ki,  Tavis mxriv, aZnelebs 

patimrebTan muSaobas (maTi riskisa da saWiroebebis Sefasebas, maTTan 

individualur muSaobas, yuradRebis daTmobas); 

- SezRudulia resursebi, Sesabamisad, patimrebs naklebad/ an saerTod 

ar  miuwvdebaT xeli reabilitaciis programebze, ganaTlebasa da 

dasaqmebis SesaZleblobaze;  

- patimrebs uwevT meti drois gatareba sakanSi, vinaidan haerze 

gaseirnebis xangrZlivoba mcirdeba; (SezRudulia: im personalis 

raodenoba, romelmac gareT unda gaiyvanos patimrebi, aseve saseirno 

ezoebis raodenoba); 
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- izRudeba patimrebis ojaxis wevrebTan Sexvedris/paemnis SesaZlebloba 

da raodenoba; 

- mcirdeba TiToeul patimarze gamoyofili farTi; 

- patimrebi veRar sargebloben kanoniT gaTvaliswinebuli sxva 

uflebebiT;  

es yovelive ki mniSvnelovnad amcirebs penitenciuri sistemis gavlenas 
ganmeorebiTi danaSaulis Semcirebaze da Sesabamisad patimarTa 
gamosworebaze, rac saboloo jamSi, sazogadoebis usafrTxoebaze aisaxeba.19  
 
evrosabWos wamebis aRkveTis komiteti (CPT) Tavis 2010 wlis angariSSi20 

saqarTvelos Sesaxeb aRniSnavs, rom cixeebis mSeneblobis masiuri programis 

miuxedavad, patimrebis uwyvetad mzardi raodenoba xels uSlis humanuri 

penitenciuri sistemis Seqmnisaken mimarTul Zalisxmevas21. CPT aseve 

aRniSnavs, rom saqarTvelos patimrobis indeqsi Zalian maRalia 

saerTaSoriso standartebis mixedviT da es ar SeiZleba damajereblad 

aixsnas mxolod danaSaulobis maRali doniT. Tu ar gadaidga nabijebi im 

pirebis raodenobis Sesamcireblad, visac cixeSi gzavnian sasjelis 

mosaxdelad, yvela Zalisxmeva mimarTuli pirobebis gaumjobesebisaken 

aucileblad Seferxdeba. 

aRniSnuli problemis gadawyvetis gzebad CPT miiCnevs sakanonmdeblo 

cvlilebebs, iseT sakiTxebTan mimarTebiT, rogoricaa: sasjelTa mTliani 

Sekreba, grZelvadiani sapatimro sasjelebis gamoyeneba; da sxva. 

CPT imeorebs rekomendacias, rom cixis kontigentis stabiluri Semcirebis 

strategia unda moicavdes sxvadasxva RonisZiebebs imis uzrunvelsayofad, 

rom Tavisuflebis aRkveTa realurad gamoiyenebodes, rogorc ukiduresi 

RonisZieba. rekomendaciebSi aqcenti gakeTebulia arasapatimro sasjelebisa 

da RonisZiebebis gamoyenebis aucileblobaze, gansakuTrebiT naklebad mZime 

danaSaulTa SemTxvevebSi. amas garda, im RonisZiebebis ganxorcieleba, 

romelic xels uwyobs TavisuflebaaRkveTil pirTa sazogadoebaSi 

reintegracias, Seamcirebs ganmeorebiT danaSaulis Cadenis maCvenebels.  

amave angariSSi wamebis aRkveTis evropuli komiteti mouwodebs saqarTvelos 

xelisuflebas gaaZlieros Zalisxmeva cixis gadatvirTulobis 

Sesamcireblad, iseTi sisxlis samarTlis politikis gatarebiT, romelic 

Seamcirebs TavisuflebaaRkveTil pirTa raodenobas, saxelmZRvanelo 

principebad gamoiyenos evrosabWos ministrTa komitetis rekomendacia (99)22 

cixeebis gadatvirTulobisa da cixis kontigentis zrdis Sesaxeb, agreTve 

                                                            
19 patimrobis alternativebis kvleva evrosabWos wevr saxelmwifoebSi, evropuli 
sakiTxebis kvakerTa sabWo, 2010, gv.26 
20 angariSi saqarTvelos xelisuflebas 2010 wlis 5-15 Tebervals ganxorcielebuli 

vizitis Sesaxeb, evrosabWos wamebis aRkveTis komiteti, CPT/Inf (2010) 27, 2010 w. 21 
seqtemberi, strasburgi,  http://www.cpt.coe.int/documents/geo/2010-27-inf-eng.pdf  
21 gv. 24 
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rekomendacia (2000)22 sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis Sesaxeb 
evropuli wesebis ganxorcielebis gaumjobesebis Taobaze, rekomendacia 

(2003)22 pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb, a.S. CPT aseve 

mizanSewonilad miCnevs mosamarTleebis da prokurorebis swavlebas 

patimrobis alternativebis gamoyenebis xelSewyobis mizniT. is agreTve xazs 

usvams pirobiT vadamde gaTavisuflebis ufro farTod gamoyenebis 

aucileblobas.  

cixeebis gadatvirTulobis problemaze da misi gadawyvetis saWiroebaze 

gamaxvilebulia yuradReba sxva saerTaSoriso Tu evropul 

rekomendaciebSi. magaliTad, gaeros adamianis uflebaTa sabWoSi 

adamianis uflebaTa sferoSi saqarTvelos mier nakisri saerTaSoriso 

valdebulebebis  Sesrulebis universaluri perioduli mimoxilvis 

Semdgom momzadebul rekomendaciebSi22, evrosabWos adamianis uflebaTa 

komisris angariSSi23, wamebis sakiTxebze gaeros specialuri momxseneblis, 

TviTneburi dakavebis sakiTxebze momuSave gaeros samuSao jgufis 

winaswar gancxadebaSi24.  

Uuniversaluri perioduli mimoxilvis dros warmodgenili 

rekomendaciebi, romlebsac daeTanxma saqarTvelos xelisufleba: 

 - 105.34. gaagrZelos cixeebSi gadatvirTulobis problemis Semdgomi 

gadawyveta da minimaluri standartebis Sesruleba (avstria); 

 - 105.35. gaaZlieros Zalisxmeva, Sedegebze orientirebuli TvalsazrisiT, 

cixeebis gadatvirTulobasTan brZolis kuTxiT da gaaumjobesos 

adamianis uflebaTa mdgomareoba sapatimroebSi (saberZneTi); 

- gaagrZelos saTanado politikis ganxorcieleba Tavisuflebis aRkveTis 

dawesebulebebSi pirobebis gasaumjobeseblad (slovakeTi); 

- saqarTvelos cixeebSi pirobebis gaumjobeseba, gadatvirTulobasa da 

araadekvatur samedicino momsaxurebasTan dakavSirebiT (avstralia); 

 - patimrebis uflebebis uzrunvelsayofad da sacxovrebeli pirobebis 
gasaumjobeseblad, maT Soris samedicino momsaxurebis, efeqturi 
RonisZiebebis gatareba (SvedeTi);  

 
gaataros RonisZiebebi sapatimro adgilebSi gadatvirTulobis problemis 
mosagvareblad, magaliTad Tavisuflebis aRkveTis alternativebis ufro 
xSiri gamoyenebiT (Sveicaria). 

                                                            
22 samuSao jgufis angariSi universaluri perioduli mimoxilvis Sesaxeb, 
saqarTvelo – gaeros adamianis uflebaTa sabWo, 2011 wlis 16 marti, A/HRC/17/11, gv. 16   
23 evrosabWos adamianis uflebaTa umaRlesi komisris, Tomas hamarbergis angariSi 
saqarTveloSi 2011 w. 18-20 aprilis vizitTan dakavSirebiT, CommDH(2011)22, 

strasburgi, 2011 wlis 30 ivnisi   
24 2011 w. 15-24 ivniss saqarTveloSi ganxorcielebuli vizitis Semdgom gakeTebuli 
gancxadeba  http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11244&LangID=E  



18 

 

saqarTvelos saxalxo damcvelis 2010 wlis moxsenebaSi aRniSnulia 
penitenciuri sistemis gadatvirTulobisa da misi Tanamdevi uaryofiTi 
Sedegebis Sesaxeb. moxsenebaSi naTqvamia: ,,monitoringis Sedegebi cxadyofs, 
rom saqarTveloSi erT-erT problematur sferod kvlav sasjelaRsrulebis 
sistema rCeba. ZiriTad problemebs Soris unda davasaxeloT ramdenime 
sasjelaRsrulebis dawesebulebis gadatvirTuloba, rac patimarTa didi 
raodenobiTa da infrastruqturis  gaumarTaobiT aris gamowveuli. zogierT 
dawesebulebaSi gadatvirTulobisa da moSlili infrastruqturis gamo, 
gausaZlisi pirobebia da, rig SemTxvevebSi, patimarTa am dawesebulebebSi 
ganTavseba SeiZleba Sefasdes, rogorc araadamianuri da Rirsebis Semlaxavi 
mopyroba. garda amisa, patimrebisTvis kvlav seriozul problemad rCeba 
Sesabamisi samedicino momsaxurebis xelmisawvdomoba. sasjelaRsrulebis 
sferoSi arsebuli jandacvis sistema ver uzrunvelyofs patimrebis 
adekvatur mkurnalobas, rac dasturdeba saqarTvelos saxalxo damcvelis 
aparatSi Semosuli gancxadebebiT, gaanalizebuli da Seswavlili 
dokumentaciiT da monitoringis SedegebiT”.  
 
evrosabWos adamianis uflebaTa komisris angariSSi25 naTqvamia, rom ,,bolo 
wlebis ganmavlobaSi saqarTvelom seriozuli Zalisxmeva moandoma 
marTlmsajulebis sferoSi reformebis ganxorcielebas. sisxlis samarTlis 
farTomasStabiani reforma 2005 wels daiwyo da moicva sasjelaRsrulebis, 
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis, probaciisa da samarTlis 
xelmisawvdomobis sferoebi”. Tumca, aqve aRniSnulia, rom ,,wvrilmani 
danaSaulisTvis SemoRebuli ,,nulovani tolerantobis” mkacri politika, 
dResac moqmedebs. misi Sedegia grZelvadiani sapatimro sasjelebis 
gamoyeneba. SeSfoTeba gamoiTqva sasjelebis araproporciulobasTan 
dakavSirebiT. komisarma mouwoda xelisuflebas SeimuSaos ufro humanuri da 
adamianis uflebebze orientirebuli sisxlis samarTlis politika, romelic 
pirvel rigSi gamosworebaze da ara dasjaze orientirebuli 
marTlmsajulebis magaliTi iqneba. sisxlis samarTlis sistemis reformis 
erT-erTi pozitiuri aspeqti aris aqcentis gadatana patimrobis 
alternatiul sasjelebze.” komisari mouwodebs xelisuflebas, rom 
ramdenadac SesaZlebelia gamoyenebul iqnas sapatimro sasjelis 
alternatiuli RonisZieba, ministrTa komitetis wevri qveynebisTvis 
SemuSavebuli rekomendaciis Rec(2006)13 Sesabamisad,  romelic Seexeba 
Tavisuflebis aRkveTis, misi dadgenis pirobebis da Tavisuflebis aRkveTis 
borotad gamoyenebis winaaRmdeg garantiebis dawesebas.  
 
saqarTvelos Sesaxeb evrokavSiris 2010 wlis angariSSi (evropuli 
samezoblo politikis implementaciis Sesaxeb) naTqvamia, rom ,,saqarTvelos 
sisxlis samarTlis kodeqsSi 2010 wlis Tebervalsa da ivlisSi 
ganxorcielebuli cvlilebebi warmoadgenda pozitiur nabijs sisxlis 
samarTlis politikis liberalizaciisaken. am cvlilebebis ganxorcieleba, 
agreTve sisxlis samarTlis kanonmdeblobisa da sasjelSefardebis 
politikis ufro safuZvliani gadaxedva mniSvnelovania im problemebis 
gadasaWrelad, romelic gamoiwvia TavisuflebaaRkveTil pirTa kontigentis 
zrdam”26.  

                                                            
25
 CommDH (2011)22 Or. English  strasburgi, 2011 w. 30 ivnisi, momzadebulia saqarTveloSi 18-24 

aprilis vizitis Semdgom 
26 evropuli samezoblo politikis ganxorcieleba: angariSi saqarTvelos Sesaxeb 
2010 w., evrokomisia, briuseli 25/05/11 SEC(2011)649, adamianis uflebebi da ZiriTadi 
Tavisuflebebi, gv.5 
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patimrobis finansuri aspeqtebi 

axali sasjelaRsrulebis dawesebulebebis mSeneblobaze da Zveli 

dawesebulebebis kapitalur garemontebaze bolo ramdenime wlis 

ganmavlobaSi saxelmwifo biujetidan daixarja mniSvnelovani saxsrebi.  

garda amisa, sasjelaRsrulebis departamentidan gamoTxovili informaciis27 

Tanaxmad TiTo patimarze saxelmwifo dReSi xarjavs 8.60 lars. Tu 

gaviTvaliswinebT imas, rom amJamad patimarTa kontigenti 24 000-s aWarbebs, 

maTi Senaxvis wliuri xarji Seadgens – 365 x 8.60 l x 24 000 = 75 336 000 
lars.  

araZaladobrivi, naklebad mZime danaSaulebis CadenisaTvis Tavisuflebis 

aRkveTis gamoyenebis Sesaxeb gadawyvetilebebis miRebisas, agreTve 

grZelvadiani sapatimro sasjelebis gamoyenebisas aRniSnuli finansuri 

aspeqtebi aucileblad unda iqnes gaTvaliswinebuli.  

xSir SemTxvevaSi piris mier dazaralebulisTvis miyenebuli ziani 

mniSvnelovnad mcirea im xarjebTan SedarebiT, rac misi Tavisuflebis 

aRkveTis adgilebSi Senaxva ujdeba saxelmwifos.  

agreTve, magaliTad, samoxeleo danaSaulis CadenisaTvis msjavrdebul pirTa 

sasjelaRsrulebis dawesebulebaSi xangrZlivi vadiT moTavsebasTan 

dakavSirebuli xarjebi emateba mis mier saxelmwifosTvis miyenebul zians.  

 

patimrobis socialuri aspeqtebi 

msoflioSi patimarTa umetesoba ekonomikurad da socialurad SeWirvebuli 

garemodanaa. siRaribe, umuSevroba, ubinaoba, dangreuli ojaxebi, 

fsiqologiuri da fsiqikuri problemebi, narkotikebisa da alkoholis 

borotad gamoyeneba, ojaxuri Zaladoba xSirad prevalirebs 

samarTaldamrRvevTa cxovrebaSi.  

xSir SemTxvevaSi TavisuflebaaRkveTili piri ojaxis marCenalia da misTvis 

Tavisuflebis aRkveTa mZime tvirTad awveba mis ojaxs. xolo im SemTxvevaSi, 

rodesac piri danaSauls Cadis mZime socialuri da ekonomikuri 

mdgomareobis gamo, sapatimro sasjeli iwvevs misi da misi ojaxis Semdgom 

gaRaribebas.  

SeiZleba iseT adamianebs Seefardos sasjelis saxiT Tavisuflebis aRkveTa, 
romlebsac aravin aRiqvams, rogorc sazogadoebrivad saSiSs, an romelTac 
ar CaudeniaT iseTi mZime danaSauli, rom mxolod sasjelaRsrulebis 
dawesebulebaSi moTavseba iyos adeqvaturi sasjeli. mTel rig qveynebSi aseT 
adamianebs ar usjian Tavisuflebis aRkveTas, ris gamoc, gadatvirTulobis 
problemac naklebad dgas.  
 

                                                            
27 sasjelaRsrulebis departamentis werili #10/5/12 – 1755 (04.02.2011 w).  
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saqstatis monacemebiT Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi moTavsebul 

pirTa umravlesoba reproduqciuli asakisaa, rac demografiuli 

mdgomareobis TvalsazrisiT uaryofiT Sedegebs iwvevs, xSiria ojaxebis 

dangrevis SemTxvevebi. 

cixeebis gadatvirTuloba iwvevs sxva problemebsac, magaliTad iseTi 

infeqciuri daavadebebis farTod gavrcelebas, rogoricaa tuberkulozi, 

hepatiti da aiv/Sidsi.  

araZaladobriv da naklebad mZime danaSaulis  Camden pirTa mimarT sasjelis 

saxiT Tavisuflebis aRkveTis gamoyeneba ar iZleva sazogadoebis 

usafrTxoebis grZelvadiani dacvis Sedegs, vinaidan realurad ar xdeba 

danaSaulis gamomwvevi mizezebis gadaWra. xolo arsebuli problemebi kidev 

ufro mZimdeba: xdeba piris da misi ojaxis gaRaribeba, samsaxuris an 

Semosavlis wyaros dakargva, dasaqmebis Sansis Semcireba, socialuri 

urTierTobebis rRveva, fsiqologiuri da fsiqikuri daavadebebis gamwvaveba, 

sxvadasxva saSualebebze damokidebulebis problemis gaRrmaveba.  

mankieri (Caketili) wre 

gamomdinare iqidan, rom bolo ramdenime wlis ganmavlobaSi patimarTa 

raodenoba mkveTrad da ganuxrelad gaizarda, saxelmwifos winaSe dadga 

axali sasjelaRsrulebis dawesebulebebis mSeneblobisa da Zveli 

dawesebulebebis kapitaluri SekeTebis sakiTxi. sasjelaRsrulebis sistemaSi 

wamoWril am saWiroebaze wlebis ganmavlobaSi milionobiT lari 

ixarjeboda. am sakiTxis aqtualoba kvlav dgas, vinaidan 3 dawesebulebis 

amortizaciidan gamomdinare daxurvis aucileblobis gamo (baTumis, 

zugdidis, xonis), sasjelaRsrulebis sistemaSi kidev erTi dawesebuleba 

unda aSendes (laiTurSi, guriis regionSi). 

amavdroulad, SezRudulia saxelmwifo resursebi (adamianuri, finansuri, 

teqnikuri, a.S.) imisaTvis, rom am dawesebulebebSi xorcieldebodes 

dasaqmebis, reabilitaciis, resocializaciis Tu sxva RonisZiebebi, romlebic 

xels Seuwyobs cixeTa sistemaSi moxvedril pirTa gamosworebas, saWiro 

unar-Cvevebis SeZenas Tu mkurnalobis SesaZleblobas, raTa maTi 

gaTavisuflebis Semdgom sazogadoebaSi reintegracias Seewyos xeli. amgvari 

programebi moicavs: saganmanaTleblo, saxelobo swavlebis kursebs, fsiqo-

socialuri reabilitaciis, damokidebulebis problemis mkurnalobis, 

agresiis marTvis da sxva programebs.  

wlebis ganmavlobaSi aseTi programebi SezRudulad xorcieldeba, 

ZiriTadad, donorebis xelSewyobiTa da arasamTavrobo organizaciebis 

daxmarebiT. arsebuli programebi mcire masStabisaa da ver pasuxobs yvela 

patimris saWiroebas, droebiT xasiaTs atarebs, vinaidan dafinansebis 

xangrZliobazea damokidebuli. saWiro resursebis uqonlobis gamo, 

jerjerobiT, ver moxerxda bevri amgvari mniSvnelovani iniciativis 

institucionalizacia saxelmwifos mier, vinaidan amisaTvis saWiro 

resursebi mas jer kidev ar gaaCnia. aseve tardeba sxvadasxva RonisZiebebi da 
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programebi msjavrdebulTa ganaTlebisa da dasaqmebis TvalsazrisiT, rac ar 

aris yvela patimrisTvis sakmarisi. 

2011 wlis oqtombris monacemebiT, sul 440 msjavrdebuli iyo CarTuli 

sxvadasxva sareabilitacio programaSi28 (anu msjavrdebulTa saerTo 

raodenobis mxolod 2%).  

programebis ararseboba ki SeuZlebels xdis, rom mTlianad sistemaSi 

dainergos TiToeuli patimris mimarT individualuri midgoma riskebisa da 

saWiroebebis Sefasebisa da sasjelis individualuri gegmis gamoyenebiT. 

agreTve iseTi programa, rogoricaa gaTavisuflebisaTvis mosamzadebeli 

programa im msjavrdebulTaTvis, romlebic drois mcire monakveTSi unda 

gaTavisufldnen (programa gulisxmobs socialuri, fsiqologiuri, 

samarTlebrivi sakiTxebis mogvarebas am pirebTan mimarTebaSi). es yovelive 

ki, Tavis mxriv, gavlenas axdens pirobiT vadamde, agreTve sxva safuZvlebiT 

vadamde adre (xandazmulobis, janmrTelobis mdgomareobis gamo) 

gaTavisuflebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebaze. Sesabamisad, 

msjavrdebulis kriminogenuri saWiroebebis Sesaxeb saTanado informaciis 

simwire (magaliTad, is Tu ramdenad warmoadgens es piri sazogadoebisTvis 

saSiSroebas; ramdenad arsebobs mis mier danaSaulis gameorebiT Cadenis 

albaToba; ra garemo daxvdeba mas gaTavisuflebis Semdeg; ra socialuri 

problemebs waawydeba, rac SeiZleba gaxdes axali danaSaulis Cadenis 

winapiroba; ramdenad aqtiurad aris CarTuli sxvadasxva programaSi, 

romelic saWiroa misi gamosworebisa da resocializaciisTvis, a.S.) aZnelebs 

sasjelaRsrulebis saministros adgilobrivi sabWoebisaTvis 

gadawyvetilebebis miRebas ufro meti msjavrdebulis pirobiT vadamde 

gaTavisuflebis Sesaxeb.   

amgvarad, ikvreba mankieri (Caketili) wre:  patimarTa didi kontigentisa da 

sistemis gadatvirTulobis gamo, saxelmwifo xarjavs didZal resurss 

penitenciur sistemaSi msjavrdebulTa Senaxvisa da sasjelaRsrulebis 

dawesebulebebis mSenebloba-remontisaTvis. amis gamo, SezRudulia resursebi 

am dawesebulebebSi patimarTa reabilitaciasa da resocializaciaze 

mimarTuli programebisaTvis. es ki Tavis mxriv, arTulebs pirobiT vadamde 

gaTavisuflebis Sesaxeb ufro masStaburi da efeqturi gadawyvetilebebis 

miRebas, rac Tavis mxriv, aferxebs sasjelaRsrulebis sistemis gantvirTvas 

msjavrdebulTa gegmazomieri gaTavisuflebis meSveobiT.  

                                                            
28 www.geostat.ge, 2011 wlis oqtombris samarTlebrivi statistika 
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aqve unda aRiniSnos im mniSvnelovani siaxlis Sesaxeb, romelic penitenciur 

sistemaSi arasrulwlovan msjavrdebulTa mimarT dainerga. saubaria, riskisa 

da saWiroebaTa Sefasebis institutis danergvaze, amasTan fsiqologTa da 

socialuri samsaxuris TanamSromelTa Statis gazrdaze, romlebic CarTuli 

arian am Sefasebasa da arasrulwlovanTa sasjelis individualuri dagegmvis 

procesSi. arasrulwlovanTa specialur dawesebulebaSi xorcieldeba 

garkveuli sareabilitacio, saganmanaTleblo da saxelobo programebi, 

romlebic saSualebas iZleva, rom individualuri gegmisa da 

arasrulwlovanis interesebis/unarebis gaTvaliswinebiT moxdes maTi CarTva 

da resocializaciis xelSewyoba. amasTanave, unda aRiniSnos, rom Sefasebisa 

da individualuri gegmis gamoyeneba xdeba arasrulwlovani msjavrdebulis 

pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas, 

arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxilveli adgilobrivi sabWos mier. 

arasrulwlovanis sacxovrebel garemosTan dakavSirebuli gare riskebisa da 

saWiroebebis Sefaseba xdeba probaciis samsaxuris mier, romelmac aseve 

danerga riskebisa da saWiroebebis Sefasebis sistema da sasjelis 

individualuri gegmis meTodologia. arasrulwlovani msjavrdebulis 

pirobiT vadamde gaTavisuflebis SemTxvevaSi, masTan muSaobas am 

meTodologiiT agrZelebs probaciis samsaxuri.  

 

gadatvirTulobis problemis gadawyvetis gzebi29  

praqtika gviCvenebs, rom penitenciuri sistemis gadatvirTulobis saziano 

Sedegebis Semcireba axali cixeebis mSeneblobis meSveobiT ar warmoadgens 

aRniSnuli problemis stabilur da grZelvadian gadawyvetilebas. 

sinamdvileSi, mTeli rigi evropuli qveynebis gamocdileba mowmobs, rom 

cixeebis mSeneblobis didi masStabebis miuxedavad sasjelaRsrulebis 

dawesebulebebis tevadobis zrdasTan erTad izrdeba cixeebis kontigentic. 

garda amisa, axali cixeebis mSenebloba da maTi Senaxva Zviri ujdeba 

                                                            
29 UNODC, sapatimro da arasapatimro RonisZiebebi, patimrobis alternativebi, sisxlis samarTlis 
marTlmsajulbis sistemis Sefasebis saxelmZRvanelo, 2006, gv.1 
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saxelmwifos moiTxovs ra mniSvnelovan resursebs. amis nacvlad, mravali 

saerTaSoriso standarti iZleva rekomendacias, rom sazogadoebis 

usafrTxoebis interesebis gaTvaliswinebiT, moxdes sasjelebis Sefardebis 

politikis racionalizacia, maT Soris sapatimro sasjelebis 

alternativebis (arasapatimro sasjelebi, pasuxismgeblobis alternatiuli 

RonisZiebebi) ufro farTod gamoyeneba, rac Seamcirebs xangrZlivi periodiT 

sazogadoebisagan izolirebul pirTa ricxvs.  

patimrobis alternativebis gamoyeneba mxolod cixeebis gadatvirTulobis 

problemis gadaWris mizans ar emsaxureba. alternativebis farTod gamoyeneba 

asaxavs danaSaulis, damnaSaveebisa da sazogadoebaSi maTi adgilis mimarT 

saxelmwifos damokidebulebis Secvlas da emsaxureba sasjelaRsrulebis 

RonisZiebebis sadamsjelo, represiuli rolis Secvlas, ufro meti aqcentis 

gakeTebas aRdgeniT marTlmsajulebasa da reintegraciaze. sazogadoebrivi 

sanqciebis gamoyeneba da saTanado daxmarebis gaweva xels uwyobs 

sazogadoebis yvelaze daucvel fenebs, rom aRar gamoavlinon 

danaSaulebrivi qceva. sanqciebis sazogadoebaSi aRsruleba, nacvlad misgan 

izolaciisa sazogadoebis ukeTess da ufro mdgrad dacvas ganapirobebs30.  

alternatiuli sasjelebis gamoyenebis sasargeblod arsebobs ekonomikuri 

argumentebic. probaciis sistemaSi damnaSaveTa meTvalyureoba nakleb 

danaxarjebs moiTxovs, vidre patimris Senaxva cixeSi; gansakuTrebiT Tu 

iseTi efeqturi sistemaa Seqmnili, romelSic monawileoben sasamarTloebi, 

municipalitetebi, socialuri saagentoebi, im dawesebulebaTa 

administraciebi, sadac xdeba sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis 

gamoyeneba, a.S.)31.  

alternatiuli zomebis, gansakuTrebiT ki sazogadoebisaTvis sasargeblo 

Sromis, aRsrulebis organizaciul sakiTxebs adeqvaturi adamianuri da 

finansuri resursi sWirdeba. amasTanave, imis gamo, rom arasapatimro 

RonisZiebebi sazogadoebisagan izolaciis gareSe, Tavad sazogadoebaSi 

aRsruldeba, mas mniSvnelovani sazogadoebrivi mxardaWera sWirdeba.  

im SemTxvevebSi, rodesac gardauvalia sapatimro sasjelis gamoyeneba, 

SesaZlebeli unda iyos moklevadiani sasjelebis gamoyeneba. unda 

gadaisinjos Tu ramdenad aucilebelia mravalwliani sapatimro sasjelis 

gamoyeneba sazogadoebis usafrTxoebis uzrunvelsayofad. amasTanave, 

usafrTxoebis uzrunvelyofa unda xdebodes grZelvadian perspeqtivaSi da 

ara mxolod Tavisuflebis aRkveTis vadiT anu msjavrdebulis 

sazogadoebisagan izolaciis vadiT.   

erT-erTi saSualeba cixeebSi didi kontigentis Sesamcireblad aris pirobiT 

vadamde gaTavisuflebis ufro farTod gamoyeneba.  

                                                            
30
iqve, gv.2  

31 iqve 
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amasTan mniSvnelovania instituti, romlis gamoyenebasac kanonmdebloba 

scnobs da romelsac ZaluZs seriozuli zegavlena moaxdinos 

gadatvirTulobis problemis mogvarebaze cixeebSi, rogoricaa 

sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisgan gaTavisuflebis SesaZlebloba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

patimrobis alternativebis sqema 

 I etapi – msjavrdebamde     

  sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisagan gaTavisufleba  

 ganrideba 

 aRmzrdelobiTi zemoqmedebis iZulebiTi RonisZiebebi 
(arasrulwlovanebisaTvis) 

II etapi – msjavrdebis Semdeg 

 arasapatimro sasjelebi 

 jarima (ssk, m. 42) 

 Tanamdebobis dakavebis/saqmianobis uflebis CamorTmeva (ssk, m.43) 
(specialuri subieqti) 

 sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma (ssk, m.44) 

 gamasworebeli samuSao (ssk, m.45) 

 samxedro piris samsaxurebrivi SezRudva (ssk. m. 46) (specialuri 
subieqti) 

 Tavisuflebis SezRudva (ssk, m.47) 

 qonebis CamorTmeva (ssk, m. 52) 

 pirobiTi msjavri (ssk, m.63) 

arasapatimro RonisZiebaTa gamoyenebis gaeros standartuli minimaluri wesebi 

(,,tokios wesebi”) 

generaluri asamblea, 1990 wlis 14 dekembris #45/110 rezolucia 

2.3. ,,danaSaulis xasiaTisa da simZimis, damnaSavis pirovnebisa da warsulis, 

sazogadoebis dacvis miznis gaTvaliswinebiT, meti moqnilobis uzrunvelsayofad 

da patimrobis zedmetad gamoyenebis Tavidan asacileblad, sisxlis samarTlis 

sistema unda iZleodes arasapatimro zomebis gamoyenebis did arCevans 

winasasamarTlo etapidan sasjelis misjis Semdgom etapamde”. 

2.4. unda moxdes axali arasapatimro RonisZiebebis ganviTarebis waxaliseba, 

ganxorcieldes maTi detaluri monitoringi da gamoyenebis sistematuri Sefaseba. 
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III etapi – sasjelis gansazRvruli nawilis moxdis Semdeg 

 pirobiT vadamde gaTavisufleba (ssk. m.72) 

 Tavisuflebis aRkveTis mouxdeli nawilis Secvla 
sazogadoebisaTvis sasargeblo SromiT (ssk, m.73) 

 Tavisuflebis aRkveTis mouxdeli nawilis Secvla Tavisuflebis 
SezRudviT (ssk, m.73) 

 sasjelis gadaxedva Tavisuflebis aRkveTiT msjavrdebulis 
gamoZiebasTan TanamSromlobis Sedegad (ssk, m.731) 

 sasjelisagan gaTavisufleba avadmyofobis an xandazmulobis 
asakis gamo (ssk. m.74) 

 

amrigad, arsebobs cixeebis gadatvirTulobis mogvarebis ramdenime gza, 

romlebic mimarTulia, erTis mxriv, im pirTa raodenobis Semcirebisaken, 

romlebic sasjelis mosaxdelad xvdebian Tavisuflebis aRkveTis 

dawesebulebebSi. es ki SesaZlebelia sasjelis alternatiuli RonisZiebebisa 

da alternatiuli, arasapatimro sasjelebis ufro farTod da 

gansakuTrebiT, sapatimro sasjelis alternativad gamoyenebis meSveobiT. 

xolo, meores mxriv, gadatvirTulobis problemis mosagvareblad saWiroa 

gaaqtiurdes kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli vadamde gaTavisuflebis 

sistema da daixvewos Sesabamisi meqanizmebi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cixeebis gadatvirTulobasa da patimrebis kontigentis zrdasTan dakavSirebuli 

rekomendacia (99)22 

(evrosabWos ministrTa komiteti, 1999 wlis 30 seqtemberi) 

I. ZiriTadi principebi 

1. Tavisuflebis aRkveTa unda ganixilebodes, rogorc ukidures SemTxvevebSi 

gamosayenebeli sanqcia an RonisZieba da amrigad, unda iqnes Sefardebuli 

mxolod im danaSaulebisTvis, romelTa simZimidan gamomdinare aSkarad 

araadekvaturi iqneboda sxva sanqciebis gamoyeneba.  

2. cixeebis infrastruqturis gafarToeba (axali cixeebis aSeneba) unda 

warmoadgendes gamonaklis RonisZiebas, vinaidan is ver iqneba 

gadatvirTulobis problemis grZelvadiani mogvarebis saSualeba.  

3. unda arsebobdes sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis saTanado 

areali, simZimis mixedviT; unda moxdes prokurorebisa da mosamarTleebis 

waxaliseba maTi rac SeiZleba farTod gamoyenebisaken. 
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sisxlis-samarTlebrivi devnisa da sasjelis alternatiuli RonisZiebebi 

saqarTvelos sisxlis samarTlis sistemaSi 

saqarTveloSi sisxlis-samarTlebrivi pasuxismgeblobisgan ganridebis 

institutis danergva 

sisxlis samarTlis politikis da praqtikis liberalizaciis TvalsazrisiT 

mniSvnelovani siaxlea saqarTvelos sisxlis samarTlis kanonmdeblobaSi 

prokuroris diskreciuli uflebamosilebis SemoReba da ganridebis 

institutis, Sesabamisad ki, alternatiuli sisxlissamarTlis 

pasuxismgeblobis formebis danergva.  

saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsma, romelic miRebul iqna 

2009 wlis 9 oqtombers (amoqmedda 2010 wlis 1 oqtombridan), SemoiRo 

prokuroris diskreciul uflebamosilebis instituti sisxlis 

samarTlebrivi devnis dawyebisa da ganxorcielebis TvalsazrisiT (sssk 166-e 

muxli).   

agreTve aRsaniSnavia, rom saqarTvelos iusticiis ministris #181-e 

brZanebiT32 damtkicda sisxlis samarTlis politikis saxelmZRvanelo 

principebis zogadi nawili. igi awesebs sisxlis samarTlebrivi devnis 

warmoebis maRal xarisxs Semdegi miznebis misaRwevad:  

- damnaSaveTa wardgena  marTlmsajulebis winaSe; 

- danaSaulis Semcirebisa da sazogadoebaSi danaSaulis mimarT SiSis 

aRmofxvra; 

- danaSaulTan dakavSirebuli socialuri danakargebisa da ekonomikuri 

xarjebis Semcireba; 

- sazogadoebaSi kanonis uzenaesobis rwmenis ganmtkiceba.  

es normatiuli aqti adgens prokuroris diskreciuli uflebamosilebis 

gamoyenebis safuZvlebs da sisxlissamarTlebrivi devnis ganxorcielebis 

principebs. aRniSnulia, rom sisxlis samarTlebrivi devnis ganxorcielebis 

Sesaxeb gadawyvetileba prokurorma mtkicebulebiT da sajaro interesis 

testebis dakmayofilebis safuZvelze unda miiRos (sruli testi). sakuTari 

diskreciis farglebSi, prokurori uflebamosilia, rom uari Tqvas sisxlis 

samarTlebrivi devnis dawyebaze da gamoiyenos devnis alternatiuli 

meqanizmi, an uari Tqvas devnaze aseTi alternatiuli meqanizmis gamoyenebis 

gareSe.  

saxelmZRvanelo principebSi naTqvamia, rom SezRuduli resursebis 

efeqturad gamoyenebis mizniT ganisazRvreba sisxlis samarTlis politikis 

prioritetuli mimarTulebebi, vinaidan resursebi ar aris sakmarisi yvela 

                                                            
32 saqarTvelos iusticiis ministris brZaneba #181 (2010 w. 8 oqtomberi), sisxlis 
samarTlis politikis saxelmZRvanelo principebis damtkicebis Sesaxeb 
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danaSaulis faqtze devnis gansaxorcieleblad. amrigad, devnis sajaro 

interesis gansazRvrisaTvis prokurors moeTxoveba gaiTvaliswinos, Tu 

ramdenad prioritetulia saxelmwifosaTvis konkretuli danaSaulis 

sisxlis-samarTlebrivi devna. aqve naTqvamia, rom saxelmwifo resursi 

naklebad unda daixarjos mcire mniSvnelobis danaSaulTa 

sisxlissamarTlebriv devnaze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prokuroris diskreciuli uflebamosilebis safuZvelze piris 

sisxlissamarTlebrivi procesidan ganridebis institutis danergva 

ganxorcielda jer arasrulwlovanTa mimarT sisxlis samarTlis saproceso 

kodeqsSi Sesuli damatebebiT (24.09.2010 #3616, amoqmedda 2010 wlis 30 

seqtembridan). sssk-s 105 muxlis me-4, me-5 da me-6 nawilebiT regulirdeba 

arasrulwlovanTa sisxlissamarTlis sistemidan ganridebis safuZveli. 

dasabuTebuli varaudis arsebobisas, rom arasrulwlovanma Caidina naklebad 

mZime an mZime danaSauli, prokurori uflebamosilia dasabuTebuli 

dadgenilebiT miiRos gadawyvetileba sisxlissamarTlebrivi devnis 

ardawyebis an ukve dawyebuli sisxlissamarTlebrivi devnis Sewyvetis 

Sesaxeb devnis sajaro interesis ararsebobis gamo. am SemTxvevaSi prokurori 

aformebs xelSekrulebas arasrulwlovanTan ganridebis an mediaciis Sesaxeb 

erTi wlis vadiT, romlis pirobebi ganisazRvreba saqarTvelos iusticiis 

ministris brZanebiT. im SemTxvevaSi, rodesac arasrulwlovani arajerovnad 

asrulebs xelSekrulebiT dakisrebul valdebulebas, prokurori 

saxelmZRvanelo principebi prokurorTa rolis Sesaxeb 

miRebulia gaeros merve kongresis mier danaSaulis aRmofxvrisa da 

samarTaldamrRvevTa mimarT mopyrobis Sesaxeb, 27 agvisto – 7 seqtemberi, 1990 

havana, kuba 

18. saxelmwifos Sida kanonmdeblobis Sesabamisad, prokurorebma eWvmitanilTa da 

dazaralebulTa uflebebis sruli dacviT unda moaxdinon braldebis moxsna, 

sisxlis samarTalwarmoebis Sewyveta an formaluri marTlmsajulebis sistemidan 

sisxlis samarTlis saqmis gatana pirobiT an upirobod. am mizniT, 

saxelmwifoebma srulad unda gamoiyenon aseTi SesaZleblobebi ara marto 

moWarbebuli sasamarTlo saqmeebis gantvirTvis, aramed winaswari dakavebis, 

braldebisa da patimrobis mastigmatizebeli, agreTve patimrobis SesaZlo 

uaryofiTi gavlenis Tavidan acilebis mizniT. 

19. im qveynebSi, sadac prokurorebi aRWurvili arian diskreciuli funqciebiT, 

arasrulwlovanTa braldeulobasTan mimarTebaSi, specialuri yuradReba unda 

mieqces danaSaulis saxesa da simZimes, sazogadoebisa da arasrulwlovnis 

pirovnebisa da warmomavlobis dacvis mizniT. am gadawyvetilebis miRebisas, 

prokurorebma unda gaiTvaliswinon braldebis SesaZlo alternativebi 

arasrulwlovanTa Sesaxeb kanonebisa da procedurebis Sesabamisad. prokurorebma 

unda gamoiyenon maqsimaluri Zalisxmeva, raTa arasrulwlovanTa winaaRmdeg saqme 

aRiZras mxolod ukiduresi aucileblobisas. 
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uflebamosilia dasabuTebuli dadgenilebiT daiwyos an ganaaxlos 

sisxlissamarTlebrivi devna.  

ganridebul arasrulwlovanebze zedamxedvelobas da maTTvis dakisrebuli 

pirobebis Sesrulebis uzrunvelyofas axdens probaciis erovnuli 

saagentosa da mis teritoriul biuroebSi momuSave socialuri muSakebi. 

arasrulwlovanTa ganridebis programebi amoqmedda 2010 wlis 15 noembridan 
da dReisaTvis33 65 arasrulwlovania ganridebuli sisxlis samarTlis 
sistemidan. pirvel etapze programebi piloturad amoqmedda saqarTvelos 
oTx qalaqSi: Tbilisi, rusTavi, quTaisi da baTumi, mogvianebiT daemata 
qalaqebi: gori da samtredia.  
 
ganridebasTan dakavSirebuli Zalian mniSvnelovani aspeqtia 

arasrulwlovansa da dazaralebuls Soris mediacia, Serigebisa da 

morigebis xelSewyoba specialurad momzadebuli mediatorebis meSveobiT. 

Tumca, resursebis SezRudulobis gamo mediaciis komponenti mxolod 4 

qalaqSi moqmedebs, danarCen or qalaqSi muSaobs ganrideba 

sazogadoebisaTvis sasargeblo aqtivobiT.  

ganridebis/mediaciis institutTan dakavSirebulia ramdenime dadebiTi 

aspeqti, radgan igi iTvaliswinebs Cadenili samarTaldarRvevisaTvis 

arasrulwlovanis alternatiul pasuxismgeblobas (anu samarTaldarRvevaze 

reagireba xdeba, magram alternatiuli formiT), xolo xelSekrulebiT 

nakisri valdebulebebis jerovnad Sesrulebisas arasrulwlovanis 

msjavrdeba ar xdeba da Sesabamisad, ar iwvevs nasamarTlobas. meores mxriv, 

aRniSnuli sqema iTvaliswinebs, rogorc arasrulwlovanis, aseve 

dazaralebulis interesebs, rac met pirobas qmnis imisaTvis, rom Tavidan 

iqnes acilebuli gameorebiTi danaSaulis Cadena.  

aucilebelia, rom ganridebisa da mediaciis programebi dainergos mTeli 

saqarTvelos masStabiT, raTa arasruwlovanebi maqsimalurad iqnen 

aridebuli sisxlis samarTlis sistemas da sisxlis samarTlis liberaluri 

politikis moTxovnebi erTgvarovnad xorcieldebodes qveynis yvela nawilSi.  

im regionebSi/raionebSi, sadac es programebi jer ar amoqmedebula sssk-s 

105.4 nawiliT gaTvaliswinebuli pirobebis arsebobisas arasrulwlovanTa 

mimarT xorcieldeba sisxlis samarTlebrivi devna Tundac naklebad mZime, 

pirvelad Cadenili danaSaulisaTvis, rac uciloblad iwvevs nasamarTlobas.  

aRsaniSnavia, rom saqarTvelos sisxlis samarTlis kanonmdebloba 

iTvaliswinebs sxva liberalur danawesebsac arasrulwlovanebTan 

mimarTebaSi. kerZod, sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebulia 

sasjelis alternatiuli formebi – aRmzrdelobiTi zemoqmedebis iZulebiTi 

RonisZiebebi (ssk 81-e muxli). Tumca, praqtikaSi aRniSnuli RonisZiebebis 

gamoyenebis TiTqmis nulovani statistikaa. 

                                                            
33 2011 w. noemberi 
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ssk-s 90-e muxli iTvaliswinebs arasrulwlovnis sisxlis-samarTlebrivi 

pasuxismgeblobisagan gaTavisuflebas, Tu arasrulwlovanma pirvelad 

Caidina naklebad mZime danaSauli, xolo sasamarTlo miiCnevs, rom misi 

gamosworeba mizanSewonilia aRmzrdelobiTi zemoqmedebis iZulebiTi 

RonisZiebis gamoyenebiT. aseTi RonisZiebebia (ssk 91-e muxli):  

a) gafrTxileba; arasrulwlovnisaTvis imis ganmarteba, Tu ra ziani 

gamoiwvia misma qmedebam da ra Sedegi mohyveba am kodeqsiT gaTvaliswinebuli 

danaSaulis gameorebiT Cadenas (ssk 92-e muxli).  

b) sazedamxedvelod gadacema; mSoblisaTvis an misi Semcvleli pirisaTvis 

anda specializebuli saxelmwifo organosaTvis im movaleobis dakisreba, 

rom man aRmzrdelobiTi zegavlena moaxdinos arasrulwlovanze da 

kontroli gauwios mis yofaqcevas (ssk 93-e muxli).  

g)  zianis anazRaurebis movaleobis dakisreba; am movaleobis dakisrebisas 

sasamarTlo iTvaliswinebs mis qonebriv mdgomareobas da Sesabamis SromiT 

Cvevebs (ssk 94-e muxli).  

d) qcevis SezRudva;  

arasrulwlovans SeiZleba aekrZalos: a) gansazRvruli adgilis monaxuleba; 

b) drois gansazRvrul monakveTSi Sinidan gasvla; g) specializebuli 

saxelmwifo organos nebarTvis gareSe sadme wasvla; d) Tavisufali drois 

gansazRvruli formiT gamoyeneba.  

arasrulwlovans SeiZleba daevalos: a) saganmanaTleblo dawesebulebaSi 

swavlis ganaxleba; b) specializebuli saxelmwifo organos daxmarebiT 

muSaobis dawyeba. am SezRudvebis garda sasamarTlos sakuTari 

mixedulebisamebr SeuZlia sxvagvarad SezRudos arasrulwlovnis qceva. (ssk 

95-e muxli).  

e) specialur aRmzrdelobiT an samkurnalo-aRmzrdelobiT dawesebulebaSi 

moTavseba. naklebad mZime danaSaulisaTvis msjavrdebuli arasrulwlovani 

sasamarTlom SeiZleba gaaTavisuflos sasjelisagan, Tu miiCnevs, rom 

sasjelis miznebi miiRweva misi specialur aRmzrdelobiT an samkurnalo-

aRmzrdelobiT dawesebulebaSi moTavsebiT. am dawesebulebaSi yofnis vada 

ar unda aRematebodes arasrulwlovnis mier Cadenili danaSaulisaTvis 

kodeqsiT gaTvaliswinebuli sasjelis maqsimalur vadas (ssk 96-e muxli).  

aRmzrdelobiTi zemoqmedebis iZulebiT RonisZiebad gafrTxilebis gamoyeneba 
mizanSewonili iqneba arasrulwlovnis mier naklebad mZime, araZaladobrivi 
danaSaulebis SemTxvevaSi, rodesac man gaufrTxileblobiT an daudevrobiT 
Caidina es qmedeba. an mis mier Cadenili qmedeba formalurad Seicavs 
sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebuli romelime qmedebis niSnebs, 
magram mcire mniSvnelobis gamo ar gamouwvevia iseTi ziani, romelic 
aucilebels gaxdida mis sisxlis-samarTlebriv pasuxismgeblobas, an ar 
Seuqmnia aseTi zianis safrTxe (ssk me-7 muxlis me-2 nawili). xSirad, 
arasrulwlovnebma ar ician, rom maT mier Cadenili qmedeba sisxlis 
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samarTlis danaSauls warmoadgens. aseT SemTxvevebSi, mizanSewonilia 
gamoyenebul iqnes “gafrTxileba”, rac xels Seuwyobs gameorebiTi 
danaSaulis Tavidan acilebas. Tumca, am RonisZiebis gamoyeneba ar unda iyos 
mxolod sasamarTlos prerogativa, rogorc es amJamad aris kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli, aramed sisxlis samarTlis procesis rac SeiZleba 
adreul etapze unda xorcieldebodes magaliTad, policiis an 
prokuraturis diskreciuli uflebamosilebis safuZvelze, magaliTad, 
rogorc es xorcieldeba inglissa da uelsSi34. 
 
rac Seexeba, aRmzrdelobiT RonisZiebad sazedamxedvelod gadacemas, albaT 
mizanSewonili iqneba, Tu 93-e muxlSi CamoTvlil subieqtebs daemateba is 
sazogadoebrivi, arasamTavrobo organizaciebi, romlebic sxvadasxva 
programas/proeqts axorcieleben arasrulwlovanTa reabilitaciisa da 
resocializaciis mizniT. 
 
ssk-s 94-e muxliT gaTvaliswinebuli zianis anazRaurebis movaleobis 
dakisreba Zalian mniSvnelovani danawesia restituciisa da reparaciis 
TvalsazrisiT da iTvaliswinebs dazaralebulis interess.  
 
aRsaniSnavia, rom ssk 95-e muxli iTvaliswinebs qcevis SezRudvis instituts, 
kerZod, sasamarTlos uflebamosilebas, rom man garkveuli SezRudvebi 
dauwesos arasrulwlovans Tavisufali drois SezRudvis, ufro miznobrivi 
gamoyenebisa da gameorebiT samarTaldarRvevis Cadenis Tavidan acilebis 
mizniT. Tumca, am muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis/SezRudvebis 
uzrunvelyofis mizniT aucilebelia ganisazRvros is organoebi, romlebic 
zedamxedvelobas gauweven arasrulwlovanis mier dakisrebuli SezRudvebis 
Sesrulebas (magaliTad, policia, probacia, saganmanaTleblo dawesebuleba, 
sxv.).  
 
aRniSnuli muxli TvalsaCino gamoxatulebaa im faqtisa, rom saqarTvelos 
sisxlis samarTlis kanonmdeblobac iTvaliswinebs Cadenili 
samarTaldarRvevisaTvis proporciuli SezRudvebis dawesebis 
SesaZleblobas, msgavsad qvemoT moyvanili evropuli qveynebisa. Tumca, 
praqtikaSi es danawesebi ar xorcieldeba. 
 
ssk 96-e muxliT gaTvaliswinebuli RonisZiebis aRsrulebisaTvis saWiroa 
specialuri aRmzrdelobiTi dawesebulebis arseboba. xolo, samkurnalo-
aRmzrdelobiT dawesebulebis tipi unda ganisazRvros. es SeiZleba iyos 
garkveuli sajaro an sazogadoebrivi dawesebuleba, an centri, sadac 
arasrulwlovans gaeweva saTanado fsiqologiuri, an fsiqiatriuli, 
socialuri daxmareba im problemebis sakoreqciod (magaliTad, agresiuli 
qceva, komunikaciis problemebi, kognitiur-SemecnebiT ganviTarebaSi 
CamorCena, a.S.), romlebic safuZvlad udevs arasrulwlovanis deviantur, 
asocialur qcevas. es muxli SesaZleblobas iZleva, rom moxdes 
arasrulwlovanis gaTavisufleba sapatimro an arasapatimro sasjelisagan 
misi aseT dawesebulebaSi moTavsebiT specifiuri problemebis (mentaluri, 
fsiqologiuri, a.S.) samkurnalod.  

samarTaldarRvevaze efeqturi reagirebis mizniT arasrulwlovans 

erTdroulad SeiZleba daeniSnos ramdenime iZulebiTi RonisZieba. Tu 

                                                            
34 ix. qvemoT 
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arasrulwlovani sistematurad daarRvevs aRmzrdelobiTi zemoqmedebis 

iZulebiTi RonisZiebiT gaTvaliswinebul pirobebs, kanonmdebloba 

iTvaliswinebs specializebuli saxelmwifo organos wardginebiT mis 

gauqmebas da masalebis gadagzavnas arasrulwlovnis sisxlis-samarTlebriv 

pasuxisgebaSi misacemad.  

 
marTalia, aRmzrdelobiTi zemoqmedebis iZulebiTi RonisZiebebis gamoyenebis 

SemTxvevaSi,  arasrulwlovnebis ganrideba ar xdeba sisxlis samarTlis 

procesidan, Tumca es instituti udavod humanuria da pasuxobs liberaluri 

sisxlis samarTlis politikis moTxovnebs (arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis reformis strategia/samoqmedo gegma), iTvaliswinebs 

arasrulwlovanis sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisgan (ssk 90-e muxli) 

an sasjelisagan gaTavisuflebas (ssk 97-e muxli) am RonisZiebis gamoyenebiT. 

aseve dadebiTi mxareebia is, rom amgvari RonisZiebebi arasrulwlovans 

uwesebs Cadenili samarTaldarRvevis proporciul SezRudvebs (sasjelisgan 

gansxvavebiT) da agreTve ar iwvevs mis nasamarTlobas. faqtobrivad, 

aRniSnuli warmoadgens gasamarTlebis Semdgom ganridebis meqanizms (post-trial 

diversion).  

sisxlis samarTlis liberaluri politikis gagrZelebas warmoadgens is 

mniSvnelovani siaxle, romelic awesebs sisxlis samarTlis 

pasuxismgeblobisgan garkveuli pirobebiT ganridebis SesaZleblobas aseve 

zrdasruli pirebisaTvis. aRniSnuli sakanonmdeblo cvlileba amoqmedda 2011 

wlis 21 ivnisidan sisxlis samarTlis saproceso kodeqss daemata 168
1
 da 

168
2
 muxlebi (sakanonmdeblo damateba #4868), romlebic iTvaliswinebs 

prokuroris diskreciul uflebamosilebas ar daiwyos an Sewyvitos 

sisxlissamarTlebrivi devna piris (ganridebis subieqtis) mimarT naklebad 

mZime an mZime danaSaulis Cadenis faqtze, Tu piri Seasrulebs garkveul 

pirobas, an pirobebs. es pirobebia: a) ukanonod mopovebuli qonebis 

saxelmwifosTvis gadacema an am qonebis Rirebulebis anazRaureba; b) 

danaSaulis iaraRis an/da samoqalaqo brunvidan amoRebuli obieqtis 

saxelmwifosTvis gadacema; g) misi qmedebis Sedegad miyenebuli zianis sruli 

an nawilobrivi anazRaureba; d) saxelmwifo biujetis sasargeblod fuladi 

Tanxis gadaxda, romlis minimaluri odenobaa 500 lari; e) sazogadoebisaTvis 

sasargeblo usasyidlo samuSaos Sesruleba 140 saaTidan 800 saaTamde.  

ganrideba ar gamoiyeneba kanonmdeblobiT da sisxlis samarTlis politikis 

saxelmZRvanelo principebiT gaTvaliswinebul danaSaulebze.  

ganridebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi, prokurors ufleba aqvs 

daiwyos an ganaaxlos sisxlissamarTlebrivi devna.  

mniSvnelovani aspeqtia is, rom ganridebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebamde 

prokurori konsultacias gadis dazaralebulTan (aseTis arsebobis 

SemTxvevaSi).  
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aRniSnuli iniciativa emsaxureba ramdenime mizans, rogoricaa 

sisxlissamarTlebrivi devnis alternatiuli RonisZiebis danergva, romelic 

saSualebas iZleva miRweul iqnas marTlmsajulebis miznebi piris 

msjavrdebis (Tanmdevi nasamarTlobisa da stigmatizaciis) gareSe; amave dros 

gantvirTos sisxlis samarTlis sistema da sasamarTlo meqanizmi, misi 

resursebis dazogviT; agreTve moaxdinos sazogadoebisaTvis sasargeblo 

usasyidlo Sromis aqtualizacia.   

am iniciativis efeqturad amuSaveba mniSvnelovnad Seuwyobs xels sisxlis 

samarTlis sistemidan ,,SemTxveviTi” samarTaldamrRvevebis aridebas, 

probaciisa da penitenciuri sistemebis gantvirTvas.  

amasTanave unda aRiniSnos, rom ganridebasTan erTad agreTve mizanSewonili 

iqneboda SemoRebuli iqnas  mediacia srulwlovan pirebTan mimarTebaSic.   

mediaciis da zogadad, aRdgeniTi marTlmsajulebis amoqmedebis 
TvalsazrisiT saintereso danawesi iyo sisxlis samarTlis kodeqsis 69-e 
muxliT gaTvaliswinebuli sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobisagan 
gaTavisuflebis SesaZlebloba dazaralebulTan Serigebis gamo im 
pirTaTvis, romelTac pirvelad Caidines danaSauli, romlisTvisac 
gaTvaliswinebuli maqsimaluri sasjeli ar aRemateba ori wliT 
Tavisuflebis aRkveTas. es muxli amoRebul iqna 2010 wlis 24 seqtembers 
(xolo cvlileba 1 oqtombridan amoqmedda). igive exeba ssk-s 89 prima muxls 
(amoqmedda 20.06.2003 #2458 damatebiT, amoRebul iqna 24.09.2010 w. #3619 
cvlilebiT, amoqmedda 2010 wlis 1 oqtombridan), romelic iTvaliswinebda 
arasrulwlovnis sisxlis-samarTlebrivi pasuxismgeblobisgan 
gaTavisuflebas dazaralebulTan Serigebis gamo.  
 
garda dazaralebulisaTvis uSualod zianis anazRaurebisa, sxva 

mniSvnelovani miznebi, romlebsac mediacia emsaxureba aris mxareebis 

Serigeba da morigeba. es ki, Tavis mxriv, mniSvnelovania ganmeorebiTi 

danaSaulis prevenciisTvis im SemTxvevaSi, rodesac pirveli danaSaulis 

Cadena xdeba mxareebs Soris arsebuli konfliqtis safuZvelze. xolo 

mediaciis da mxareebis Serigebis gareSe (Tundac danaSaulis Camdeni 

pirisaTvis raime saxis sisxlis-samarTlebrivi sanqciis dakisrebisas) 

arsebobs imis albaToba, rom es konfliqti gagrZeldes, gamwvavdes an/da 

gamoiwvios axali danaSaulis Cadena.  
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arasapatimro sasjelebi saqarTveloSi 

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis me-40-e muxli gansazRvravs 

sasjelis Semdeg saxeebs:  

1) jarima;  

2) Tanamdebobis dakavebis an saqmianobis uflebis CamorTmeva; 

3) sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma; 

4) gamasworebeli samuSao; 

5) samxedro piris samsaxurebrivi SezRudva; 

6) Tavisuflebis SezRudva; 

7) vadiani Tavisuflebis aRkveTa; 

8) uvado Tavisuflebis aRkveTa; 

9)  qonebis CamorTmeva.  

 

aRniSnuli 9 sasjelidan 3 finansuri xasiaTisaa: jarima, gamasworebeli 

samuSao da qonebis CamorTmeva. 

3 sasjeli Tavisuflebis sxvadasxva xarisxiT da xangrZliobiT SezRudvas 

iTvaliswinebs: Tavisuflebis SezRudva, vadiani da uvado Tavisuflebis 

aRkveTa.  

aRsaniSnavia, rom sasjelis ori saxe: gamasworebeli samuSao da 

Tavisuflebis SezRudva, praqtikaSi TiTqmis ar gamoiyeneba. Sesabamisad, 

sisxlis samarTlis Sesabamisi muxlebi (ssk-is 45-e da 47-e muxlebi), 

romlebic aregulirebs aRniSnul sasjelebs, faqtiurad mkvdar normebs 

warmoadgens.   

pirvelis SemTxvevaSi misi gamouyeneblobis mizezi gaugebaria. igi faqtiurad 

warmoadgens fulad gadasaxads saxelmwifos sasargeblod da jarimis 

saxesxvaobas ganawilvadebuli formiT. albaT, marTebuli iqneba am sasjelis 

im msjavrdebul pirTa mimarT gamoyeneba, romelTac gaaCniaT garkveuli 

Semosavali da yovelTviurad SesaZlebeli iqneba garkveuli nawilis 

saxelmwifos sasargeblod gadaxdevineba kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 

im SemTxvevebSi, rodesac pirs ar SeuZlia jarimis Tanxis erTdrouli 

gadaxda, SeiZleba Seefardos gamasworebeli samuSao da mieces 

SesaZlebloba, rom garkveuli vadis ganmavlobaSi gadaixados sasamarTlos 

mier ganaCenSi miTiTebuli Tanxa, saxelmwifos sasargeblod.  

rac Seexeba Tavisuflebis SezRudvis sasjelis saxed gamouyeneblobas, es, 

ZiriTadad, imiT unda iyos ganpirobebuli, rom ar arsebobs Sesabamisi 

institucia/dawesebuleba, sadac aRniSnuli sasjelis moxda iqneboda 
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SesaZlebeli. kerZod, ssk-s 47-e muxlis mixedviT, Tavisuflebis SezRudva 

niSnavs ganaCenis gamotanis momentisTvis 14 wels miRweuli msjavrdebulis 

sazogadoebisagan izolaciis gareSe moTavsebas specialur dawesebulebaSi -  

gamasworebel centrSi, masze zedamxedvelobis ganxorcielebiT. aSkaraa, rom 

saubaria sareabilitacio centrze im msjavrdebulebisaTvis, romelTa 

sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxi ar aris maRali da amrigad, ar 

saWiroeben sazogadoebisagan mkacr izolacias. Tumca, gamomdinare 

garkveuli saWiroebebidan, romelic maT gaaCniaT (magaliTad, 

damokidebulebis problemis mqone pirebi), mainc aucilebelia maTi 

specialur dawesebulebaSi yofna da maTze zedamxedvelobis ganxorcieleba.  

aRsaniSnavia, rom maSin, rodesac saxelmwifo eweva sasjelaRsrulebis 

dawesebulebebis masobriv mSeneblobasa Tu kapitalur remonts, 

mizanSewonilia moiZebnos resursi aRniSnuli specialuri dawesebulebis 

mSeneblobisa da eqspluataciisaTvis. saWiroa realurad amoqmeddes 

aRniSnuli sanqcia. 

aseTi tipis dawesebulebis arseboba probaciis erovnul saagentos miscems 

SesaZleblobas ukeT gaakontrolos is pirebi, romlebic ar warmoadgenen 

maRal sazogadoebriv saSiSroebas, magram saWiroeben met kontrols, vidre 

es pirobiTi msjavris reJimiTaa gansazRvruli, agreTve garkveul 

sareabilitacio programebSi CarTvas, romlis uzrunvelyofac SeiZleba 

Tavisuflebis SezRudvis dawesebulebaSi. xolo msjavrdebul pirebs 

miecemaT SesaZlebloba, rom dro ufro miznobrivad gamoiyenon, miiRon 

saWiro profesiuli Tu sxva unar-Cvevebi, fsiqologiuri daxmareba, raTa 

danaSaulis gamomwvev deviantur qcevaSi garkveuli koreqcia moxdes, riTac 

Tavidan iqneba aridebuli gameorebiTi danaSaulebrivi qmedeba. aRniSnuli 

sanqciis gamoyeneba agreTve mizanSewonili iqneba im pirTa mimarT, 

romelTaTvisac Tavisuflebis aRkveTa zedmetad mkacri sasjelia da 

sazogadoebisagan izolacia ar warmoadgens saWiroebas. Tavisuflebis 

SezRudvis dawesebulebis Seqmna imis winapirobasac Seqmnis, rom ssk-is 73-e 

muxlis safuZvelze garkveul pirebs, Tavisuflebis aRkveTis mouxdeli 

nawili SeecvaloT ufro msubuqi sasjeliT – Tavisuflebis SezRudviT da 

Sesabamis dawesebulebaSi ganagrZon sasjelis moxda, sadac 

resocializaciisa da sazogadoebasTan integraciis meti SesaZlebloba 

iarsebebs. 

Tavisuflebis SezRudvis normatiuli regulaciisaTvis saWiro iqneba 

Sesabamisi cvlilebebis/damatebebis ganxorcieleba probaciisa da 

arasapatimro sasjelTa aRsrulebis Sesaxeb kanonSi.  

dReis mdgomareobiT, aseTi cvlilebebi ukve inicirebulia saqarTvelos 

parlamentSi. organizacia ,,cixis saerTaSoriso reformam“ konsultaciebi 

gauwia probaciis erovnul saagentos Tavisuflebis SezRudvis, rogorc erT-

erTi sanqciis amoqmedebasTan dakavSirebiT. oqtombris dasawyisSi, 

organizaciis xelSewyobiT gaimarTa samuSao jgufis Sexvedrebi, romelzec 

momzadda sakanonmdeblo cvlilebebis paketi.  
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Tavisuflebis SezRudvis analogiuri sanqciis aRsasruleblad evropul 

qveynebSi aris specialuri dRis centrebi, romlebzec zedamxedvelobas 

axorcielebs probaciis samsaxurebi, agreTve dawesebuleba, romelic 

amzadebs msjavrdebulebs cixidan gaTavisuflebisaTvis (half-way house) 
SeiZleba CaiTvalos am sanqciis aRsrulebis instituciad.  

Tavisuflebis SezRudvis amoqmedeba saSualebas miscems saqarTvelos 

sasjelTa aRsrulebis sistemas, rom danergos kidev erTi sasjeli da 

Sesabamisad, ufro diferencirebuli midgoma msjavrdebulTa garkveuli wris 

mimarT, maT mier Cadenili danaSaulisa da saWiroebebis proporciulad.  

 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma aris arasapatimro sasjeli, romelic 

warmoadgens msjavrdebulis usasyidlo Sromas (ssk-s me-40 muxli).  

saqarTvelos xelisuflebam 2010 wlidan prioritetul sakiTxad aRiara 

sasjelis saxiT sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebis 

gaaqtiureba. am sakiTxis prioritetulobis Sesaxeb aRniSnulia sisxlis 

samarTlis reformis strategiaSi da samoqmedo gegmaSic (2009 w.). kerZod, 

strategiaSi naTqvamia, rom ,,sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma aris 

sasjelis ganxorcielebadi zoma da igi farTod unda iqnes gamoiyenebuli”, 

xolo samoqmedo gegmaSi gansazRvrulia aRniSnuli sasjelis dakisrebis 

implementaciis gaumjobeseba da vadebad miTiTebulia 2011-2013 weli.  

am sanqciis gamoyenebis mzard tendencias qvemoT moyvanili oficialuri 

statistikuri monacemebic mowmobs.  

cxrili #9 sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebis statistika 

(msjavrdebul pirTa raodenoba, romelTac Sefardebuli aqvT es sasjeli)35 

 ianv Tebr marti apr maisi ivnisi ivl agvisto seqt oqt noemb dek 

2011 186 196 231 254 257 245 245 216 199 185 - - 

2010 121 85 129 160 187 216 223 206 198 193 185 181 

2009      49 61 65 74 83 85 101 

 

2011 wlis 14 Tebervals sastumro ,,Tbilisi mariotSi“ gamarTul Sexvedraze 

iusticiisa da sasjelaRsrulebis saministroebma gamarTes 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis Sesaxeb proeqtis erToblivi 

prezentacia. Sexvedraze gamoiTqva mTavrobis pozicia, rom 

                                                            
35 probaciis erovnuli saagentos yovelTviuri statistika 
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,,sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma aris Tavisuflebis aRkveTis 

alternativa, romelic xels uwyobs resocializaciasa da gameorebiTi 

danaSaulis prevencias. aRniSnuli arasapatimro sasjeliT msjavrdebuli, 

garkveulwilad, aanazRaurebs sazogadoebisaTvis miyenebul zians“.  

Sexvedraze warmodgenili iqna kanonproeqti ,,saqarTvelos zogierT 

sakanonmdeblo aqtSi cvlilebebis Setanis Taobaze“36 iTvaliswinebda am 

arasapatimro sasjelis gamoyenebis gaaqtiurebas, misi aRsrulebis meqanizmis 

daxvewas, masSi probaciis sistemis rolis gazrdas. kanonproeqti 

gansaxilvelad waredgina mTavrobas, Semdgom ki parlaments.  

sakanonmdeblo cvlilebebiT msjavrdebulisaTvis samuSaos SerCevis 

uflebamosileba da valdebuleba daekisra probaciis samsaxurs. ganisazRvra 

msjavrdebulis kvebiT uzrunvelyofis sakiTxi.  

proeqtis efeqturi ganxorcielebis mizniT q. TbilisSi Seiqmna adgilobrivi 

sabWo37, romelic dakompleqtda proeqtSi monawile uwyebaTa 

warmomadgenlebiT. sakoordinacio sabWom kompetenciis farglebSi unda 

awarmoos im samuSao adgilebis reestri, sadac aRsruldeba 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma. agreTve, sabWom unda ganixilos 

kontrolSi gamovlenili problemuri sakiTxebi.  

probaciis erovnul saagentoSi Seqmnilia specialuri monacemTa baza Sromis 

adgilebis da maTi samuSao aRwerilobebis Sesaxeb, romlis ganaxlebac 

regularulad xdeba Tbilisis raionebis municipalitetebidan miRebuli 

informaciiT.  

q. TbilisSi im msjavrdebulebze kontrolis gaumjobesebis mizniT, 

romelTac Sefardebuli aqvT sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma, 

gamoiyeneba eleqtronuli monitoringis saSualebebi (specialuri 

samajurebi). 

sasjelaRsrulebisa da probaciis saswavlo centrTan TanamSromlobiT 

organizacia ,,cixis saerTaSoriso reformis“ monawileobiT da organizebiT 

,,sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis aRsrulebis erovnul meqanizmebze“ 

treningebi38 CautardaT probaciis oficrebs. treningze ganxiluli sakiTxebi 

moicavda Semdegs: erovnuli kanonmdeblobis analizi; sazogadoebisaTvis 

sasargeblo Sromis gamoyenebis praqtika aqarTveloSi; kontrolis 

                                                            
36 2011 wlis 11 marti, №4430–Iს 

3718 Tebervals q. Tbilisis meriaSi gaimarTa samuSao Sexvedra proeqt ,,sazogadoebisaTvis sasargeblo 
Sromis Sesaxeb“. Sexvedras eswrebodnen sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis 
sakiTxTa ministri xaTuna kalmaxeliZe, saqarTvelos iusticiis ministris moadgile giorgi vaSaZe da 
qalaq Tbilisis meri gigi ugulava. 
38 (I treningi – 15 monawilisTvis Tbilisis probaciis biurodan, 2011 wlis 23-25 Tebervals; meore 
treningi – 12-13 ivniss sasjelaRsrulebisa da probaciis saswavlo centrSi 15 oficrisaTvis Sida 
qarTlis, aWaris, kaxeTis da qvemo qarTlis probaciis biuroebidan; mesame treningi Catarda – 18-19 ivniss 
q. quTaisSi imereTisa da samegrelos regionebis 25 probaciis oficrisaTvis; meoTxe treningi – 25-26 
ivniss q. baTumSi aWarisa da guriis regionebis 13 oficrisaTvis). 
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meqanizmebi da formebi da sxva. treningis formati moicavda rogorc 

Teoriuli masalis miwodebas, aseve interaqtiul meTods. 

2011 wlis ianvris TveSi, organizacia ,,cixis saerTaSoriso reformas“ 

iusticiisa da sasjelaRsrulebis saministroebis mier eTxova, SeemuSavebina 

specialuri aRricxvisa da angariSgebis formebi, romlis meSveobiT 

gaumjobesdeboda sazogadoebisaTvis sasargeblo SromaSefardebul pirTa 

kontroli, agreTve probaciis oficerTa mier msjavrdebulisaTvis 

Sesabamisi samuSaos Sefardebis meTodologia. organizaciam aRniSnuli 

formebi SeimuSava, rogorc probaciis oficerTa, aseve damsaqmeblebisa da 

municipalitetebisaTvis. probaciis oficerTa mier gamosayenebeli formebi 

damtkicda probaciis erovnuli saagentos ufrosis mier 2011 wlis 2 marts. 

mizanSewonili iqneba am formebisaTvis ganmartebiTi baraTebis SemuSaveba, 

praqtikaSi gamoyenebis gamartivebis mizniT. agreTve, sasurvelia, rom 

xelSekrulebis forma, romelsac gamoiyeneben probaciis biuroebi 

municipalitetebTan/damsaqmeblebTan sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis 

Sesaxeb pirobebis dasadgenad, agreTve oficialurad iqnes damtkicebuli 

nimuSis saxiT.   

SemuSavda da daibeWda broSurebi da plakatebi, romlis mizani iyo 

msjavrdebulTa da zogadad sazogadoebis informirebulobis donis 

amaRleba sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebis sakanonmdeblo 

garantiebsa da aseTi sasjelis dadebiT mxareebTan dakavSirebiT, broSurebi 

da plakatebi gadaegzavna yvela im saxelmwifo struqturas, romelic, raime 

formiT, dakavSirebulia aRniSnuli sasjelis gamoyenebasa da mis 

aRsrulebasTan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evropis sabWos ministrTa komitetis CM/Rec (2010) 1 rekomendacia - wevri 

saxelmwifoebisadmi evrosabWos probaciis wesebis Sesaxeb  

47. ,,sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma aris sazogadoebrivi sasjelis saxe an 

RonisZieba, romelic gulisxmobs probaciis organos mier sazogadoebisaTvis 

sasargeblod usasyidlo Sromis aRsrulebis organizebas da masze 

zedamxedvelobas, samarTaldamrRvevis mier miyenebuli zianis realuri an 

simboluri anazRaurebis saxiT. sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromas ar unda 

qondes damamcirebeli (mastigmatizirebeli) xasiaTi da probaciis organoebi unda 

Seecadnen iseTi samuSaos moZiebas, romelic xels Seuwyobs msjavrdebulis unar-

Cvevebis ganviTarebas da mis socialur CarTulobas.  

punqti 49. Sesaferisi samuSaos moZiebisas probaciis organoebma unda 

gaiTvaliswinon sazogadoebisa da agreTve samuSaos pirdapiri mosargebleebis 

(beneficiarebis) usafrTxoeba. 

punqti 50. janmrTelobisa da Sromis usafrTxoebis zomebi saTanadod unda 

icavdnes samarTaldamrRvevebs maT mier sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis 

Sesrulebisas. aseTi zomebi ar unda iyos imaze naklebi, vidre Cveulebrivi 

muSakebisTvis dadgenili standartebi. 

punqti 51. probaciis organoebma unda SeimuSaon sazogadoebisaTvis sasargeblo 

Sromis programebi, romlebic moicavs sxvadasxva saxis davalebebs msjavrdebulTa 

unarebisa da saWiroebebis Sesabamisad. gansakuTrebiT, unda arsebobdes Sesabamisi 

samuSao msjavrdebuli qalebisaTvis, SezRuduli SesaZleblobis mqone, 

axalgazrda da moxuci msjavrdebulebisaTvis. 

punqti 52. msjavrdebulebs unda kiTxon, Tu ra saxis samuSaoebis Sesruleba 

SeuZliaT.  
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sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis gamoyenebisa da aRsrulebis praqtikis 

Seswavlisa da agreTve problemuri da progresuli aspeqtebis gamovlenisa 

da Sesabamisi rekomendaciebis momzadebis mizniT organizacia ,,cixis 

saerTaSoriso reformis“ organizebiT Catarda Sexvedrebi39 saqarTvelos 

sxvadasxva qalaqebSi sasamarTlos, municipalitetebisa da probaciis 

biuroebis warmomadgenlebTan, Sexvedris mixedviT SemuSavebul iqna 

daskvnebi da rekomendaciebi, kerZod:  

dadebiTad unda Sefasdes is sakanonmdeblo cvlileba, romelic 

Sesasrulebeli samuSaos SerCevis uflebamosilebas aniWebs probaciis 

samsaxurs. adre arsebul praqtikaSi, rodesac saproceso SeTanxmebis 

safuZvelze sasamarTlo pirdapir uTiTebda Sesasrulebeli samuSaos saxes 

da adgils, xSirad iqmneboda problemebi. magaliTad, zogjer ganaCenSi 

miTiTebuli damsaqmeblis monacemebi iyo arazusti, an msjavrdebulis mier 

sasjelis moxdis periodSi damsaqmebel firmas municipalitetTan 

umTavrdeboda kontraqtis vada, es ki aRsrulebis TvalsazrisiT problemebs 

qmnida, rogorc probaciis oficrebisaTvis, aseve Tavad msjavrdebulisaTvis. 

probaciis oficrebi Sexvedrebisas aRniSnaven, rom aseTi faqtebi jer kidev 

arsebobs Zveli saqmeebidan, rodesac sasamarTlos mier ganaCenSi 

miTiTebuli samuSao adgili/samuSaos saxe cvlilebas saWiroebs Secvlili 

garemoebebidan gamomdinare. unda ganisazRvros SeiZleba Tu ara, rom 

probaciis samsaxurs mieniWos ukve arsebul am saqmeebze 

msjavrdebulebisaTvis ganaCenSi miTiTebuli samuSao adgilis/samuSaos 

saxis Secvlis uflebamosileba;  

saWiroa meti koordinaciis arseboba sxvadasxva uwyebas Soris: 

sasamarTlos, probacias, municipalitetsa da damsaqmebels Soris. 

zemoxsenebuli Sexvedrebis dros, sxvadasxva uwyebebis warmomadgenlebi 

aRniSnavdnen, rom mizanSewonilia moewyos yvela im uwyebis 

Sexvedra/erToblivi seminari, romlebic monawileoben sazogadoebisaTvis 

sasargeblo Sromis gamoyenebasa da aRsrulebaSi (sasamarTlo, 

prokuratura, probacia, municipaliteti, damsaqmebeli). sasurvelia, 

Tbilisis garda sxva did qalaqebSic Camoyalibdes adgilobrivi 

sakoordinacio sabWoebi am uwyebebis teritoriuli organoebis 

warmomadgenlebis monawileobiT da periodulad moewyos Sexvedrebi, 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis efeqtur aRsrulebasTan 

dakavSirebuli sakiTxebis ganxilvis mizniT.   

                                                            
39  Sexvedrebi q.TbilisSi – probaciis erovnuli saagentos xelmZRvanelobasTan – 2010 w. 7 seqtembers, 

Tbilisis probaciis biuros ufrosTan – 2010 w. 14 seqtembers, mTavari prokuroris pirvel moadgilesTan 

2010 w. 6 oqtombers, 13 oqtombers – Sexvedra Zveli Tbilisis gamgeobaSi – 13 oqtombers, q. rusTavSi, 

probaciis biuros ufrosTan – 3 dekembers, q. rusTavis saqalaqo sasamarTloSi 10 dekembers, 2011 wlis 18 

ianvars – Sexvedra q. Tbilisis meriis gamwvanebis samsaxuris ufrosTan; probaciis biuros, 

municipalitetebis warmomadgenlebTan, mosamarTleebTan: q. mcxeTaSi – 2011 w. 16 marts, q. TelavSi – 25 

marts, q. quTaisSi – 18 aprils, q. ozurgeTSi – 19 aprils, q. baTumSi – 20 aprils, q. zugdidSi – 21 

aprils, q. ambrolaurSi – 26 agvistos, daba mestiaSi – 31 agvistos. 
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municipalitetis (damsaqmeblebis) mier informaciis regularuli miwodeba 

arsebuli samuSao adgilebis Sesaxeb, sadac SesaZlebelia msjavrdebulis 

usasyidlo dasaqmeba, probaciis oficrebs gauadvilebs msjavrdebulisaTvis 

samuSaos SerCevis process; 

mizanSewonili iqneboda Tbilisis garda, saqarTvelos sxva regionebSic 

Seiqmnas amgvari samuSao adgilebis eleqtronuli baza, municipalitetebisa 

da damsaqmeblebis mier mowodebuli informaciis safuZvelze. probaciis 

erovnuli saagentos cnobiT aRniSnul bazaze wvdoma aqvT agreTve 

sasamarTloebs da Sesabamisad informirebuli iqnebian imis Sesaxeb, Tu 

romel qalaqsa Tu raionSi ramdeni msjavrdebulis usasyidlo dasaqmebis 

SesaZlebloba aqvT probaciis biuroebs. aseTi informacia sasamarTloebs 

gauadvilebs gadawyvetilebis miRebas sasjelis saxiT sazogadoebisaTvis 

sasargeblo Sromis Sefardebis Taobaze. 

arsebuli statistikiT, aseve sxvadasxva uwyebebTan Sexvedrebis dros 

irkveva, rom amJamad sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma gamoiyeneba, 

umeteswilad, rogorc damatebiTi sasjeli (pirobiT msjavrTan erTad). 

probaciis oficerTa cnobiT, amgvari praqtika aadvilebs msjavrdebulTa 

kontrolsa da zedamxedvelobas.  

rogorc praqtikidan irkveva, sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis 

gamoyeneba da mis aRsrulebaze kontroli, ZiriTadad, raionul centrebSi 

xdeba, xolo soflebSi amis SesaZlebloba naklebad arsebobs. aqedan 

gamomdinare, xSirad msjavrdebulebs soflidan raionul centrSi uwevT 

Casvla, rac damatebiT xarjebTanaa dakavSirebuli, romlis gadaxda maT 

uWirT. iyo SemTxveva, rodesac imereTis raionis erT-erTi soflis 

macxovrebel msjavrdebuls Seefarda sazogadoebisaTvis sasargeblo 

Sromis Sesruleba quTaisSi (igi msjavrdebuli iyo wvrilmani 

qurdobisTvis), risTvisac mas mgzavrobisTvis yoveldRiurad 4 laris 

gadaxda uwevda, risi SesaZlebloba ekonomiuri problemebidan gamomdinare 

mas ar qonda. vinaidan, im dros probaciis samsaxuris diskrecia ar moicavda 

msjavrdebulisaTvis samuSao adgilis SerCevas/Secvlas, Sesabamis probaciis 

biuros mouwia, rom SuamdgomlobiT miemarTa sasamarTlosTvis am 

msjavrdebulisaTvis sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis Tavisuflebis 

aRkveTiT Secvlis Taobaze. amJamad, gamomdinare iqidan, rom aRniSnul 

diskrecias kanoni probaciis oficrebs aniWebs, maT unda SeZlon, rom 

msjavrdebuls iseTi samuSaos saxeoba/adgili Seufardon, romlis 

Sesruleba mas xelewifeba. saWiroa, rom ara mxolod, raionul centrebSi, 

aramed soflebSic ufro mWidro kavSiri damyardes Sesabamis 

municipalitetebTan da ganisazRvros, Tu soflebSi ra saxis samuSaos 

Sesruleba SeiZleba daekisros msjavrdebulebs (ra SeiZleba CaiTvalos 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromad). aseTi SeiZleba iyos, magaliTad, 

dasufTavebisa da gamwvanebis garda, keTilmowyobis samuSaoebi (saniaRvre 

arxebis gaWra, gzis dagebis samuSaoebi, zamTarSi gadaTovlis, a.S.), agreTve 

soflis meurneobis samuSaoebSi CarTva  socialurad gaWirvebuli, agreTve 

xandazmuli macxovreblebis dasaxmareblad.  
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mizanSewonili iqneba, Tu municipalitetebisa da damsaqmeblebis mier 

Sesavsebi aRricxvis formebic damtkicdeba saTanado normatiuli aqtiT, 

radgan amJamad kanonmdebloba ar iTvaliswinebs municipalitetebisaTvis 

valdebulebas, rom maT usasyidlo samuSao adgilebi gamoyon 

msjavrdebulebisaTvis sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromis 

Sesasruleblad. es ki, probaciis oficrebis azriT, xSirad ganapirobebs 

msjavrdebulebisaTvis usasyidlo samuSaos moZiebis mimarT maT zerele 

damokidebulebas.  

municipalitetebSi unda ganisazRvros konkretuli piri, romelic 

pasuxismgebeli iqneba gamgeobaSi/meriaSi sazogadoebisaTvis sasargeblo 

Sromis aRsrulebis uzrunvelyofaze.  

sasjelisadmi msjavrdebulebis zerele damokidebulebis Sesacvlelad 

evropuli qveynebis probaciis samsaxurebi iyeneben motivaciuri intervius 

(motivational interviewing) teqnikas, romlis danergva probaciis sistemaSi 

msjavrdebulebTan Sesabamisi gasaubrebis CatarebisaTvis xels Sewyobs maT 

qcevaSi da aRniSnuli sasjelisadmi damokidebulebaSi pozitiuri 

cvlilebebis miRwevas;  

im msjavrdebulebisaTvis, romelTac specialuri saWiroebebi aqvT 

(alkoholze, narkotikul saSualebebze damokidebuli piri, maT visac 

Trobis mdgomareobaSi aqvT Cadenili avtosatransporto danaSaulebi) 

saWiroa damatebiT specialuri sareabilitacio programebis arseboba;  

sasjelebis Sejamebis sakiTxi: sasjelis saxiT sazogadoebisaTvis 

sasargeblo SromisaTvis jiutad Tavis aridebis/Seusruleblobis 

SemTxvevaSi kanonmdebloba iTvaliswinebs (ssk-s 44-e muxlis me-3 nawili) 

Tavisuflebis SezRudvas an aRkveTas. praqtikaSi, vinaidan Tavisuflebis 

SezRudva ar sruldeba, erTaderT alternativad rCeba Tavisuflebis 

aRkveTa. unda arsebobdes sxva alternativebic – sagamocdo vadis daniSvna 

(romelic meti intensivobis kontrols iTvaliswinebs msjavrdebulze), 

jarima, gamasworebeli samuSao (dasaqmebuli, an TviTdasaqmebuli 

msjavrdebulebisaTvis).  

probaciis oficrebi aRniSnavdnen, rom maTTan aRricxvaze mosuli 

msjavrdebulebi xSirad ar arian srulad informirebuli aRniSnuli 

sasjelisa da sakuTari movaleobebis Sesaxeb. mizanSewonili iqneba, rom 

braldebulma pirebma sisxlis samarTlis procesis adreul etapze miiRon 

informacia am sasjelis arsis Sesaxeb; 

saWiroa arsebobdes specialuri instruqciebi/saxelmZRvanelo probaciis 

oficrebisaTvis sazogadoebisaTvis sasargeblo SromasTan dakavSirebuli 

saqmeebis aRsrulebis Taobaze (kontrolis meqanizmebi, gacdenebis 

SemTxvevaSi rogori reagirebaa saWiro, a.S.) 

penitenciuri sistemis gantvirTvisaTvis mizanSewonilia amoqmeddes sisxlis 

samarTlis kodeqsis 73-e muxlis me-3 nawiliT dadgenili danawesebi, kerZod, 
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Tavisuflebis aRkveTis mouxdeli nawilis Secvla sazogadoebisaTvis 

sasargeblo SromiT.  

saWiroa probacias miewodos meti resursebi (adamianuri, finansuri), rom 

meti msjavrdebulis sxvadasxva safuZvlebiT vadamde gaTavisuflebis (maT 

Soris 73-e muxlis safuZvelze) SemTxvevaSi efeqturad SeZlos 

msjavrdebulTa kontroli sazogadoebaSi.  

sasurvelia eleqtronuli monitoringis sistema Tbilisis garda aseve sxva 

did qalaqebSic dainergos, sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromamisjil 

pirebze zedamxedvelobis gaumjobesebis mizniT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gadatvirTuli probaciis sistema 

,,nulovani tolerantobis“ politikam Tavisi gavlena iqonia agreTve 

arasapatimro sasjelTa aRsrulebis sistemazec. probaciis samsaxurSi 

aRricxul msjavrdebulTa raodenobac yovelTviurad izrdeba.  

cxrili #10 pirobiT msjavrdebul pirTa raodenoba40 
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40 probaciis erovnuli saagentos oficialuri monacemebi, www.probation.ge  

probaciis evropuli wesebi 

evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia CM/Rec(2010) wevri 
saxelmwifoebisadmi 

57. „rodesac eleqtronuli monitoringi gamoiyeneba, rogorc probaciis 

zedamxedvelobis RonisZieba, aucilebelia, igi SeTavsebul iqnes im 

saSualebebTan, romlebic miznad isaxavs reabilitaciasa da axali danaSaulis 

prevencias. 

58. „teqnikuri zedamxedvelobis done ar unda iyos imaze meti, vidre es saWiroa 

calkeul SemTxvevaSi, Cadenili danaSaulis simZimisa da sazogadoebis 

usafrTxoebisaTvis SesaZlo riskebis gaTvaliswinebiT“.  
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TiToeul probaciis oficerze ricxul saqmeTa raodenoba saSualod 

Seadgens – 200-dan 600-mde, rac aZnelebs msjavrdebulebTan realurad 

muSaobis pirobebs. Tu bolo wlebSi msjavrdebulTa aRricxvisa da maTi 

kontrolis meqanizmebi gaumjobesda, jer kidev did gamowvevas warmoadgens 

TiToeul msjavrdebulTan muSaoba resocializaciis mimarTulebiT 

ganmeorebiTi danaSaulis Cadenis Tavidan acilebis mizniT, rac probaciis 

erovnuli saagentos ZiriTad miznebs warmoadgens.41  

probaciis sistemis gantvirTvas xels Seuwyobs sxvadasxva arasapatimro 

sasjelebisagan pirobiT vadamde gaTavisuflebisa da pirobiTi msjavris 

gauqmebisa da nasamarTlobis moxsnis (pirobiT msjavrdebulisaTvis 

dakisrebuli movaleobis mTlianad an nawilobrivi gauqmebis) ufro 

daxvewili da qmediTi meqanizmis Seqmna da amuSaveba, romelic 

gaiTvaliswinebs sxvadasxva pirobebs: msjavrdebulis avadmyofoba, an 

qmeduunaroba, romelic xels uSlis sasjelis aRsrulebas; kargi yofaqceva, 

romliTac msjavrdebuli adasturebs mis resocializacias, misi 

reintegraciisTvis xelsayreli pirobebis Seqmna, kontrolisa da 

zedamxedvelobis aucileblobis ararseboba.  

zusti daTqmebi unda iyos kanonmdeblobaSi sasjelisagan vadamde 

gaTavisuflebis Taobaze, Tu sasjelis ra vadis moxdis Semdeg aris 

SesaZlebeli pirobiTi msjavris mqone piris wardgena sasamarTlos winaSe 

sasjelis moxdisgan vadamde adre gaTavisuflebis mizniT, rac faqtiurad 

praqtikaSi ar gamoiyeneboda. 

aRsaniSnavia is dadebiTi siaxle, romelic bolo periodSi ganxorcielda 

kanonmdeblobaSi. kerZod, sisxlis samarTlis kodeqsis 67-e muxlis I nawilSi 

Sesuli cvlilebebiT (11.11.2011) dadginda pirobiTi msjavris vadamde 

gauqmebis axali procedura da uflebamosili organo. ,,Tu pirobiT 

msjavrdebuli gamosacdeli vadis aranakleb naxevris gasvlis Semdeg 

yofaqceviT daamtkicebs Tavis gamosworebas, saqarTvelos 

sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis sakiTxTa 

saministros mmarTvelobis sferoSi moqmedi sajaro samarTlis iuridiuli 

piris – arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da probaciis erovnuli 

saagentos pirobiTi msjavris gauqmebis sakiTxTa ganmxilveli mudmivmoqmedi 

komisia msjavrdebulis mimarT kontrolisa da daxmarebis 

ganmaxorcielebeli organos (probaciis samsaxuris) Suamdgomlobis 

safuZvelze iRebs gadawyvetilebas pirobiT msjavrdebulisaTvis pirobiTi 

msjavris gauqmebisa da nasamarTlobis moxsnis Sesaxeb”. amave wesiT pirobiTi 

msjavris gauqmeba da nasamarTlobis moxsna SesaZlebelia janmrTelobis 

mdgomareobis gamo, gamosacdeli vadis naxevris gasvlamdec (ssk, 67-e muxlis 

11).  

                                                            
41 saqarTvelos kanoni arasapatimro sasjelTa aRsrulebis wesisa da probaciis 
Sesaxeb, muxli 7. probaciis erovnuli saagentos  miznebi (19 ivnisi, 2007 w.) 
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mudmivmoqmedi komisia gadawyvetilebis miRebisas mxedvelobaSi iRebs 

msjavrdebulis gamosacdeli vadis moxdas, danaSaulis simZimes, 

msjavrdebulis qcevas, msjavrdebulis pirovnebas, ojaxur pirobebs, misi 

janmrTelobis mdgomareobas, miRweulia Tu ara sasjelis mizani, aseve sxva 

garemoebebi, romlebic axasiaTebs mas.  

komisiis Semadgenloba da saqmianobis wesi ganisazRvreba sasjelaRsrulebis, 

probaciisa da iuridiuli daxmarebis sakiTxTa ministris #208-e brZanebiT 

damtkicebuli debulebiT42. gadawyvetilebis miRebisas komisias SeeZleba 

gaiTvaliswinos is informacia, romelsac mas miawvdian probaciis erovnuli 

saagentos biuroebi pirobiT msjavrdebulTa mier ganmeorebiT danaSaulis 

Cadenis riskis Sefasebis Sedegad. aRniSnuli meTodologia danergilia da 

gamoiyeneba probaciis samsaxuris mier TiToeul msjavrdebulTan 

mimarTebaSi. 

aRniSnuli mudmivmoqmedi komisiis amoqmedebam xeli unda Seuwyos probaciis 

sistemis gantvirTvas im msjavrdebulebisagan, romelTa Semdgomi kontroli 

da zedamxedveloba ar warmoadgens saWiroebas.  

probaciis sistemis gadatvirTulobis problemis gadasaWrelad agreTve 

aucilebelia ganisazRvros pirobiTi msjavris gonivruli maqsimaluri vada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

42 brZaneba #208 saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli 
daxmarebis sakiTxTa saministros mmarTvelobis sferoSi moqmedi sajaro samarTlis 
iuridiuli piris – arasapatimro sasjelTa aRsrulebisa da probaciis erovnuli 
saagentos pirobiTi msjavris gauqmebis sakiTxTa ganmxilveli mudmivmoqmedi komisiis 
debulebis damtkicebis Sesaxeb (2011 w. 29 noemberi) 
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gameorebiTi danaSaulis statistika/efeqturoba 

Tu ramdenad emsaxureba gadatvirTuli sasjelTa aRsrulebis sistemebi 

(penitenciuri da probaciis) msjavrdebulTa resocializaciisa da 

gamosworebis miznebs amis Sefaseba SeiZleba, garkveulwilad, gameorebiTi 

danaSaulis Cadenis maCveneblebis  mixedviT. 

cxrili #11 

monacemebi I instanciis sasamarTloebSi msjavrdebuli pirebis mier Cadenili 

ganmeorebiTi danaSaulis raodenobis Sesaxeb43 
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msjavrdebulTa raodenoba romelTac aqvT 
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2000 70 428 348 51 29 24 

2001 73 509 408 49 52 26 

2002 78 748 570 112 66 200 

2003 59 887 677 135 75 260 

2004 108 1088 815 158 115 336 

2005 113 955 742 139 74 326 

2006 68 1056 847 145 64 305 

2007 250 1633 1427 141 65 769 

2008 141 2266 2014 201 51 968 

2009 218 3042 2759 223 60 1374 

2010 130 3350 2966 300 84 1556 

sul 1308 15 578 13 673 1654 735 6144 

 

warmodgenili statistikuri monacemebis mixedviT bolo wlebSi izrdeba im 

pirTa raodenoba, romelTac gameorebiT Caidines danaSauli.  

aucilebelia, rom iwarmoebodes oficialuri statistika ganmeorebiTi 

danaSaulis donisa da gamomwvevi mizezebis Sesaxeb.  

                                                            
43 saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mier mowodebuli monacemebi, werili #32-k, 
5.04.2011 w. 
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sasjelis alternatiuli RonisZiebebi ucxouri qveynebis praqtikaSi 

ukanaskneli ori aTwleulis ganmavlobaSi mzardi danaSaulobis gamo, 

romelic, ZiriTadad, ganpirobebulia naklebad mZime (sakuTrebis winaaRmdeg 

mimarTuli) danaSaulebis zrdiT, bevrma qveyanam SemoiRo formaluri an 

araformaluri saSualeba gadatvirTul cixeebSi datvirTvis Sesamcireblad, 

gadatvirTuli sasamarTlo aparatis gantvirTvisTvis - daiwyo 

samarTaldamrRvevTa ganrideba mastigmatizirebeli sisxlis samarTlis 

procesidan. es siaxle yvelaze Zlieria im qveynebSi, sadac, 

mizanSewonilobis principze (principle of expediency) dayrdnobiT prokuraturis 
samsaxurs (zog SemTxvevaSi, policiasac ki, magaliTad, holandiaSi da 

CexeTis respublikaSi) aqvs diskreciuli uflebamosileba saqme daasrulos. 

mraval evropul qveyanaSi, prokurors an saqmis ganmxilvel mosamarTles 

aqvs sanqciis gamoyenebis ufleba, rac adre eqskluziurad mxolod sisxlis 

samarTlis mosamarTleebs qondaT.  

prokurors an magistrat mosamarTles SeuZliaT gadawyviton pirobiT an 

upirobod gaaTavisuflon piri sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisgan, 

saqme finansuri morigebiT daasrulon (tranzaqcia), garkveuli pirob(eb)iT 

Sewyviton sisxlissamarTlebrivi devna, aseve garkveuli pirobebiT 

gadaavadon sasjelis moxdis aRsruleba, a.S (avstria, katalonia, CexeTis 

respublika, dania, germania, ungreTi, latvia, luqsemburgi, malta, norvegia, 

portugalia, Sotlandia). am gadawyvetilebebs xSirad Tan axlavs SemzRudavi 

RonisZiebebis gamoyeneba, rogoricaa, girao, policiis an/da probaciis 

zedamxedvelobis daweseba, garkveuli adgilebis monaxulebis, gasazRvrul 

pirebTan kontaqtis an garkveuli profesiiT muSaobis akrZalva, an 

valdebuleba, rom regularulad gamocxaddes policiaSi. es pirobebi da 

SezRudvebi arsebiTad ar gansxvavdeba im pirobebisagan Tu 

valdebulebebisagan, romelic mosamarTlem SeiZleba msjavrdebuls 

daakisros msjavrdebis Semdeg.  

prokuroris diskrecia44 

prokuroris roli da uflebamosileba gansxvavdeba sxvadasxva 

iurisdiqciaSi. evropuli qveynebis umravlesobaSi arsebobs prokuroris 

uflebamosilebis gafarToebis tendencia, rodesac prokurors mosamarTlis 

msgavsad garkveuli gadawyvetilebebis miRebis ufleba eZleva.  

prokuroris mier miRebuli gadawyvetilebebis tipebi – patimrobis 

alternativebis gamoyenebis TvalsazrisiT prokuroris tradiciuli roli 

gamoixateba garkveuli saqmeebis ,,gafiltvriT“ da sisxlis samarTlis 

sistemidan aridebiT, sisxlis-samarTlebrivi devnis ardawyebis an Sewyvetis 

                                                            
44 ,,patimrobis sazogadoebrivi alternativebis gaZlierebis teqnikebi – evropuli xedva”, 

tapio lapi-sepala, samarTlebrivi politikis erovnuli kvlevis instituti, fineTi 

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No61/No61_10VE_Seppala2.pdf  
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(non-prosecution) meSveobiT. es is SemTxvevebia, rodesac prokurori gadawyvets, 

rom miuxedavad saqmeSi arsebuli sakmarisi mtkicebulebebisa, ar 

ganaxorcielos sisxlis-samarTlebrivi devna braldebulis mimarT. garkveul 

SemTxvevebSi SeiZleba saqme daixuros dazaralebulsa da samarTaldamrRvevs 

Soris morigebiT da SerigebiT, rac sisxlis samarTlis procesis miRma 

xorcieldeba. 

prokurors aseve SeiZleba qondes mcire sanqciis dakisrebis 

uflebamosileba, magaliTad, zepiri an werilobiTi gafrTxilebis, mcire 

jarimis an kompensaciis (magaliTad, tranzaqcia holandiur modelSi). 

RonisZiebebis meoTxe jgufi moicavs sxva tipis sanqciebs – magaliTad, 

damatebiT pirobebs, romelsac prokurori uwesebs pirs mis mimarT sisxlis-

samarTlebrivi devnis Sewyvetisas, socialuri treningis kursebs (kontraqtis 

safuZvelze) arasrulwlovnebisaTvis, agreTve sazogadoebisaTvis 

sasargeblo Sromasac ki. 

evropis qveynebSi prokuroris diskreciuli uflebamosileba efuZneba or 

princips: kanonierebis princips (principle of legality) da SesaZleblobis („erTi 

Sansis“) (Principle of opportunity) anu igive mizanSewonilobis princips (Principle of 

expediency).  

kanonierebis principis mixedviT, sisxlis samarTlebrivi devna unda 

ganxorcieldes yvela SemTxvevaSi, sadac arsebobs eWvmitanilis 

braleulobis damamtkicebeli sakmarisi mtkicebuleba (da sadac, 

samarTlebrivi dabrkolebebi ar krZalavs sisxlis-samarTlebriv devnas). 

aseT SemTxvevaSi, kanonmdebloba calke iTvaliswinebs garkveuli 

gamonaklisebis daSvebis SesaZleblobas sisxlis-samarTlebrivi devnisa da 

pasuxismgeblobisagan piris gaTavisuflebis mizniT.   

xolo, SesaZleblobis (mizanSewonilobis) principi prokuraturis samsaxurs 

aniWebs garkveul diskrecias miiRos gadawyvetileba, miuxedavad imisa, rom 

arsebobs samxili sisxlis samarTlis danaSaulis Cadenisa da damnaSavis 

pirovnebis Sesaxeb45. 

magaliTi: niderlandebi – prokuroris diskreciuli uflebamosileba 

mizanSewonilobis principis safuZvelze 

niderlandebSi prokuraturis samsaxuri mniSvnelovan rols asrulebs 

sisxlis samarTlis procesis yvela etapze da tradiciulad aqvs  

mniSvnelovani diskreciuli uflebamosileba, rom ganaxorcielos 

sisxlissamarTlebrivi devna an Sewyvitos igi. mizanSewonilobis principi 

gamoxatulia sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi (167-e Tavi, me-2 qveTavi) 

“prokurors SeuZlia gadawyvitos sisxlis-samarTlebrivi devnis 

                                                            
45 iqve 
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ganxorcieleba, Tu is aucilebelia gamoZiebis Sedegebidan gamomdinare. devna 

SeiZleba Sewydes sajaro interesis safuZvelze”46.  

Tu am uflebamosilebaze dayrdnobiT prokurori gadawyvets, rom ar daiwyos 

an Sewyvitos sisxlissamarTlebrivi devna, mas SeuZlia eWvmitanils 

SesTavazos garkveuli garigeba (tranzaqcia) gasamarTlebis sanacvlod. 

meore SesaZlebloba gulisxmobs sisxlissamarTlebrivi 

pasuxismgeblobisagan gaTavisuflebas garkveuli pirobebiT. 

prokuraturisaTvis am uflebamosilebis miniWeba (1983 w.) ganapiroba sisxlis 

samarTlis sistemis administrirebis humanizaciis, xolo meores mxriv, am 

sistemis gantvirTvis saWiroebam. amgvari iniciativis Sedegad, sul ufro 

meti sisxlis samarTlis saqmis dasruleba xdeba prokuraturis mier 

sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis Sewyvetis (garkveuli pirobebiT) an 

finansuri garigebis (tranzaqciis) meSveobiT. 

sisxlissamarTlis pasuxismgeblobisa da gasamarTlebis Tavidan acilebis 

pirobebi moicavs samarTaldamrRvevis mier garkveuli Tanxis gadaxdas 

saxelmwifo xazinaSi, an dazaralebulisTvis kompensacias, agreTve 

garkveuli samuSaos/davalebis Sesrulebas maqsimum 180 saaTis odenobiT. 

samarTaldarRvevis Cadenasa da transaqcias Soris mcire drois periodia. 

braldebulma SeiZleba sasamarTloSi gaasaCivros dakisrebuli pirobebi. 

transaqcia ar gamoiyeneba im danaSaulebisaTvis, romlisTvisac 

gaTvaliswinebulia sasjeli 6 welze meti vadiT Tavisuflebis aRkveTa47.  

arsebobs garkveuli kritika prokuraturis TiTqmis SeuzRudavi 

uflebamosilebis gamo, tranzaqciiT (garigebiT) daasrulos sisxlis 

samarTlis saqmeebi (Tak, 2002, gv. 20-21). kritikosebis TqmiT, aRniSnuli 

sistema zrdis saproceso SeTanxmebebis SesaZleblobas, braldebulTa 

samarTlebriv dacvas zians ayenebs, upirates mdgomareobaSi ayenebs garkveul 

socialur jgufebs da prokuraturis samsaxurs im uflebamosilebas aniWebs, 

rac sasamarTlos unda qondes48.  

miuxedavad am kritikisa, tranzaqciis SemoReba warmatebuli aRmoCnda 

holandiur samarTlebriv sivrceSi. danaSaulTa 35%-ze meti tranzaqciiT 

sruldeba. Tumca, praqtikis araerTgvarovnebis kuTxiT SeiniSneba 

problemebi, ris gamoc generalur prokurorTa sabWom garkveuli 

saxelmZRvanelo principebi SeimuSava yvelaze gavrcelebul danaSaulebze. 

ganridebis am formis ramdenime dadebiT mxared unda aRiniSnos is, rom: is 

ar iwvevs nasamarTlobas, piri Tavs aridebs oficialurad gasamarTlebas da 

sasjels. agreTve izogeba dro, energia da xarjebi, xolo piri daculia 

stigmatizaciisagan49.  

                                                            
46 iqve 
47 ,,probacia evropaSi”, 2008 ISBN:978-90-5850-450-0, gv. 702 
48 ,,patimrobis sazogadoebrivi alternativebis gaZlierebis teqnikebi – evropuli xedva”, tapio 
lapi-sepala, gv. 62  
49 iqve 
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magaliTi: fineTi – prokuroris diskreciuli uflebamosileba kanonierebis 

principis safuZvelze 

holandiisagan gansxvavebiT, sisxlis-samarTlebrivi devnis ardawyebis an 

Sewyvetis (non-prosecution) pirobebi mkacrad gansazRvrulia kanonSi. ZiriTad 

safuZvlebs warmoadgens danaSaulis naklebi simZime da samarTaldamrRvevis 

axalgazrda asaki. prokurors SeuZlia Sewyvitos devna 1) roca aRniSnuli 

qmedebisTvis mosalodneli sasjeli SeiZleba iyos jarima, agreTve roca 

damnaSavis braleulobisa da samarTaldarRvevis saziano Sedegebis 

gaTvaliswinebiT Cadenili qmedeba SeiZleba CaiTvalos mcire danaSaulad; da 

2) im samarTaldarRvevisaTvis, romelic Caidina 18 wels miuRwevelma 

arasrulwlovanma da aRniSnuli qmedebisaTvis savaraudo sasjeli 

iTvaliswinebs jarimas an Tavisuflebis aRkveTas, araumetes 6 Tvisa, xolo 

Cadenili qmedeba Sedegia gaufrTxileblobis an windauxedaobis (da ar aris 

ganpirobebuli kanoniT dawesebuli akrZalvebis mimarT uyuradRebo 

damokidebulebiT).  

sisxlis-samarTlebrivi devnis ardawyeba an Sewyveta SeiZleba agreTve 

efuZnebodes samarTlianobis an sisxlis samarTlis politikis 

mizanSewonilobis mosazrebebs. finuri kanonmdeblobis mixedviT „Tu 

mniSvnelovani sajaro an kerZo interesi ar moiTxovs sxvagvarad, prokurors 

SeuZlia Sewyvitos devna, Tu piris gasamarTleba da msjavrdeba CaiTvleba 

umiznod an aragonivrulad, samarTaldamrRvevis dazaralebulTan Serigebis, 

mis mier Cadenili danaSaulis Sedegebis aRmosafxvrelad an 

gamosasworeblad mimarTuli sxva moqmedebis, misi piradi garemoebebis, 

danaSauliT misTvis miyenebuli Sedegebis, agreTve Tu soc.uzrunvelyofisa 

da jandacvis organoebis mier ganxorcielebuli moqmedebis da sxva 

garemoebebis gaTvaliswinebiT.  

1995 wlidan dazaralebulsa da samarTaldamrRvevs Soris Serigeba da 

mediacia warmoadgens kidev erT safuZvels sisxlis samarTlis devnis 

diskreciuli SewyvetisaTvis im SemTxvevaSi, Tu ar irRveva ,,mniSvnelovani 

sajaro da kerZo interesi“. Tu sisxlis-samarTlebrivi devnis SewyvetiT 

safrTxe Seeqmneba dazaralebulis uflebas miyenebuli zianisTvis miiRos 

kompensacia, maSin ganridebis gamoyeneba gamoricxulia.  

magaliTi: latvia50 - mediacia 

eWvmitanils aqvs ufleba mourigdes dazaralebuls. dazaralebuls, Tavis 

mxriv, sisxlis samarTlis procesis nebismier etapze SeuZlia mourigdes im 

pirs, romelmac mas ziani miayena. kanoniT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi, 

aseTi morigeba dazaralebulsa da samarTaldamrRvevs Soris SeiZleba iyos 

sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisuflebis safuZveli. 

aRniSnuli SesaZlebelia naklebad mZime danaSaulebis Cadenis SemTxvevaSi 

(romelTaTvisac gaTvaliswinebulia Tavisuflebis aRkveTa ara umetes 5 

                                                            
50 ,,probacia evropaSi”, 2008 ISBN:978-90-5850-450-0, gv. 534 
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wlis vadiT). mxareebi SeiZleba TviTon morigdnen, an iuristebis meSveobiT, 

an mediatoris saSualebiT. praqtikaSi, mediaciis SemTxvevebis umetesoba 

policiis an prokuraturis (iSviaTad sasamarTlos) mier miemarTeba 

probaciis samsaxurs.   eWvmitanili pirebi sakmaod aqtiurad modian 

mediaciaze, radgan es maTTvis sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisagan 

gaTavisuflebis SesaZleblobas iZleva. 

sisxlis samarTlis devnis Sewyveta/sisxlis samarTlebrivi 

pasuxismgeblobisagan pirobiT gaTavisufleba prokuroris mier51  

Cadenili danaSaulis simZimis, gamowveuli Sedegebis da zianis, 

samarTaldamrRvevis pirovnebis da saqmesTan dakavSirebuli sxva 

garemoebebis gaTvaliswinebiT, Tu prokurori miiCnevs, rom braldebuli 

aRar Caidens sisxlis samarTlis danaSauls, mas SeuZlia Sewyvitos 

sisxlissamarTlebrivi devna da braldebuli pirobiT gaaTavisuflos 

sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisgan. amisaTvis ki garkveul sagamocdo 

vadas awesebs – 3-dan 18 Tvemde vadiT, romlis ganmavlobaSic pirze 

zedamxedvelobas axorcielebs probaciis samsaxuri. sisxlissamarTlebrivi 

devnis Sewyveta SesaZlebelia, Tu braldebuli Tanxmdeba, rom man Caidina 

naklebad mZime danaSauli da Tu adre ar yofila nasamarTlevi ganzrax 

danaSaulis CadenisTvis.  

prokurorma pirs SeiZleba daakisros sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT 

gaTvaliswinebuli valdebulebebi: bodiSi mouxados dazaralebuls, drois 

garkveul periodSi aanazRauros miyenebuli ziani, periodulad gamocxaddes 

probaciis samsaxurSi da monawileoba miiRos probaciis programebSi, Tavi 

Seikavos garkveuli moqmedebebisa da saqmianobisagan, gaiaros mkurnaloba 

alkoholizmis, narkotikul, fsiqotropul, toqsikur da sxva saSualebebze 

damokidebulebisaTvis. Tu gamosacdel periodSi daarRvevs dakisrebul 

pirobebs an Caidens sxva danaSauls, prokurori iRebs gadawyvetilebas 

ganaaxlos sisxlissamarTlebrivi devna.  

 

magaliTi: inglisi da uelsi – sayvedurisa da gafrTxilebis sistema 

arasrulwlovanTa mimarT52  

2000 wlis 1 ivnisidan arasrulwlovanTa mimarT moqmedebs sayvedurisa da 
saboloo gafrTxilebis programa (The Reprimand and Final Warning Scheme), 
romelsac administrirebas uwevs policia, Tumca prokuratura 
zedamxedvelobas uwevs mis gamoyenebas. am RonisZiebebis gamoyenebisas xdeba, 
ori ZiriTadi faqtoris gaTvaliswineba: 

 samarTaldarRvevis simZime 

 Cadenilia Tu ara ganmeorebiTi samarTaldarRveva 

                                                            
51 iqve 
52 inglisisa da uelsis prokuraturis samsaxuri (The Crown Prosecution Service), 
http://www.cps.gov.uk/  
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simZimis gansazRvrisas gamoiyeneba specialuri matrica Sesabamisi qulebis 
sistemiT (1,2,3,4), agreTve xdeba damamZimebeli an Semamsubuqebeli garemoebebis 
gaTvaliswineba.  

pirveli samarTaldarRvevisas (danaSaulis simZimis indeqsi – 2 qula) 
gamoiyeneba sayveduri (misi gamoyeneba mxolod erTxel aris SesaZlebeli). 
gafrTxileba eZleva mozards pirveli samarTaldarRvevis Cadenisas, Tu 
danaSaulis simZimis maCvenebelia 3 qula, an meored Cadenisas, simZimis 
naCvenebliT – 1, 2 an 3. meore gafrTxilebis micema SesaZlebelia, Tu pirveli 
gafrTxilebidan gasulia 2 weli.  

Tu axalgazrda pirma kvlav Caidina ganmeorebiTi danaSauli, es imis 
maCvenebelia, rom ganrideba ar iyo warmatebuli da rom sajaro interesi 
moiTxovs am piris mimarT sisxlissamarTlebrivi devnis ganxorcielebas.  

arasrulwlovanis ganridebisa da mis mimarT sayveduris/saboloo 
gafrTxilebis gamoyenebis Sesaxeb miTiTebebis gacemisas, prokurori 
iTvaliswinebs Cadenili samarTaldarRvevis simZimes, mtkicebulebis srul 
tests, agreTve sajaro interessa da danaSaulis prevenciisTvis saWiro 
RonisZiebebs. arasrulwlovanTa mimarT gadawyvetilebis miRebisas 
upiratesoba eZleva iseTi alternatiuli RonisZiebebis gamoyenebas, 
romlebic saSualebas iZleva, rom arasrulwlovanis mier Cadenili 
danaSaulis simZimisa da misi Sedegebis gaTvaliswinebiT, garkveuli 
pirobebis daweseba moxdes, saqmis sasamarTlosTvis gadacemis gareSe.   

 

alternatiuli arasapatimro sanqciebi evropis qveynebSi 

cixeebis mzardma kontigentma da cixeebis gadatvirTulobasTan 

dakavSirebulma finansurma, socialurma da ekonomikurma faqtorebma 

ganapiroba is faqti, rom evropis saxelmwifoTa umetesobam daiwyo 

arasapatimro sasjelebisa da RonisZiebebis speqtris ganviTareba. bolo 

aTwleulis ganmavlobaSi sisxlissamarTlebrivi sanqciebis raodenoba 

mniSvnelovnad gaizarda, arasapatimro/sazogadoebrivi sasjelebisa da 

sasjelis alternatiuli RonisZiebebis SemoRebis xarjze. Sesabamisad, 

gaizarda probaciis samsaxuris roli da mniSvneloba sisxlis samarTlis 

marTlmsajulebis sistemaSi am sasjelTa da RonisZiebaTa aRsrulebis, 

organizebis, monitoringisa da zedamxedvelobis funqciebis gamo53. am 

sanqciebis SemoReba ganpirobebuli iyo, erTis mxriv, gadatvirTuli cixeebis 

gantvirTvis (rac, Tavis mxriv, gamoiwvia naklebad mZime, sakuTrebis 

winaaRmdeg mimarTuli danaSaulebis matebam), xolo, meores mxriv, iseTi 

sasjelebis SemoRebis saWiroebam, romelic ukeT emsaxureba msjavrdebulTa 

reintegraciisa da reabilitaciis miznebs, vidre sapatimro sasjelebi. 

am mizniT, jer inglissa da uelsSi SemoiRes sazogadoebisaTvis sasargeblo 

Sroma (1970-iani wlebis dasawyisSi), Semdgom holandiaSi (1981 w.), daniaSi, 

                                                            
53 ,,probacia evropaSi” (Probation in Europe), ISBN: 978-90-5850-450-0, WLP, 2008 (Anton van 
Kalmthout, Ioan Durnescu)  
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safrangeTsa da irlandiaSi (1982 w.), portugaliaSi (1983 w.) da norvegiaSi 

(1984 w.). aRniSnulma sacdelma sqemebma imdenad gaamarTla, rom amJamad yvela 

evropuli saxelmwifos sasjelebis sistemaSi sazogadoebisaTvis sasargeblo 

Sromas mniSvnelovani adgili ukavia. am sanqciis warmatebulma gamoyenebam 

biZgi misca ,,sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis“ ganviTarebas, 

romlebic evrosabWos R (92)16 rekomendaciis mixedviT warmoadgens iseT 

,,sanqciebsa da RonisZiebebs, romelTac msjavrdebuli/samarTaldamrRvevi 

ixdis sazogadoebisagan izolaciis gareSe da romlebic gulisxmobs misi 

Tavisuflebis garkveul SezRudvas gansazRvruli pirobebis an/da 

movaleobebis dawesebiT, romelTa ganxorcielebis uzrunvelyofas axdenen 

saamisod uflebamosili organoebi“.  

evropuli qveynebis umetesobis sasjelebisa da RonisZiebebis sistema moicavs 

arasapatimro sasjelTa farTo speqtrs: 

gafrTxileba, jarima, pirobiTi msjavri meTvalyureobiT, probacia, 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma, kompensacia da restitucia, 

sazogadoebrivi mediacia – anu dazaralebulsa da damnaSaves Soris 

mediacia, licenziebis CamorTmeva, SemecnebiT-bihevioruli (qceviTi) swavleba 

da trening kursebSi savaldebulo monawileoba, samkurnalo programebi 

(gansakuTrebiT narkotikul danaSaulebis da sqesobrivi xelSeuxeblobis 

winaaRmdeg danaSaulis CamdenTaTvis), orderebi meTvalyureobasa da 

savaldebulo daswrebaze, saprobacio sacxovrebelSi anu dRis centrebSi 

moTavseba (qarTuli analogi SeiZleba iyos Tavisuflebis SezRudva), qcevis 

SezRudva (komendanti), Sinapatimroba da eleqtronuli meTvalyureoba, 

kontroli, sasjelis moxdis gadavadeba meTvalyureobiT, pirobiT 

gaTavisufleba meTvalyureobiT, kombinirebuli orderebi (CamoTvlili 

sanqciebidan ori an metis erToblivad gamoyeneba) da mravali sxva.  

sazogadoebrivi sanqciebisa da RonisZiebebis WeSmariti Rirebuleba imaSi 

mdgomareobs, rom isini xels uwyoben samarTaldamrRvevTa sazogadoebaSi 

integracias, maTSi pasuxismgeblobis grZnobis waxalisebiT da socialuri 

unar-Cvevebis ganviTarebiT. amisaTvis, maT Cadenili qmedebis Sedegebis 

gacnobierebaSi exmarebian da ubiZgeben, rom CaerTon resocializaciis 

RonisZiebebSi. 

Tu gadavxedavT sasjelSefardebis praqtikas, davinaxavT, rom 

sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma, kompensacia da treningis-saswavlo 

programebSi monawileoba mniSvnelovnad gamoiyeneba mokle-vadiani sapatimro 

sasjelis Casanacvleblad da amgvari sasjelis mqone patimarTa raodenobis 

Sesamcireblad.  

bevr qveyanaSi, sazogadoebis sasargeblod usasyidlo Sroma mesame adgils 

ikavebs patimrobis alternatiul sasjelTa Soris (jarimis, pirobiTi 

sasjelis/probaciis Semdeg) da yovelwliurad misi gamoyenebis maCvenebeli 

izrdeba. es gansakuTrebiT aRsaniSnavia ingliss, safrangeTsa da 

niderlandebSi, sadac yovel wels zrdasrul samarTaldamrRvevebze 
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dakisrebuli saz. sasargeblo Sromis maCvenebeli aTeul aTasobiT 

SemTxvevas moicavs, rogorc ZiriTadi sasjelis saxiT, aseve rogorc 

specialuri piroba, romelic ekisreba pirobiT msjavrdebisas, an sasjelis 

moxdis gadavadebisas.  

sxva evropul qveynebSic, aRniSnuli sasjelis gamoyeneba mzardi tendenciiT 

xasiaTdeba.  

centraluri da aRmosavleT evropis qveynebSi, sazogadoebrivi sanqciebisa 

da RonisZiebebis SemoReba da probaciis samsaxuris damkvidreba moxda, 

rogorc sisxlis samarTlis sistemis fundamenturi reformis nawili da es 

procesi jer kidev ar dasrulebula. Tumca, iseve rogorc dasavleT evropis 

qveynebSi, gansakuTrebiT pirobiTi sasjeli, sisxlissamarTlebrivi devnis 

pirobiT Sewyveta, sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma da mediacia 

gansakuTrebiT ikidebs fexs sasjelTa gamoyenebis praqtikaSi. magaliTad 

SeiZleba moviyvanoT CexeTis respublika, sadac saz. sasargeblo Sroma 

SemoiRes 1996 wels. 2005 wels es sanqcia gamoiyenes 11, 900-jer (gamoyenebul 

sasjelTa 18% SemTxveva). sisxlissamarTlebrivi devnis pirobiT Sewyvetis 

maCvenebeli gaizarda 1600-dan (1996 wels) 7000-mde (2005 wels, 10%). pirobiTi 

sasjelebis raodenoba (probaciis zedamxedvelobiT an mis gareSe) agreTve 

Zalian maRalia (40, 000) 2005 wels Sefardebul sapatimro sasjelebTan 

SedarebiT (10, 253). sazogadoebrivi sanqciebis mzardi raodenoba fiqsirdeba 

agreTve ungreTSi, latviaSi, poloneTSi, rumineTSi da sloveniaSi.  

kompensacia – aris sanqcia an RonisZieba, romelic ekisreba 

samarTaldamrRvevs da gulisxmobs dazaralebulisaTvis miyenebuli 

zianis/zaralis sanacvlod garkveuli Tanxis gadaxdas. samarTaldamrRvevma 

kompensacia pirdapir an mesame piris meSveobiT unda gadauxados 

dazaralebuls. agreTve, sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma SeiZleba 

CaiTvalos sazogadoebisaTvis miyenebuli zianis kompensaciad. rogorc wesi, 

kompensacia aris valdebuleba, romelic damoukideblad an sxva sasjelTan 

erTad gamoiyeneba (sasjelis gadavadeba, sisxlis samarTlebrivi 

pasuxismgeblobisagan gaTavisufleba, sisxlis samarTlebrivi devnis 

Sewyveta).  

reparacia – sanqcia, romelic avaldebulebs samarTaldamrRvevs 

gamoasworos mis mier dazaralebulisTvis miyenebuli ziani. 

kompensaciis/reparaciis valdebulebas samarTaldamrRvevs akisrebs 

mosamarTle an prokurori. kompensaciis gadaxdis valdebulebis dakisreba 

xdeba Semdeg SemTxvevebSi:  

- sakuTrebis dakargvis an dazianebis; 

- emociuri zianis; 
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- im danakargisa an zianisaTvis, romelic warmoiSoba an gamowveulia 

dazaralebulisaTvis miyenebuli emociuri an fizikuri zianiT, an 

sakuTrebis dakargvisa da dazianebiT.  

sisxlis samarTlebrivi devnis pirobiT Sewyveta (conditional waiver)  - zog 
qveyanaSi prokurorma, mizanSewonilobis principze dayrdnobiT, SeiZleba 

gadawyvitos ar ganaxorcielos sisxlissamarTlebrivi devna im pirobiT, rom 

samarTaldamrRvevi Seasrulebs garkveul pirobebs /valdebulebebs, 

magaliTad, ar Caidens axal danaSauls sagamocdo periodSi, dazaralebuls 

aunazRaurebs miyenebul zians, saxelmwifo xazinis sasargeblod gadaixdis 

fulad saxdels, a.S. (diskreciuli devnis uflebamosileba, ganrideba). 

pirobiTi gaTavisufleba sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisagan – 

(Conditional discharge) – aris RonisZieba, romlis dros samarTaldamrRvevs ar 

ekisreba raime sasjeli im pirobiT, rom sasamarTlos mier dadgenil vadaSi, 

ar moxdeba axali danaSaulis Cadena. Tu am periodSi man ganmeorebiT 

danaSauli Caidina, maSin aRniSnul samarTaldamrRvevs SeiZleba pasuxisgeba 

mouwios wina danaSaulis CadenisTvisac.  

qcevis SezRudva (Controlled freedom/Monitored liberty) – gamoiyeneba rogorc 

xanmokle sapatimro sasjelis an jarimis alternativa. igi warmoadgens 

sazogadoebriv sanqcias, romelsac samarTaldamrRvevi ixdis 

sazogadoebisagan izolaciis gareSe da amave dros valdebulia daemorCilos 

garkveul SezRudvebs da pirobebs (instruqciebs), romelTa dakisrebac am 

sanqciis paralelurad xdeba. es instruqciebi da SezRudvebi SeiZleba 

Seexebodes, magaliTad, samarTaldamrRvevis sacxovrebel adgils, mis 

kontaqts mesame pirebTan, periodul gamocxadebas policiaSi an sxva 

organoSi.  

analogiur sanqcias warmoadgens – Curfew Order (komendanti), romelic 

avaldebulebs samarTaldamrRvevs, rom drois garkveuli periodis 

ganmavlobaSi garkveul adgilas imyofebodes da es SezRudva mas SeiZleba 

daekisros sxva sazogadoebriv sanqciebTan erTad. misi uzrunvelyofa 

SeiZleba xorcieldebodes eleqtronuli meTvalyureobis saSualebebis 

gamoyenebiT (eleqtronuli monitoringis meSveobiT).  

gamasworebeli samuSao (Corrective/correctional labour) – es aris finansuri 

sanqciis forma, romelic gulisxmobs piris Semosavlidan garkveuli Tanxis 

daqviTvas. aRniSnuli sasjeli gamoiyeneba, rogorc Tavisuflebis SezRudvis 

an aRkveTis alternativa. dasaqviTi Tanxis moculobas gansazRvravs 

sasamarTlo sasjelTa Sejamebisas.  

sasjelis Sefardebis gadavadebaD(Deferment of sentence) – warmoadgens pirobiTi 

msjavris erT-erT formas. zog qveyanaSi (safrangeTi, germania, irlandia) 

msjavrdebis Semdeg sasamarTlom SeiZleba saboloo sasjelis Sefardeba 

gadados momavalSi, Tu mas unda, rom Seafasos samarTaldamrRvevis qcevaSi 

an garemoebebSi garkveuli cvlileba am periodis ganmavlobaSi (rogorc 
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wesi, sanqciamdel angariSze dayrdnobiT miiReba es gadawyvetileba).  

amavdroulad, sasamarTlom SeiZleba garkveuli valdebulebebi da pirobebi 

daakisros samarTaldamrRvevs, magaliTad dazaralebulisaTvis kompensaciis 

gadaxdis valdebuleba, an garkveuli sagamocdo periodi (romlis drosac 

pirze zedamxedvelobas axorcielebs probaciis samsaxuri). sasamarTlos 

morig sxdomaze xdeba Semdegi angariSis warmodgena (probaciis samsaxuris 

mier). Tu samarTaldamrRvevi Seasrulebs dakisrebul moTxovnebs, saqme 

daixureba da mis nasamarTlobas ar gamoiwvevs. farTod gamoiyeneba 

sxvadasxva danaSaulebisaTvis.  

ganrideba – procedura, romelic saSualebas aZlevs garkveul 

samarTaldamrRvevebs, rom gverdi auaron oficialuri marTlmsajulebis 

process, sxvadasxva programebSi monawileobis gziT, dazaralebulisaTvis 

zianis anazRaurebiT, an sxva pirobebis SesrulebiT, romelic maT daakisra 

policiam an prokuraturam. ganridebis mizania sisxlis samarTlebrivi 

devnis da msjavrdebis Tavidan acileba. 

aRmzrdelobiTi zemoqmedebis iZulebiTi RonisZieba (Educative measure) -  

sasjelis nacvlad gamoiyeneba arasrulwlovani da axalgazrda 

samarTaldamrRvevTa mimarT. zogierT saxelmwifoSi is gamoiyeneba ZiriTad 

sasjelTan erTad. moicavs garkveul moTxovnebs, romelic miznad isaxavs 

gafrTxilebas, agreTve mimarTulia zedamxedvelobis an aRmzrdelobiTi 

komponentis gaZlierebisaken.  

saswavlo proeqti (Learning project) – saswavlo proeqtSi (SemecnebiT-qceviTi 

programebi) monawileobis valdebuleba samarTaldamrRvevs SeiZleba 

daekisros, rogorc ZiriTadi sanqcia, an rogorc piroba, sxva sanqciasTan 

erTad (sisxlissamarTlebrivi devnis pirobiT Sewyvetisas, sasjelis moxdis 

gadavadebisas). es gulisxmobs samarTaldamrRvevis valdebulebas, rom 

SeiTvisos garkveuli qceviTi unar-Cvevebi, an gaiazros mis mier 

dazaralebulis mimarT ganxorcielebuli danaSaulebrivi qmedebis Sedegebi.  

Sinapatimroba (House arrest/detention) – aris sasjelis RonisZieba, romelic 

gulisxmobs piris gadaadgilebis SezRudvas misi sacxovreblis farglebSi. 

is gamoiyeneba, rogorc patimrobis an Tavisuflebis aRkveTis alternativa 

da miznad isaxavs ganmeorebiT danaSaulis Cadenis aRkveTas, amasTanave 

patimarTa kontigentisa da dakavSirebuli xarjebis Semcirebas. qveynebis 

umravlesobaSi samarTaldamrRvevebs, am sanqciis Sefardebisas, uflebas 

aZleven, rom SeinarCunon/an eZion samuSao adgili, qondeT ojaxuri 

urTierTobebi da valdebulebebi, monawileoba miiRon sareabilitacio 

programebSi (romlebic exmarebaT maT danaSaulebrivi qmedebis gamomwvev 

mizezebTan gamklavebaSi). aRniSnuli sanqciis aRsruleba xSirad 

xorcieldeba eleqtronuli monitoringis saSualebiT.  

mediacia (victim-offender mediation/victim-offender dialogue, victim-offender conferencing, 

victim-offender reconciliation, alternative dispute resolution or restorative justice dialogue) – 
dazaralebulsa da samarTaldamrRvevs Soris konfliqtis, interesTa 
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sxvaobis mogvarebis xerxi. mediacia, rogorc wesi, aris danaSaulis Camden 

da dazaralebul mxareebs Soris uSualo Sexvedra, specialurad 

momzadebuli Suamavlis (mediatoris) TandaswrebiT. xSirad sruldeba 

mxareebis SerigebiT, morigebiT, dazaralebulisTvis miyenebuli zianis 

kompensirebiT da misi gamoyeneba SeiZleba sisxlis samarTlis procesis 

nebismier etapze. mediacia bevr qveyanaSi probaciis samsaxuris prerogativas 

warmoadgens, sxva qveynebSi ki dazaralebulTa daxmarebis 

organizaciebi/programebi monawileobs mis ganxorcielebaSi. 

pirobiTi msjavri (Suspended sentence) – xdeba sasjelis dakisreba, Tumca misi 

aRsrulebis gadadeba, gadavadeba xdeba garkveuli pirobebiT, romelTac 

mosamarTle awesebs. Tu msjavrdebulma ar Seasrula pirobebi, maSin sasjeli 

aRsasruleblad miiqceva.  

magaliTi: bulgareTi  

probaciis samsaxurs evaleba sasamarTlos mier msjavrdebulze dakisrebuli 

garkveuli RonisZiebebis aRsruleba: 

,,Tavisufali gadaadgilebis SezRudva” – kontrolisa da zedamxedvelobis 

RonisZieba. sami saxis SezRudvas iTvaliswinebs: 

- sajaro  TavSeyrisa da garTobis adgilebis monaxulebaze SezRudva 

(romelic naTlad aris miTiTebuli ganaCenSi);  

- 24 saaTze meti droiT qalaqidan gasvlaze SezRudva probaciis 

oficris an prokuroris nebarTvis gareSe; 

- dRis/Ramis garkveul monakveTSi saxlidan gasvlaze SezRudva. 

(aRniSnuli RonisZieba gulisxmobs miTiTebuli dawesebulebebis 

administraciis gafrTxilebas/informirebas probaciis samsaxuris mier, 

agreTve policiasTan erTad pirobebis Sesrulebis uzrunvelyofas). 

,,monawileoba profesiuli kvalifikaciis gadamzadebis kursebSi da 

aRmzrdelobiTi zemoqmedebis programebSi” – daxmarebisa da Tanadgomis 

kursebi, SromiTi da socialuri unar-Cvevebis ganviTarebis da kanonmorCili 

qcevis uzrunvelyofis mizniT (a) pirovnuli ganviTarebis programebi moicavs 

wera-kiTxvis swavlebis, SromiTi unar-Cvevebis ganviTarebis kursebs, 

pozitiur komunikacias socialur servisebTan da policiasTan). (b) 

aRmzrdelobiTi programebi – msjavrdebulis pirovnuli Rirebulebebis da 

qcevis Secvla, an misi daxmareba damokidebulebis problemis dasaZlevad. 

garda arasapatimro sanqciebis da RonisZiebebis gamoyenebisa, cixeTa 

gadatvirTulobis problemis mosagvareblad da misi saziano Sedegebis 

minimumamde Sesamcireblad evropuli qveynebi garkveul sanqciebsa da 

RonisZiebebs iyeneben (back-end sanctions and measures), pirvel rigSi, sapatimro 

sasjelis xangrZliobis Sesamcireblad.  
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isini warmoadgenen iseTi sanqciebis modifikacias, rogoricaa semi-liberty 

(safrangeTi, italia, luqsemburgi, Crd. irlandia, poloneTi) eleqtronuli 

monitoringi, semi-detention (italia, moldaveTi, SvedeTi) pirobiTi 

gaTavisufleba, penitencialuri programebi, probaciis zedamxedvelobaSi 

gadacema, sazogadoebisaTvis sasargeblo Sroma.  

Semi-detention – msjavrdebuli piri dRis ganmavlobaSi imyofeba specialur 

dRis centrSi, magram saRamos da Rame SeuZlia saxlSi iyos (qarTuli 

analogi SeiZleba iyos Tavisuflebis SezRudva specialur gamasworebel 

centrSi). 

Semi-liberty -  msjavrdebuli dRis ganmavlobaSi imyofeba cixis gareT, 

mxolod saRamos da Rame unda dabrundes cixeSi. zogierT qveyanaSi 

aRniSnuli SeiZleba calke sanqciis saxiT daekisros msjavrdebuls, sxva 

qveynebSi ki is warmoadgens sapatimro sasjelis nawils da moixdeba Ria 

tipis sasjelis aRsrulebis dawesebulebaSi.  

zogierT qveyanaSi eleqtronuli monitoringi gamoiyeneba rogorc 

damoukidebeli sanqcia, an pirobiT msjavrTan an pirobiT vadamde 

gaTavisuflebasTan dakavSirebuli SezRudva. magaliTad, germaniaSi mas 

iyeneben im samarTaldamrRvevTa mimarT, romlebsac akliaT pasuxismgeblobis 

grZnoba da TviT-disciplina. eleqtronul monitorings axorcielebs 

probaciis samsaxuri da amowmebs Tu ramdenad asrulebs piri masze 

dakisrebul SezRudvebs da pirobebs.  

magaliTi: italia (alternatiuli sanqciebi) 

Tavisuflebis aRkveTis nacvlad mosamarTlem braldebuls SeiZleba 

Seufardos Semdegi sanqciebi:  

- Semi-detention – im sasjelis SemTxvevaSi, romlis xangrZlioba ar 

aRemateba 1 wliT Tavisuflebis aRkveTas; am SemTxvevaSi, msjavrdebuli 

piri valdebulia, rom cixeSi imyofebodes dReSi aranakleb 10 saaTisa. 

amasTanave, aRniSnuli sanqcia iTvaliswinebs marTvis mowmobisa da 

pasportis konfiskacias.  

- Monitored liberty (qarT. analogi - qcevis SezRudva) – im sasjelis 

SemTxvevaSi, romlis xangrZlioba ar aRemateba 6 TviT Tavisuflebis 

aRkveTas; aRniSnuli sanqciac garkveul valdebulebebs da SezRudvebs 

awesebs msjavrdebuli pirisaTvis, magaliTad: specialuri nebarTvis 

gareSe ar datovos qalaqi, romelSic mudmivad cxovrobs; dawesebul 

dReebSi gamocxaddes policiaSi; Caabaros Tavisi pasporti da marTvis 

mowmoba.  

- jarima – im sasjelis SemTxvevaSi, romlis xangrZlioba ar aRemateba 3 

Tves. 
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Tavisuflebis aRkveTis erTi dRe udris Semi-detention-is erT dRes da 

Monitored liberty-s or dRes, jarimas dReSi 38, 73 evros odenobiT.  

am sanqciebTan dakavSirebuli SezRudvebi wesdeba zedamxedveli 

magistrati mosamarTlis mier, xolo maT Sesrulebaze kontrols 

axorcielebs policia. Tu msjavrdebuli, romelsac zemoTaRniSnuli 

sanqciebi aqvs Sefardebuli daarRvevs dawesebul pirobebs/SezRudvebs, am 

sanqciebis darCenili mouxdeli nawili Seicvleba Tavisuflebis 

aRkveTiT.  

 

aRdgeniTi marTlmsajuleba54 

aRdgeniTi marTlmsajulebis praqtika sul ufro met popularobas iZens 

evropaSi55. 1999 wels evrosabWos ministrTa komitetma miiRo rekomendacia N. 

R (99)19, romelic Seexeba mediacias sisxlis samarTlis saqmeebSi.  is 

mouwodebs evrosabWos wevr saxelmwifoebs danergon mediacia, rogorc 

servisi sisxlis samarTlis procesis yvela etapze.  

rekomendaciis me-10 muxli: mediacia sisxlis samarTlis saqmeebze  

1. yovelma wevrma saxelmwifom xeli unda Seuwyos mediacias sisxlis 

samarTlis saqmeebze im danaSaulebze, romelTaTvisac am RonisZiebis 

gamoyenebas mizanSewonilad CaTvlis. 

2. yovelma wevrma saxelmwifom unda uzrunvelyos, rom amgvari mediaciis 

msvlelobisas miRweuli nebismieri SeTanxmeba dazaralebulsa da 

samarTaldamrRvevs Soris gaTvaliswinebuli iqneba sisxlis 

samarTlis procesSi. 

tradiciuli sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemebi efuZneba 

dasjis ideas: anu, Cadenili danaSaulisaTvis Sesabamisi sasjelis 

gansazRvras. meores mxriv, aRdgeniTi (morigebiTi) marTlmsajuleba aqcents 

akeTebs danaSaulis CadeniT an konfliqtiT gamowveul situaciaSi balansis 

aRdgenis mniSvnelobaze, agreTve konkretul pirTa mimarT miyenebuli zianis 

gamosworebaze.  

oTxi saxelmZRvanelo principia: 

 miyenebuli zianis gamosworeba da sazogadoebaSi balansis aRdgena; 

 dazaralebulisaTvis restitucia (zianis anazRaureba); 

                                                            
54 ,,arasrulwlovanTa marTlmsajuleba – kanonTan konfliqtSi myof bavSvebTan 
muSaobis Tanamedrove koncefciebi, me-5 Tavi, alternativebis gamoyenebis xelSewyoba, 
Save the Children UK, gv.51 
55 ,,patimrobis alternativebis kvleva evrosabWos wevr saxelmwifoebSi”, The Quaker 
Council for European Affairs, 2010 w. Tebervali  
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 imis uzrunvelyofa, rom samarTaldamrRvevi acnobierebs mis mier 

Cadenil qmedebas da aqvs survili, rom am qmedebisTvis 

pasuxismgebloba aiRos; 

 samarTaldamrRvevis samomavlo qcevebis Secvlisa da gaumjobesebis 

xelSewyoba.  

aRdgeniTi marTlmsajulebis RonisZiebebi gamoiyeneba rogorc patimrobis 

alternativa evrosabWos Semdeg wevr saxelmwifoebSi: avstria, CexeTis 

respublika, inglisi da uelsi, fineTi, germania, islandia, moldaveTi, 

norvegia, espaneTi, slovenia da Sveicaria. evropaSi aRdgeniTi 

marTlmsajuleba, ZiriTadad, arasrulwlovan da axalgazrda 

samarTaldamrRvevTa mimarT gamoiyeneba. Tumca, arsebobs mosazreba, rom 

aRdgeniTi marTlmsajuleba ufro farTod unda gamoiyenebodes da ara 

mxolod axalgazrda subieqtebTan mimarTebaSi56.  

aRdgeniTi marTlmsajuleba ar aris axali koncefcia. is warmoadgenda 

mravali samarTlebrivi tradiciis, maT Soris romauli samarTlis nawils. 

inglisSi aRdgeniTi marTlmsajuleba anglo-saqsonuri samarTlis 

Semadgeneli nawili iyo. garda amisa, mravali sisxlis samarTlis 

tradiciuli sistema agreTve moicavda aRdgeniTi (morigebiTi) 

marTlmsajulebis ZiriTad elementebs da principebs, magaliTad 

saqarTveloSi (Suakacebis, ,,bWe-mediatorebis”, momrigebeli mosamarTlis 

instituti, uxucesTa sabWoebi, maxvSebi), axal zelandiis maoris tomebSi, 

CrdiloeT amerikaSi, afrikis nawilsa da aziaSi.  

gansxvavebebi damsjelobiT da aRdgeniT (morigebiT) marTlmsajulebas 

Soris: 

 

damsjelobiTi marTlmsajuleba aRdgeniTi marTlmsajuleba 
danaSauli, ganisazRvreba rogorc 
saxelmwifos kanonebis darRveva 

danaSauli ganisazRvreba rogorc 
erTi piris mier meoris uflebebis 
Selaxva 

aqcenti keTdeba bralis dadgenaze, 
msjavrdebaze, warsulSi Cadenil 
faqtze (Caidina Tu ara man 
danaSauli?)  

aqcenti keTdeba problemis 
mogvarebaze, pasuxismgeblobasa da 
valdebulebebze momavalSi (ra unda 
gakeTdes?) 

konkurentuli, SejibrebiTi 
sasamarTlo procesi mxareebisaTvis 

dialogi da molaparakeba 

sasjelis Sefardeba dasjisa da 
Semdgomi prevenciis mizniT  

miyenebuli zianis anazRaureba, 
(restitucia), mTavari mizani: 
Serigeba da mxareTa Soris 
urTierTobebis aRdgena 

erTi socialurad saziano faqtoris 
Canacvleba meoriT 

socialuri zianis gamosworebaze 
aqcenti 

Cadenili qmedebisaTvis dazaralebulis da 

                                                            
56 ,,patimrobis alternativebis kvleva evrosabWos wevr saxelmwifoebSi”, The Quaker 
Council for European Affairs, 2010 w. Tebervali, gv. 84 
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pasuxismgeblobis dakisreba 
mimarTulia saxelmwifos mxridan 
samarTaldamrRvevis mimarT, 
dazaralebulis ugulebelyofa 
xdeba, samarTaldamrRvevs pasiuri 
roli aqvs  

samarTaldamrRvevis rolebi 
aRiarebulia, rogorc problemis 
aseve misi mogvarebis kuTxiT: -
gaTvaliswinebulia dazaralebulis 
uflebebi da saWiroebebi, xdeba 
samarTaldamrRvevis waxaliseba, rom 
man ikisros pasuxismgebloba  

samarTaldamrRvevis pasuxismgebloba 
ganisazRvreba misTvis sasjelis 
dakisrebiT  

samarTaldamrRvevi valdebulia 
gaacnobieros sakuTari qmedebis 
Sedegebi da xeli Seuwyos maTi 
gamosworebis process  

reagireba orientirebulia 
samarTaldamrRvevis warsul qcevaze  

reagireba orientirebulia 
samarTaldamrRvevis qcevis mavne, 
saziano Sedegebze 

 

aRdgeniTi (morigebiTi) marTlmsajulebis principebis gamoyeneba 

gansakuTrebiT mniSvnelovania im sisxlis samarTlis saqmeebze, romlebSic 

warmodgenili arian konkretuli dazaralebulebi. Cadenili danaSauli 

SeiZleba ganpirobebuli iyos mxareebs Soris arsebuli konfliqtiT, 

mourigeblobiT, uTanxmoebiT, a.S. aseT viTarebaSi sasjelis tradiciulad 

gamoyenebuli RonisZiebebi (Tavisuflebis aRkveTa, jarima, pirobiTi msjavri, 

a.S.) naklebad aRwevs problemis mogvarebis mizans, vinaidan ar aris 

orientirebuli mxareTa Serigebaze da arsebuli konfliqtis mogvarebaze. 

piriqiT, sxva sasjelebis gamoyenebis SemTxvevaSi mxareTa Soris arsebuli 

konfliqti SeiZleba kidev ufro gaRrmavdes.  

aRniSnuli principebis gamoyeneba mizanSewonilia mxolod iseT saqmeebze, 

romelSic ar figurirebs danaSaulis Zaladobrivi xasiaTi (garda, sxeulis 

ganzrax naklebad mZime, msubuqi dazianebisa), magaliTad araZaladobrivi 

xasiaTis ekonomikuri danaSaulebi, (nivTis dazianeba, ganadgureba, wvrilmani 

qurdoba, miTviseba, TaRliToba, a.S.).  
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sasjelis moxdisagan pirobiT vadamde gaTavisufleba 
 
penitenciuri sistemis gantvirTvis erT-erTi meqanizmi, rogorc aRiniSna, 
SeiZleba iyos Tavisuflebis aRkveTiT msjavrdebulTa sxvadasxva 
safuZvlebiT vadamde gaTavisufleba, gansakuTrebiT ki pirobiT vadamde.   
 
 
cxrili #12  

sasjelaRsrulebis dawesebulebidan gaTavisuflebul pirTa raodenoba57 

2005-2010 ww. 

cxrili #9 
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2007 563 1137 294 0 23 2197 

2008 121 2302 1110 0 3 2952 

2009 10 685 869 0 118 2988 

2010 0 1111 234 0 0 4037 

2011 (31 

seqtembris 

mdgomareobiT) 

0 456 298 0 0 3352 

 
 
bolo erTi wlis statistikuri monacemebi (2010 w. ivnisi – 2011 w. maisi) 
cxadyofs, rom msjavrdebulTa gaTavisufleba, ZiriTadad, kalendarulad 
xdeba da sxva safuZvlebze gaTavisufleba, maT Soris pirobiT vadamde, 
SedarebiT naklebad gamoiyeneba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
57 sasjelaRsrulebis departamenti, werili # 10/6/8 – 13817 (24.10.11) 
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cxrili # 13 statistikuri monacemebi msjavrdebulTa gaTavisuflebis 
Sesaxeb58 
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ivnisi, 2010 338 0 0 3 27 0 0 1 
ivlisi 383 0 0 0 14 0 0 0 
agvisto 342 206 0 4 9 0 0 0 
seqtemberi 389 3 0 1 29 0 0 0 
oqtomberi 337 0 0 0 3 0 0 0 
noemberi 335 187 0 1 19 0 0 4 
dekemberi 359 331 0 1 23 0 0 0 
ianvari, 2011 325 0 0 0 30 0 4 2 
Tebervali 362 0 0 12 32 0 0 0 
marti 375 0 0 3 90 0 0 2 
aprili 352 227 0 7 5 0 0 0 
maisi 364 35 0 1 37 0 0 0 
ivnisi 368 17 0 0 23 0 0 0 
ivlisi 394 0 0 6 32 0 0 0 
agvisto 365 172 0 0 30 0 0 0 
seqtemberi 447 5 0 1 112 0 0 0
sul 5835 1183 0 40 515 0 4 9 
 

 
 
rogorc moyvanili monacemebidan Cans, saerTod ar gamoiyeneba sasjelis 
mouxdeli nawilis ufro msubuqi sasjeliT Secvla sisxlis samarTlis 
kodeqsis 73-e muxlis safuZvelze. aRniSnuli warmoadgens 
sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis sakiTxTa 
saministros adgilobrivi sabWoebis prerogativas, naklebad mZime 
danaSaulisaTvis msjavrdebul pirTa mimarT maT mier sasjelis aranakleb 
erTi mesamedis moxdis Semdgom. xolo sabWom Tavisuflebis aRkveTiT 
msjavrdebulebs kanoniT dadgenili vadis gasvlis Semdgom (naklebad mZime 
danaSaulisaTvis mosaxdeli sasjelis vadis aranakleb erTi mesamedi, xolo 
arasrulwlovanisaTvis – erTi meoTxedi; mZime danaSaulisaTvis – aranakleb 
naxevari, arasrulwlovanisaTvis aranakleb erTi mesamedi; gansakuTrebiT 
mZime danaSaulisaTvis – ori mesamedi, xolo arasrulwlovanisaTvis 
aranakleb naxevari), SeuZlia Tavisuflebis aRkveTis mouxdeli vada 
Seucvalos sazogadoebisaTvis sasargeblo SromiT (ssk 73-e muxlis me-3 
nawili). Tumca, praqtikaSi es norma TiTqmis ar gamoiyeneba. am muxlis 
praqtikaSi amoqmedeba da saTanado meqanizmebis Seqmna, Tundac mxolod 
naklebad mZime danaSaulSi Tavisuflebis aRkveTiT msjavrdebul pirTa 
mimarT, mniSvnelovnad Seamsubuqebda   cixeebis gadatvirTulobis problemas.  
 

                                                            
58 momzadebulia statistikis erovnuli samsaxuris yovelTviur statistikur 
monacemebze dayrdnobiT www.geostat.ge 
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Zalian iSviaTad gamoiyeneba sasjelis moxdisagan gaTavisufleba ssk-s 74-e 
muxlis safuZvelzec, anu avadmyofobisa da xandazmulobis gamo. mZime 
avadmyofi msjavrdebulebis mimarT, ZiriTadad gamoiyeneba, ganaCenis 
aRsrulebis gadavadeba sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 283-e muxlis 
safuZvelze (gamojanmrTelebamde, Tundac sasikvdilo daavadeba qondes) da 
ara gaTavisufleba avadmyofobis gamo (sisxlis samarTlis kodeqsis 74-e 
muxlis safuZvelze).  
 
ssk-s 74-e muxlis safuZvelze avadmyofobisa da xandazmulobis gamo 
Tavisuflebis aRkveTiT msjavrdebulTa sasjelis moxdisagan gaTavisufleba 
2010 wlis 1 oqtombridan warmoadgens sasjelaRsrulebis, probaciisa da 
iuridiuli daxmarebis saministrosa da Sromis, janmrTelobisa da 
socialuri dacvis saministros erToblivi mudmivmoqmedi komisiis 
prerogativas.  
 
cxrili # 14 
 
T/a aRsrulebis 
Sewyvetis 
safuZveli: 
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sul 9 14 15 9 20 11 14 11 12 21 10 14 
samkurnalo/tub/ 
dawesebulebaSi 

9 10 13 7 15 6 9 7 10 18 9 12 

 
 
saqarTvelos patimrobis kodeqsis 42-e muxli. sabWos gadawyvetileba 
sasjelis moxdisagan pirobiT vadamde gaTavisuflebis an sasjelis 
mouxdeli nawilis ufro msubuqi sasjeliT Secvlis Sesaxeb 
punqti 1 – msjavrdebuls, mis damcvels/kanonier warmomadgenels, axlo 
naTesavs an Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebis direqtors SeuZlia 
kanoniT dadgenili wesiT warudginos sabWos msjavrdebulis sasjelis 
moxdisagan pirobiT vadamde gaTavisuflebis an sasjelis mouxdeli nawilis 
ufro msubuqi sasjeliT Secvlis Sesaxeb sakiTxis gansaxilvelad 
aucilebeli dokumentacia da Sesabamisi Suamdgomloba.  
 
rekomendaciebi: 
 
Suamdgomlobebis avtomaturi ganxilva - CamoTvlil subieqtebis mier Tavisi 
survilisamebr dadgenili wesiT Suamdgomlobis/dokumentaciis wardgenis 
garda, agreTve dawesebulebis administracias (kerZod, direqtors) unda 
qondes valdebuleba, rom msjavrdebulis mier kanonmdeblobiT dadgenili 
minimaluri vadis gasvlis Semdeg pirobiT vadamde gaTavisuflebis sabWos 
avtomaturad gaugzavnos msjavrdebulis sasjelis moxdisagan pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis an sasjelis mouxdeli nawilis ufro msubuqi 
sasjeliT Secvlis Sesaxeb sakiTxis gansaxilvelad aucilebeli 
dokumentacia da Sesabamisi Suamdgomloba. es xels Seuwyobs pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis sistemis gaaqtiurebas. aRniSnuli xels Seuwyobs im 
faqtebis Tavidan acilebas, rodesac, magaliTad, kanoniT dadgenil vadaze 1-
2 dRiT adre gancxadebis Setanis gamo, ganmcxadebels mxolod 6 Tvis 
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Semdgom SeuZlia pirobiT vadamde gaTavisuflebis sabWosTvis ganmeorebiT 
mimarTva.  
 
damatebiT adgilobrivi sabWoebis Seqmna – amJamad zrdasruli 
msjavrdebulebis pirobiT vadamde gaTavisuflebis saqmeebis ganmxilveli 2 
sabWo moqmedebs: dasavleT da aRmosavleT saqarTvelos Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebisaTvis. orive sabWos Semadgenloba 5 - 5 wevriT 
ganisazRvreba.  
 
Tumca, Semosuli Suamdgomlobebis raodenoba gansxvavebulia, gamomdinare 
iqidan, rom dasavleT saqarTveloSi, faqtiurad, mxolod 4 Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebaa, sadac  myof msjavrdebulebs Teoriulad SeiZleba 
Seexos pirobiT vadamde gaTavisufleba (#2 patimrobis da daxuruli tipis 
Tavisuflebis aRkveTis Sereuli dawesebuleba; #3 patimrobis da daxuruli  
tipis Tavisuflebis aRkveTis Sereuli dawesebuleba; #4 patimrobis da 
daxuruli tipis Tavisuflebis aRkveTis Sereuli dawesebuleba; #14 naxevrad 
Ria tipis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebi). aqedan, realurad mxolod 
naxevrad Ria tipis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi myofi pirebis 
mimarT SeiZleba kanoniT dadgenili wesiT, miiRon gadawyvetilebebi pirobiT 
vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb.  
 
xolo aRmosavleT saqarTveloSi gacilebiT metia Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebulebebi, romlebSic moTavsebul msjavrdebulebs, SeiZleba SeexoT 
pirobiT vadamde gaTavisufleba, kerZod:  

 #9 naxevrad Ria tipis Tavisuflebis aRkveTis dawesebuleba,  

 qsnis #15 naxevrad Ria da daxuruli tipis Tavisuflebis aRkveTis 
dawesebuleba,  

 rusTavis #16 da #17 naxevrad Ria da daxuruli tipis Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebulebebi, 

 rusTavis #6 patimrobis, naxevrad Ria da daxuruli Tavisuflebis 
aRkveTis dawesebuleba,  

 #5 qalTa da arasrulwlovanTa patimrobisa da naxevrad Ria Sereuli 
tipis dawesebuleba,  

 Tbilisis #1 patimrobis da daxuruli tipis T/a dawesebuleba,  

 #12 naxevrad Ria tipis dawesebuleba.  
 

amitom erTi 5-wevriani sabWos muSaoba SeiZleba ar iyos sakmarisi 
aRmosavleT saqarTvelos dawesebulebebidan Semosuli yvela 
Suamdgomlobisa da TandarTuli dokumentaciis gansaxilvelad.  
 
muSaobis meTodologia/Sefasebis kriteriumebi – saWiroa riskisa da 
saWiroebebis Sefasebis sistemis danergva, pirvel rigSi, naklebad mZime 
danaSaulis Camdeni da SedarebiT dabali riskis matarebel 
msjavrdebulebTan mimarTebaSi.  msjavrdebulTa Sefasebis arsebuli 
samdoniani sistema da ramdenime kriteriumi aZnelebs msjavrdebulTa riskis 
saTanado Sefasebas sxvadasxva aspeqtis mixedviT. saWiroa, arsebobdes ufro 
detaluri da daxvewili sistema.  
 
 
mizanSewonilia gaizardos probaciis CarTuloba gaTavisuflebamde 
msjavrdebulTa socialuri sakiTxebis mogvarebis, socialuri daxmarebis da 
gaTavisuflebisaTvis momzadebis TvalsazrisiT. 
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wevr saxelmwifoebisadmi mimarTul evrosabWos ministrTa komitetis 
rekomendaciis # (2003)22 mixedviT pirobiT vadamde gaTavisufleba 
ganisazRvreba, rogorc ,,msjavrdebuli patimris vadamde gaTavisufleba 
individualuri gaTavisuflebis-Semdgomi pirobebiT”.  
 
rekomendaciis mixedviT pirobiT vadamde gaTavisufleba warmoadgens 
gameorebiT danaSaulis Cadenis prevenciisa da damnaSavis resocializaciis 
erT-erT yvelaze efeqtur da konstruqciul RonisZiebas, rodesac 
xorcieldeba Tavisuflebis aRkveTiT msjavrdebuli piris gegmazomieri 
reintegracia sazogadoebaSi, daxmarebisa da meTvalyureobis gziT.  
 
imis gaTvaliswineba, rom Tavisuflebis aRkveTa mZime tvirTad awevs 
sazogadoebas, xolo kvlevebi cxadyofs, rom patimrobas xSirad aqvs 
uaryofiTi Sedegebi da ver axdens damnaSaveTa reabilitirebas.  
 
misi gamoyeneba unda xdebodes individualuri garemoebebis gaTvaliswinebiT 
da marTlmsajulebisa da samarTlianobis principebis Sesabamisad.  
 
evrosabWos rekomendacia aseve adgens, rogorc zogad princips, rom 
,,pirobiT vadamde gaTavisufleba miznad unda isaxavdes msjavrdebulebis 
daxmarebas, raTa maT cixeSi cxovrebidan moaxdinon gadasvla sazogadoebaSi 
kanonmorCili cxovrebisaken gaTavisuflebis-Semdgomi pirobebisa da 
zedamxedvelobis saSualebiT, romelic xels uwyobs sazogadoebriv 
usafrTxoebas da sazogadoebaSi danaSaulis Semcirebas” (zogadi principebi, 
me-2 punqti). aseve yuradsaRebia rekomendacia, rom, recidivizmis 
Sesamcireblad individualurad morgebuli pirobebis daweseba unda moxdes, 
rogorc standartuli moTxovna (im moTxovnasTan erTad, rom ganmeorebiT 
aRar Caidinos danaSauli).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

evrosabWos ministrTa komitetis rekomendacia Rec(2003)22 wevri 
saxelmwifoebisadmi pirobiT gaTavisuflebasTan dakavSirebiT (2003 wlis 

24 seqtemberi) 
 
3.8 pirobiT vadamde gaTavisuflebuli msjavrdebulebis mxridan 
gameorebiTi danaSaulis riskis Sesamcireblad SesaZlebeli unda iyos 
maTze individualuri pirobebis dakisreba: 

 dazaralebulebisaTvis kompensaciis gadaxda an zianis 
anazRaureba; 

 alkoholis an narkotikebis moxmarebisTvis samkurnalo 
programaSi monawileoba, an nebismieri sxva gankurnebadi 
daavadebis Tu mdgomareobis gamo, romelic aSkarad ganapirobebs 
danaSaulebriv qmedebas;  

 muSaoba an sxva miznobriv saqmianobaSi CarTva, magaliTad 
saganmanaTleblo an profesiuli swavleba; 

 pirovnuli ganviTarebis programebSi monawileoba; 

 sacxovrebeli adgilis an garkveul adgilebSi misvlis SezRudva. 
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pirobiT vadamde gaTavisufleba dakavSirebuli unda iyos garkveul 

pirobebTan: magaliTad, Tu qurdobisTvis ixdis piri sasjels, erT-erTi 

piroba gaTavisuflebisTvis SeiZleba iyos is, rom msjavrdebulma gaiaros 

profesiuli swavlebis kursebi, iSovos anazRaurebadi samsaxuri; Tu 

satransporto danaSaulisTvis, marTvis mowmobis CamorTmevis Semdeg Tavi 

Seikavos avtomobilis marTvisagan, a.S.  

 

 

pirobiT vadamde gaTavisufleba – msjavrdebulTa gaTavisufleba 

individualuri pirobebiT. zogierT qveyanaSi erTaderTi piroba SeiZleba 

iyos is, rom msjavrdebulma ar Caidinos axali danaSauli gamosacdel 

vadaSi. qveynebis umravlesobaSi aseTi gaTavisufleba ukavSirdeba mTel rig 

sxvadasxva specialur pirobebs. evropis zogierT qveyanaSi SeiZleba 

daakisron Semdegi pirobebi pirobiT vadamde gaTavisuflebisTvis: 

reabilitaciis kursis gavla, regularuli gamocxadeba samarTaldamcav 

uwyebebSi, garkveuli adgilebis monaxulebisagan, an garkveul pirebTan 

kontaqtisagan Tavis Sekaveba, gansazRvrul SenobaSi cxovreba, alkoholisa 

da narkotikebis moxmarebaze uaris Tqma, mkurnalobis kursis gavla, 

profesiuli swavlebis kursebze daswreba.  

pirobiT vadamde gaTavisuflebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas xdeba 
sxvadasxva faqtoris gaTvaliswineba, kerZod:  

- pirvelad nasamarTlevia piri, Tu gameorebiT aqvs danaSauli Cadenili; 
- ra asakis iyo piri, rodesac Caidina danaSauli, romlisTvisac 

Tavisuflebis aRkveTiT ixdis sasjels; 
- rogoria riski sazogadoebisaTvis; 
- danaSaulis Cadena gansakuTrebuli sisastikiT;  
- danaSaulis Cadena damamZimebel garemoebebSi; 
- Cadenili danaSaulis aRiareba da monaniebis xarisxi; 

 
saWiroa, rom tardebodes kvleva  pirobiT vadamde gaTavisuflebis sistemis 
efeqturobis Sesafaseblad, amisaTvis ki ganmeorebiT danaSaulis Cadenis 
Sesaxeb statistikuri monacemebis warmoeba da gaanalizebaa aucilebeli.  

 
me-9 punqti: pirobiT vadamde gaTavisuflebas Tan unda axldes 
meTvalyureoba, romelic moicavs daxmarebisa da kontrolis RonisZiebebs.  
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magaliTi: bulgareTi – riskis Sefasebis meTodologia da instrumentebi 

bulgareTis cixeebSi xorcieldeba ori programa: axladmiRebuli 

patimrebisTvis – adaptaciis programa, maTTvis ki vinc male unda 

gaTavisufldes programa ,,Tavisufali cxovreba”. amas garda xorcieldeba 

sxva programebi: ,,konfliqtis mogvarebis unar-Cvevebi”, ,,agresiis marTvis 

programebi”, ,,cxovrebiseuli problemebis mentalobis cvlilebiT mogvarebis 

programa”, ,,treningi asertuli qcevis unaris ganviTarebisTvis”, 

,,komunikaciis unarebis ganviTarebisTvis”, sqesobrivi xelSeuxeblobis 

winaaRmdeg danaSaulebis Camdeni msjavrdebulebisTvis specialuri 

programebi, wamaldamokidebuli patimrebisaTvis, a.S.  

gamoiyeneba specialuri Sefasebis meTodologia, rogorc probaciis aseve 

pentenciur sistemaSi – samarTaldamrRvevTa Sefasebis sistema (Offender 

Assessment System – OAS). aRniSnuli meTodologiis gadmoReba moxda britaneTis 

analogiuri sistemidan. 2008 wlidan moqmedebs specialuri kompiuteruli 

programa (software), romelic iZleva saSualebas, rom penitenciur da 

probaciis sistemebs Soris ufro efeqturad moxdes informaciis mimocvla 

da TanamSromloba.  

samarTaldamrRvevTa Sefasebis sistemis gamoyenebiT ganisazRvreba TiToeuli 

samarTaldamrRvevis kriminogenuri faqtorebi da saWiroebebi.  sistema 

ikvlevs 14 kriminogenur faqtors. TviTon sistema Sedgeba xuTi 

komponentisagan: forma (bukleti msjavrdebulisaTvis), ganmeorebiTi 

,,probaciis evropuli wesebi” 

 sazogadoebaSi xelaxla damkvidreba (reintegracia) 

59-e punqti. rodesac probaciis organoebi pasuxismgebeli arian msjavrdebulTa 

zedamxedvelobaze maTi gaTavisuflebis Semdeg, maT unda imuSaon cixis 

administraciasTan, msjavrdebulsa da mis ojaxTan, agreTve sazogadoebasTan, 

raTa xeli Seuwyon msjavrdebulTa dabrunebas da sazogadoebaSi xelaxla 

damkvidrebas. maT unda daamyaron kontaqtebi uflebamosil samsaxurebTan 

cixeebSi, raTa daexmaron msjavrdebulebs socialur da samsaxurebriv 

integraciaSi gaTavisulebis Semdeg.  

punqti 60. probaciis organoebs unda hqondeT yvela aucilebeli xelmisawvdomoba 

msjavrdebulTan, rac saSualebas miscems daexmaron gaTavisuflebisaTvis 

momzadebasa da sazogadoebaSi reintegraciis procesis dagegmvaSi, raTa 

garantirebuli iyos uwyveti mzrunveloba im konstruqciul muSaobaze 

dayrdnobiT, rac daiwyo sasjelaRsrulebis dawesebulebaSi. 

punqti 61. vadaze adre gaTavisuflebis Semdgomi zedamxedvelobis mizani unda 

iyos msjavrdebulis saWiroebebis dakmayofileba, rogoricaa samsaxuris moZebna, 

binaTmowyoba, ganaTleba, agreTve gaTavisuflebis pirobebis Sesrulebis 

uzrunvelyofa, raTa Semcirdes danaSaulis xelaxla Cadenisa da seriozuli 

zianis miyenebis riski.  



67 

 

danaSaulebis Cadenis riskis Sefaseba, seriozuli dazianebis miyenebis 

riskis Sefaseba, TviT-Sefaseba da sasjelis gegma. Sefasebis Sedegad 

SeiZleba gakeTdes sami sxvadasxva daskvna  - dabali riski, saSualo riski 

da maRali riski da miRebul iqnes, rogorc raodenobrivi, aseve 

xarisxobrivi informacia.  

samarTaldamrRvevis Sefasebis safuZvelze mzaddeba 

sasjelis/zedamxedvelobis individualuri gegma, romelSic gawerilia masTan 

muSaobis yvela aspeqti. gegma unda iyos konkretuli, naTlad gansazRvruli, 

saTanadod Camoyalibebuli da ar awesebdes zedmet SezRudvebs 

samarTaldamrRvevze. muSaobis intensiuroba damokidebulia ganmeorebiT 

danaSaulis Cadenis riskis albaTobaze.  

gegmaSi aseve gawerilia TanamSromloba saxelmwifo, municipalur da 

arasamTavrobo organizaciebTan, rac saWiroa sasjelis aRsrulebis 

miznebisaTvis.  

sasjelis moxdis dasrulebis Semdeg TiToeul msjavrdebulze dgeba 

saboloo angariSi, romelSic miRweuli Sedegebia aRwerili. saWiroebis 

SemTxvevaSi, aRniSnuli angariSi egzavneba sasamarTlos, prokuraturas an 

probaciis zedamxedvel sabWoebs.  

garda saboloo angariSisa mzaddeba Sualeduri angariSebi sasjelis moxdis 

individualuri gegmis ganxorcielebasTan dakavSirebiT, romelSic fasdeba 

samarTaldamrRvevis qcevaSi miRweuli progresi, an piriqiT, gamovlenili 

regresi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

zogadi daskvnebi da rekomendaciebi  

unda gagrZeldes danaSaulTan aqtiuri da efeqturi brZola, danaSaulobaze 

reagireba, rac ganapirobebs sazogadoebrivi wesrigisa da 

daculobis/usafrTxoebis SenarCunebas. Tumca, es ar unda xdebodes 

sapatimro sasjelebis farTod gamoyenebis xarjze, rogori praqtikac aqamde 

arsebobda. Sefardebuli sasjeli unda iyos Cadenili danaSaulis 

proporciuli, iTvaliswinebdes, rogorc sazogadoebis usafrTxoebis, 

dazaralebulis, agreTve damnaSavis interesebs da saWiroebebs. im 

SemTxvevaSi, rodesac piris mier Cadenili samarTaldarRveva ar aris mZime, 

Zaladobrivi xasiaTis, arsebobs dazaralebulTan Serigebisa da misTvis 

miyenebuli zianis anazRaurebis SesaZlebloba, aucilebelia, rom 

gamoyenebuli iqnes arasapatimro sasjelebi da pasuxismgeblobis 

alternatiuli RonisZiebebi.  

unda Seqmnas damnaSaveTa efeqturi reabilitaciisa da resocializaciis 

sistemebi. meti resursi unda daixarjos danaSaulis prevenciaze, agreTve 

pasuxismgeblobis alternativebze, ganridebaze, raTa ,,SemTxveviTi“ 

samarTaldamrRvevebisagan ar gadaitvirTos marTlmsajulebis sistema.  

saWiroa: 

 Semcirdes msjavrdebulTa raodenoba (rogorc Tavisuflebis aRkveTiT, 

aseve pirobiT msjavrdebulTa) alternatiuli sasjelebisa da pirobiT 

vadamde gaTavisuflebis gamoyenebiT da meti resursi gamoiyos 

probaciis sistemisaTvis, raTa msjavrdebulTa zedamxedveloba 

ganxorcieldes sazogadoebisagan izolaciis gareSe.  

 sasjelTa gacilebiT diferencirebuli sistemis arseboba, ZiriTadad, 

arasapatimro sasjelebisa Tu RonisZiebebis ganviTareba raTa, 

Sefardebuli sasjeli Cadenili danaSaulis proporciuli da 

Tanazomieri iyos da Sesabamis SezRudvebs awesebdes. agreTve, saWiroa 

aRdgeniTi (morigebiTi) marTlmsajulebis principebisa da praqtikis 

ufro farTod danergva, maT Soris zrdasrul samarTaldamrRvevebTan 

mimarTebaSi.  

 sasjelaRsrulebis (penitenciuri) sistemis gantvirTva, msjavrdebulTa 

probaciis sistemaSi gadayvana da Sesabamisad, meti resursis 

mobilizeba (dazogva) probaciis sistemisaTvis 

 vadamde gaTavisuflebis sistemis daxvewa da gaaqtiureba; riskebisa da 

saWiroebebis Sefasebis sistemis farTod danergva, pirobiT vadamde 

gaTavisuflebisas pirobebis dakisreba da maT Sesrulebaze kontroli, 

sxva safuZvlebiT gaTavisufleba (fsiqikuri, fizikuri janmrTelobis, 

xandazmulobis individualuri Sefasebis sistemis safuZvelze).   
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Ten-Point Plan to Address Prison Overcrowding 

 

Introduction 

 

The following Plan focuses on ways of reducing overcrowding in prisons around the world. 

Overcrowding or congestion, as it is called in some countries, is the biggest single problem 

facing prison systems with consequences that can at worst be life-threatening and at best 

prevent prisons from fulfilling their proper function.  

 

There is no universally agreed definition of what constitutes overcrowding but data shows 

that in some 117 countries the number of prisoners exceeds the number of spaces available. 

16 prison systems hold more than double their capacity and in a further 32 countries there 

are occupancy rates of between 150 and 200%. Measured this way the highest rate of 

overcrowding in the Americas is 335% (Haiti), in Africa 307% (Benin), in Asia 259% (Iran), in 

Oceania 215% (French Polynesia), and in Europe 158% (Serbia). But overcrowding is not 

limited to countries whose overall prison population exceeds capacity. Particular prisons or 

sections of prisons can be overcrowded even if the prison system as a whole is not. 

Moreover, in the absence of precise international standards, it is up to individual countries 

themselves to determine – and sometimes revise - the capacity of particular prisons. The 

data is therefore likely to understate the extent of the problem. 

 

The plan builds on the relevant international instruments including the UN Standard 

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, the UN Standard Minimum Rules on Non-

Custodial Measures (Tokyo Rules) and the United Nations Rules for the Treatment 

of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok 

Rules). 

 

Penal Reform International (PRI) believes that a prison system that meets international 

standards is essential for the proper administration of criminal justice. In some countries 

chronic overcrowding is relieved only by the use of periodic amnesties and pardons which, 

while producing short-term relief, do not provide a sustainable solution and can erode public 

confidence. In others, costly prison-building programmes are undertaken to meet a growing 

demand for prison places, which is sometimes stimulated further by private companies who 

make profits from prison construction and administration.   

 

Given the disadvantages of these approaches PRI is publishing this plan to assist   

policymakers and practitioners who wish to tackle overcrowding in a systematic and 

affordable way. The results should help to ensure that imprisonment is used only for alleged 

and convicted offenders who genuinely need to be locked up and that the conditions of their 

detention can meet the standards expected by the international community.   

 

PRI, September 2011 

www.penalreform.org 
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The Plan 

 

1. Collect and use data to inform a rational, humane and cost-effective use of prison  

 

Addressing overcrowding requires an understanding of the extent of the problem and the 

reasons why it has come about in a particular prison system. A census of the prison 

population can identify who is in prison and why and point to priorities for relieving 

congestion. Timely and accurate information can also enable a more rational debate about 

the most effective use of prison and assist advocacy on behalf of policies which meet 

international standards. Information-gathering and analysis should be part of a regular 

routine and the public should be kept informed about measures which work best to reduce 

crime. 

 

 

2. Review and reform the criminal justice process as a whole from arrest to release 

and invest in crime prevention and reduction 

 

Imprisonment comes at the end of a long chain of decisions involving legislators and 

policymakers, the police, prosecutors and courts. The extent to which prison is used reflects 

a range of factors including levels of inequality and investment in social policy as well as 

levels of crime. Reducing prison numbers is not simply a question of establishing measures 

which can act as direct alternatives to pre-trial detention or sentences, although these are 

important. It involves the development and use of a wide range of methods to prevent crime 

through social and situational measures and of ways to resolve harms and disputes without 

recourse to criminal law, for example by using informal and restorative justice approaches. 

 

  

3. Divert minor cases out of the criminal justice system 

 

International standards and norms recommend that resorting to prosecution and 

incarceration be employed only where this is proportionate to the offence committed and 

there are no other appropriate options. To ensure that prisons play their proper role, 

including the role of rehabilitation, it is important that minor offences be processed in 

different ways. Many countries have systems of diversion, such as police warnings or 

cautions, restorative justice or mediation options, referral to mental health or drug 

treatment or prosecutorial fines. Others have centuries-old informal processes of traditional 

justice which can provide accessible and informal justice. As long as basic human rights are 

observed, such processes can have an important role to play. 

 

 

4. Improve access to justice and case management during pre-trial detention 

 

Countries with the highest levels of overcrowding also have prison populations with the 

highest proportions of pre-trial detainees. In 40 countries more than half of prisoners are 

held on remand. Efforts to address the problem of lengthy pre-trial detention include: 

• increasing legal aid and assistance and supplementing this by making use of 

paralegals to provide advice to defendants;  

• enforcing time limits in criminal proceedings;  

• offering bail and other alternatives to pre trial detention;  
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• holding ‘camp courts’ inside prisons; and  

• reforming criminal procedure so that cases are reviewed regularly and brought to a 

conclusion more speedily.  

 

 

5. Develop and implement constructive non-custodial measures and sentences 

 

Too many criminal justice systems, whether non-custodial responses exist in law or not, still 

use imprisonment as their default setting. This can be because of mistaken beliefs that 

society’s and the victim’s interests are best served by a custodial sentence, excessive 

influence of the police and prosecutors over the criminal justice system, poor training for 

judges or their fear of being considered corrupt or ‘soft’ on crime. Sometimes there is either 

no organisation available to supervise community sentences or a shortage of resources for 

implementation of responses to crime which permit the offender to remain in and provide 

compensation to the community. A range of community-based sentences should be 

available to courts including discharges, fines and community service and measures should 

be taken to assist offenders to comply with these.  

 

 

6. Make special arrangements for children and young offenders 

 

Children differ from adults in their physical and psychological development, and their 

emotional and educational needs. These differences constitute the basis for the lesser 

culpability of children in conflict with the law and require different responses to be available. 

The experience of imprisonment can often strengthen rather than weaken a child’s 

delinquency. The UN has said that children under 12 should not be liable to prosecution. For 

all under 18s, traditional objectives of criminal justice, such as repression and retribution, 

must give way to education and restorative measures. The best interests of the child should 

be a primary consideration in making decisions, and this can be done while still paying 

attention to effective public safety.  Custodial remand and sentences should be used as a last 

resort, for the shortest time, and used only in exceptional cases. Small, open facilities with 

minimal security measures should be developed for children serving such sentences.  

 

  

7. Consider alternative arrangements for parents with dependent children, 

particularly mothers with babies 

 

It is increasingly understood that the best interests of the child should also be taken into 

consideration in deciding whether or not to detain a parent. This does not have to mean the 

exploitation of children in order for parents to avoid appropriate punishment. It does require 

that sentencing courts have enough information to enable them to balance society’s and the 

child’s interests, and for them to consider (and have available to them) community-based 

options. The recently adopted Bangkok Rules emphasise that, when sentencing or deciding 

on pretrial measures for a pregnant woman or a child’s sole or primary caretaker, non-

custodial measures should be preferred where possible and appropriate, with custodial 

sentences being considered when the offence is serious or violent. 
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8. Identify individuals suffering from mental illness and drug addiction and divert 

them to appropriate medical or other care  

 

Many people enter prisons when they should have been diverted into mental health or 

social care from police stations or courts because they suffer from mental illness or learning 

disabilities. Prisons are ill-equipped to meet their needs and overcrowding can have a 

particularly adverse effect. Despite this it is still the case that in some countries prisons, 

rather than hospitals, are even used to house people with mental health issues as a matter 

of policy. Many people in prison around the world have alcohol or drug addiction problems. 

Specialist facilities to deal with these problems can reduce prison overcrowding and improve 

outcomes in terms of re-offending.   

 

 

9. Reduce sentence lengths and ensure consistent sentencing practice 

 

Prison sentences should be kept as short as possible consistent with justice being done. In 

some countries legislators restrict judges’ flexibility by setting mandatory or minimum 

sentences higher than is required by the state’s need to respond appropriately and 

proportionally to particular offences. In others, administrations fail to monitor and respond 

to sentencing practices that do not meet the requirement of predictability and consistency. 

Appropriate guidance is needed to inform judges’ independent decision-making.  

 

 

10. Develop opportunities for parole or other forms of early release and assist 

prisoners on release to prevent return to prison 

 

Parole systems and earned remission provide an incentive for prisoners to behave well in 

prison and to be rewarded by early release after a programme of rehabilitation. Sentences 

which are served partly in custody and partly in the community under supervision can also 

reduce pressure on prison places, although it is important that decisions to release 

prisoners, particularly those convicted of serious crimes, are not made or seen to be made 

simply to free up prison space. Open prisons, halfway houses, hostels and other supervised 

accommodation can provide an effective placement for prisoners approaching and after  

release and should form part of the reintegration help provided to prisoners during and after 

imprisonment, to prevent them from returning to swell prison numbers.  
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eka xuciSvili 

saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia 

 

Sesavali 

 

saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kanonmdeblobam araerTi 

cvlileba ganicada 1998 wlis Semdeg, romlis ZiriTad xazs 
warmoadgenda ufro da ufro martivi da efeqturi sisxlis 

samarTalwarmoeba.  

2009 wels sruliad axali saproceso kodeqsi iqna miRebuli, 

romelic principulad gansxvavdeba manamde arsebulisagan. igi 
moicavs axal institutebs, ufro liberalur da wminda SejibrebiT 
principebs da kidev ufro gamartivebul procedurebs. 

winamdebare kvlevis mizans warmoadgens humanizaciis 2009 wlis 
saproceso kodeqsis mimoxilva maTSi gamoxatuli ZiriTadi 

principebis WrilSi. amosaval wertils warmoadgens braldebulis 
mdgomareoba am siaxleebis fonze. kvlevis meTodad gamoyenebul 

iqneba SedarebiTi analizi saWiroebis mixedviT 1998 wlis saproceso 
kodeqsTan.  

Zalian mokled aseve, SevexebiT materialuri kodeqsis im 

cvlilebebs, romlebic ase Tu ise, gansakuTrebul yuradRebas 
saWiroebs Tavisi xasiaTidan gamomdinare. 

vinaidan aRniSnul kvlevas praqtikuli datvirTvda gaaCnia, igi 

warmodgenili iqneba uSualod normatiul masalaze dayrdnobiT 
konkretuli gamonaklisis garda.    

 

I  

SejibrebiToba 

axali sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi principulad 

gansxvavdeba Zvelisagan. maSin rodesac 1998 wlis saproceso kodeqsi 

misi miRebis Semdgom gancdili cvlilebebis Sedegad inkviziciuri 

da SejibrebiTi modelis hibridul variants warmoadgenda, axali 

saproceso kodeqsi wmindaT SejibrebiTia, rac niSnavs imas, rom 

samarTalwarmoeba mimdinareobs dacvisa da braldebis `konkureciis~ 

fonze mosamarTlis pasiuri roliT.    
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aRniSnuli midgoma braldebulis interesebisTvis bevrad ufro 

xelsayrelia da pirdapir Seesabameba humanizaciis princips. dacvis 

mxares SejibrebiTobis dros Tanabari SesaZlebloba eZleva, 

ganaxorcielos dacva da aqedan gamomdinare, eZleva Sansi, rom 

SesaZleblobis maqsimumidan gamomdinare, warmoaCinos sakuTari 

udanaSauloba an naklebi brali. Tavis mxriv, vinaidan 

damoukidebeli gamoiZebis uflebamosileba dacvas mieniWa da 

gamoZiebis mizani aRar aris obieqturi WeSmaritebis dadgena, 

braldebis mxare (prokurori da gamomZiebeli) dacvis sasargeblo 

sagamoZiebo moqmedebebis Catarebaze Sesabamisad ar aris valdebuli, 

radgan amis prerogativa axali kanonmdeblobiT gaaCnia dacvis 

mxares.  

axali saproceso kodeqsiT es principi moqmedebs sisxlis 

samarTlebrivi devnis dawyebis momentidan. WeSmaritebis dadgena 

samarTalwarmoebis mizans aRar warmoadgens, aramed, saqmis 

gadawyveta TviTon mxareebzea damokidebuli.  

braldebuls mieca ufleba, TviTon an advokatis daxmarebiT 

ganaxorcielos gamoZieba (ssk-is 38-e muxli), aRniSnuls ar icnobda 

1998 wlis kodeqsi. am ukanasknelSi mxolod imis ufleba hqonda 

dacvis mxares, rom oficialuri gamoZiebisgan damoukideblad, 

calke, kerZo deteqtivis meSveobiT, an uamisod moepovebina masalebi, 

romlebic saqmes daerTveboda mtkicebulebebTan erTad da hqonda 

misi Zala (129-e muxli). saqme imaSia, rom oficialur gamoZiebas 

awarmoebda mxolod braldebis mxare da dacva _ ara. exla 

gamoZiebis warmoebas axorcielebs orive mxare urTierTSejibrebiT 

safuZvelze da es aris mTavari principi.  

1998 wlis saproceso kodeqsis mixedviT, vinaidan gamoZiebas 

awarmoebda mxolod sagamoZiebo organo prokuraturis saproceso 

zedamxedvelobiT, da aseve, vinaidan samarTalwarmeobis mizans 

warmoadgenda obieqturi WeSmaritebis dadgena, dacvis mxaris mier 

wardgenili dasabuTebuli Suamdgomloba, konkretuli sagamoZiebo 

moqmedebis Catarebis Sesaxeb, savaldebulo iyo Sesasruleblad 

gamoZiebisaTvis sssk-is 129-e muxlis Tanaxmad.  

SejibrebiTobis principidan gamomdinare mowmis dakiTxvis wesma 

ganicada cvlileba axali saproceso kodeqsis mixedviT, romelic 

braldebulis interesebis sasargeblod SeiZleba CaiTvalos im 

kuTxiT, rom ufro amaRlda mowmis dakiTxvis procesis sandooba. 

axali saproceso kodeqsis mixedviT mowmis dakiTxva xorcieldeba 

sasamarTloSi, mosamarTlis winaSe, romelSic monawileobas iRebs 

meore mxarec. mxolod gamonaklis SemTxvevaSi, mosamarTle 
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uflebamosilia, miiRos gadawyvetileba braldebulis dauswreblad 

mowmis dakiTxvis Sesaxeb. manamde arsebuli proceduris Tanaxmad, 

gamoZiebis dros mowmis dakiTxva xorcieldeboda gamomZieblis 

meSveobiT, sadac dacvis mxaris monawileoba ar iyo 

gaTvalsiwinebuli. aRniSnuli exlandelTan SedarebiT gacilebiT 

dabla wevs sandoobis standarts mtkicebulebaTa mopovebis dros, 

Sesabamisad, es kidev erTi win gadadgmuli nabijia axali saproceso 

kodeqsis mixedviT. aqve aucilebelia vaxsenoT 332-e muxliT 

gaTvaliswinebuli gardamavali debulebis daTqma axali saproceso 

kodeqsis mixedviT, rom 2012 wlis 1 oqtombramde mowmis dakiTxva 

warmoebs manamde arsebuli wesis mixedviT.  

zemoaRniSnuli regulaciebi dadebiTad aisaxeba braldebulis 

interesebis da zogadad, humanizaciis kuTxiT, Tumca, maT gverdiT, 

arsebobs mniSvnelovani xarvezebi, romelic SejibrebiTobis 

principis ganxorcielebas uSlis xels: 

rogorc ukve zemoT aRvniSneT, axali sisxlis samarTlis saproceso 

kodeqsiT saqmis Sedegi pirdapir mxareebzea damokidebuli. dacvis 

mxarem mtkicebulebebi gamoZiebisagan damoukideblad unda moipovos, 

xolo braldebam _ damoukideblad. braldebis mxare pirvle rigSi 

ikvlevs braldebis mtkicebulebebs da aRar aris valdebuli, 

obieqturi WeSmaritebis dadgenis mizniT Tanabrad moipovos 

mtkicebulebebi _ gamamarTlebelic da gamamtyunebelic. miuxedavad 

imisa, rom axali saproceso kodeqsiT gamomZiebels aqvs 

valdebuleba, yoevlmxriv, da srulyofilad gamoiZios sisxlis 

samarTlis saqme (sssk-is 37-e muxlis me-2 nawili), is amavdroulad 

valdebulia, ganaxorcelos prokuroris davaleba (sssk-is 37-e 

muxlis me-3 nawili), romlis pirdapir valdebulebas braldeba 

warmoadgens. Sesabamisad, mTlianobaSi gamomZiebeli upirvelesad 

ikvlevs braldebis mtkicebulebebs. garda amisa, axali saproceso 

kodeqsi Zvelisagan gansxvavebiT aRar iTvaliswinebs gamoZiebisaTvis 

dacvis mxaris mier dasabuTebuli SuamdgomlobiT mimarTvas, romlis 

ZaliTac igi valdebuli iqneboda, dacvis mxarisaTvis saintereso 

mtkicebuleba moepovebina. es niSnavs imas, rom is sagamoZiebo 

moqmedebebi, romlis ganxorcielebac dacvis mxares ar SeuZlia, ver 

mosTxovs gamoZiebas, rom ganaxorcielos. swored amitom sssk-is 39-e 

muxlSi miTiTebulia, rom dacvis mxarem im sagamoZiebo moqmedebis 

Casatareblad, romelsac Tavad ver axorcielebs, unda mimarTos 

SuamdgomlobiT sasamarTlos. Tumca, gamonaklisis saxiT 

miTiTebulia saproceso kodeqsis 111-e muxlSi, rom dacvis mxares ar 

aqvs ufleba, mimarTos sasamarTlos SuamdgomlobiT Cxrekis da 

amoRebis Sesaxeb. problema mdgomareobs imaSi, rom esa Tu is 
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dokumenti, an sagani, romelsac gamamarTlebeli mtkicebulebis 

mniSvneloba aqvs konkretuli saqmis mimarT da aRniSnulis 

mosapoveblad dacvis mxare mimarTavs amaTu im dawesebulebas, 

romelic mas ar gascems sasamarTlos Sesabamisi gadawyvetilebis 

gareSe, amis Semdeg ki dacvis mxare mimarTavs sasamarTlos am sagnis 

warmosadgenad SuamdgomlobiT, sasamarTlo ar akmayofilebs 

aRniSnuli saxis Suamdgomlobas im motiviT, rom is Tavisi bunebiT 

warmoadgens amoRebas, xolo mis Sesaxeb Suamdgomlobis dayenebis 

ufleba dacvis mxares ar gaaCnia. am SemTxvevaSi, vinaidan 

gamomZiebeli aris braldebis mxare da igi valdebulia, 

daemorCilos prokurors, romelsac amave kodeqsiT braldebis 

mtkicebis tvirTi ekisreba, ar aris valdebuli, rom moiZios 

gamamarTlebeli mtkicebuleba, anu zemoaRniSnuli dokumenti man 

rom ar amoiRos, amis ufleba kodeqsiT mas gaaCnia. Sedegad, iqmneba 

garemoeba, rom prokurori, romelsac aqvs ufleba dokumenti 

amoiRos, ar iyenebs, advokats, romelsac surs dokumentis amoReba, 

ver iRebs, imitom, rom mas kanoni ar aZlevs amis saSualebas. 

braldebulis dacvis ufleba ki izRudeba, radgan ver moipovebs im 

mtkicebulebas, romelic mis udanaSaulobas an nakleb braleulobas 

adasturebs. sabolood, ziani adgeba braldebulis interesebs. 

II 

aRkveTis RonisZieba 

aRkveTis RonisZiebebis sakiTxi axal saproceso kodeqsSi 

winamorbedTan SedarebiT ufro metad humanuria im mxriv, rom 

araerT iseT normas iTvalsiwinebs, rac braldebulis interesebs 

exmianeba. amavdroulad, amoRebulia is mniSvnelovani normebi 

romlebic Tavis droze patimrobis gamoyenebisagan piris dacvis 

pirdapir garantias warmoadgenda.   

axali saproceso kodeqsiT aRkveTis RonisZiebas principad gasdevs 

Tavisuflebis prezumpcia, rac niSnavs imas, rom piri Tavisufali 

unda iyos manam, sanam ar dadasturdeba mis mimarT SemzRudveli 

RonisZiebis gamoyenebis aucilebloba. sanam gamoyenebis 

aucileblobis sakiTxze  davkonkretdebiT, manamde unda aRiniSnos, 

rom Tavisuflebis prezumpciis princips Tavidanve amyarebs 

mosamarTlisadmi dakisrebuli movaleoba sssk-is me-8 muxliT, rom 

prioritetulad ganixilos is sisxlis samarTlis saqme, sadac 

braldebuls aRkveTis RonisZiebis saxiT SerCeuli aqvs patimroba. 

1998 wlis saproceso kodeqsSi es daTqma sakanonmdeblo doneze ar 

iyo gamyarebuli, Tumca praqtikaSi mosamarTleebi am princips mainc 
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iyenebdnen, Tumca mainc progresuli nabijia am daTqmis kodeqsiTve 

gaTvaliswineba.  

1. patimroba 

axal saproceso kodeqsSi (205-e muxli) pirdapir da calsaxad Caido 

gansazRvreba, rom patimroba mxolod maSin gamoiyeneba, Tu es 

erTaderTi saSualebaa, raTa Tavidan iqnes acilebuli braldebulis 

mimalva da mis mier marTlsmsajulebis ganxorcielebisaTvis xelis 

SeSla; braldebulis mier mtkicebulebebis mopovebisaTvis xelis 

SeSla; braldebulis mier axali danaSaulis Cadena. Zveli 

saproceso kodeqsis mixedviT pirdapir da calsaxad aseTi daTqma ar 

iyo gaTvaliswinebuli patimrobis gamoyenebisas, aramed, zogadad iyo 

miTiTeba (151-e muxli), rom patimrobis gamoyeneba SesaZlebeli 

mxolod im SemTxvevaSi, rodesac sxva naklebad mkacri aRkveTis 

RonisZiebis gamoyenebiT SeuZlebelia Sesabamisi miznebis miRweva. 

SeiZleba isic iTqvas, rom arsebiT siaxles patimrobis gamoyenebis 

winapirobebTan dakavSirebiT ar iTvalsiwinebs axali saproceso 

kodeqsi, Tuki 1998 wlis kodeqsis 151-e muxlis moTxovnas 

gaviTvalsiwinebT, magram axali normiT viwrovdeba da konkretdeba 

SemTxvevebi, romlebic amave axali normiT, aucileblad unda 

arsebobdes, rom patimroba iqnas gamoyenebuli.  

Zveli saproceso kodeqsiT patimrobis gamoyeneba (159-e muxli) 

SeiZleboda mxolod im SemTxvevaSi, Tu bralad wardgenili 

qmedebisaTvis sanqciis saxiT gaTvaliswinebuli iyo Tavisuflebis 

aRkveTa 2 wliT an meti vadiT. samwuxarod es daTqma axal 

saproceso kodeqsSi ar aris gaTvaliswinebuli, rac SeiZleba 

CaiTvalos erT-erT seriozul xarvezad humanuri Tvalsazrisidan 

gamomdinare, vinaidan arsebobs, rogorc minimum, Teoriuli safrTxe, 

rom aseTi mcire mniSvnelobis danaSaulebisaTvis piris mimarT 

gamoiyenon patimroba, Tu saxezea wina abzacSi dasaxelebuli 

safrTxeebi (205-e muxlis pirveli nawili).  

aRsaniSnavia, rom Zveli saproceso kodeqsi (159-e muxli), rogorc 

wesi, garda garkveuli gamonaklisebisa, krZalavda patimrobis 

gamoyenebas mZime avadmyofis, arasrulwlovanis, xandazmulis (qalebi 

_ 60 wlidan, mamakacebi _ 65 wlidan), 12 kviraze meti xnis orsuli 

qalisa da im qalis mimarT, romelsac hyavs Cvili (erT wlamde 

asakis bavSvi), aseve, imis mimarT, romelmac danaSauli Caidina 

gaufrTxileblobiT, sadac sanqciis saxiT gaTvaliswinebuli 

Tavisuflebis aRkveTa naklebi iyo 3 welze. aRniSnuli daTqmebis 

ararseboba qmnis potenciur safrTxes, rom am kategoriis 

braldebulebis mimarT SesaZloa gamoyenebul iqnas patimroba. am 
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mxriv, namdvilad CamorCeba axali saproceso kanonmdebloba Zvels 

patimrobis regulirebisas.  

patimrobis sakiTxis ganxilvisas aucilebelia kidev erTi detalis 

aRniSvna: Zveli saproceso kodeqsiT (159-e muxli) pirobiTi msjavris 

dros savaraudod Cadenili danaSaulisaTvis braldebulis mimarT, 

aseve, gamoyenebuli aRkveTis RonisZiebis darRvevisas, yvela 

SemTxvevaSi, zemoT miTiTebuli gamonaklisebis drosac ki, SesaZlo 

iyo patimrobis gamoyeneba aucileblobis dasabuTebis gareSe. 

aRniSnuls axali saproceso kodeqsi ar iTvalsiwinebs. 

yovelive zemoaRniSnuli cxadyofs, rom konkretulad patimrobis 

gamoyenebis mxriv, humanizaciis kuTxiT win gadadgmuli nabijebi 

gvxvdeba, magram mis gverdiT aris regresuli svlebic.  

2. sxva aRkveTis RonisZiebebi da damatebiTi valdebulebebi 

aRkveTis RonisZiebis gamoyeneba axali saproceso kodeqsiT kidev 

ufro met alternatiul saxeebs iTvaliswinebs, vidre _ Zveli, rac 

TavisTavad meti liberalizaciis garantias iZleva: maSin, rodesac 

aRkveTis RonisZiebis saxe _ SeTanxmeba gausvlelobisa da saTanado 

qcevis Sesaxeb, 1998 wlis kodeqsiT Tavdapirvelad gaTvalsiwinebuli 

iyo, magram SemgomSi amoRebul iqna, axali saproceso kodeqsiT 

kvlav iqna SemoRebuli.  

giraos mimarT braldebulis interesebisaTvis pozitiuri 

cvlilebebi jer kidev axali kodeqsis amoqmedebamde ganxorcielda, 

rac axal kodeqsSic analogiuri saxiT gadmovida, romlis 

Tanaxmadac, (168-e muxli) nakisri valdebulebebis keTilsindisieri 

SesrulebisaTvis prokurors SeuZlia SuamdgomlobiT mimarTos 

sasamarTos Tanxis Semcirebis Sesaxeb.  

axali saproceso kodeqsi aRkveTis RonisZiebasTan erTad 

iTvalsiwinebs aseve damatebiT RonisZiebebs (199-e muxli) _ 

valdebulebebs, romelic braldebulma unda Seasrulos mis mimarT 

SerCeuli aRkveTis RonisZiebis paralelurad. erTi SexedviT, 

SesaZloa, braldebulis mdgomareobis gamkacreba moiazrebodes 

amRniSnulSi, magram, misi arsidan gamomdinare, dadebiT Sefasebas 

imsaxurebs, radgan damatebiTi valdebulebebidan erT-erTis 

gamoyeneba ufro met esaZleblobas iZleva, rom naklebad mkacri 

aRkveTis RonisZieba iqnas gamoyenebuli braldebulis mimarT: 

magaliTad, rogorc zemoT aRiniSna, patimrobis gamoyenebis 

safuZvels warmoadgens safrTxe, rom piri SesaZla miimalos, magram, 

radgan kanonmdeblobiT gaTvaliswinebulia eleqtronuli 

dakvirveba, rogorc erT-erTi damatebiTi RonisZIeba, SesaZloa, romp 
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iris mimarT sxva naklebad mkacri aRkveTis RonisZIeba iqnas 

gamoyenebuli da ara patimroba da amasTan erTad ganxorcieldes mis 

mimarT eleqtronuli TvalTvali. am ukanasknelis gareSe, ufro meti 

riski iqneboda, am piris mimarT patimrobis gamoyenebis. wored 

amitom, damatebiTi RonisZiebebis Semotana kodeqsSi dadebiT nabijad 

unda CaiTvalos.  

3. praqtikaSi arsebuli TvalsaCino problemebi 

axali sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis moqmedebis drosac, 

iseve, rogorc manamde arsebulis SemTxvevaSi praqtikaSi ikveTeba  

ZiriTadi problema _ dasabuTebuloba, romelic araerT sakiTxs 

moicavs: 1. dasabuTebuloba imisa, ra iZleva aRkveTis Ronisiebis 

Sefardebis aucileblobas (dasabuTebuli varaudi, rom arsebobs 

zemoaRniSnuli safuZvlebi _ piri miimaleba, an ar gamocxaddeba 

sasamarTloze, gaanadgurebs mtkicebulebebs, daemuqreba procesis 

monawileebs, an Caidens axal danaSauls), 2. dasabuTebuloba imisa, 

ra gvaZlevs aRkveTis RonisZiebis konkretuli saxis (am SemTxvevaSi, 

metad mwvaved dgas sakiTxi patimrobis Sefardebisas)  Sefardebis 

aucileblobas (proporciuloba konkretuli saqmis garemoebebidan 

gamomdinare misaRwev mizanTan). ufro metic, gamoikveTa 

stereotipuli Suamdgomlobebis wardgena prokurorTa mxridan da 

amave saxis gadawyvetilebebis gamotana mosamarTleTa mier. aqve 

xazgasasmelia adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos mier 

gamotanili gadawyvetileba saqmeze: nikolaiSvili saqarTvelos 

winaaRmdeg1, sadac naTlad Cans misi uaryofiTi damokidebuleba 

dausabuTeblobasTan dakavSirebiT da aRniSnavs: ”evropuli 

sasamarTlo gansakuTrebul wuxils gamoTqvams saqarTvelos 

erovnuli sasamarTlos mier winaswari patimrobis SefardebasTan ... 

da miRebul gadawyvetilebasTan dakavSirebiT, romelic miRebul 

iqna winaswar SemuSavebuli standartuli brZanebis formiT, imis 

nacvlad, rom erovnul sasamarTlos ganexorcielebina Tavisi 

movaleoba da moeZia myari argumentacia winaswari patimrobis 

gasamarTleblad, sasamarTlo daeyrdno da Semoifargla 

patimrobasTan dakavSirebuli gadawyvetilebis winaswar SemuSavebul 

da winaswar dabeWdil zogad nimuSSi Cawerili abstraqtuli 

debulebebiT. xsenebuli praqtika pirdapir uTiTebs xelisuflebis 

erovnuli organoebis mier sakiTxis ganxilvis ”Sesabamisi 

                                                            
1 Giorgi NIKOLAISHVILI v. Georgia, №37048/04, 13 ianvari, 2010 weli. (citirebulia 
publikaciidan: winaswari patimrobis SefardebasTan dakavSirebuli 
adamianis uflebaTa samarTlis analizi. nino xaindrava, besarion 
boxaSvili, TinaTin xidaSeli, 2010w. gv. 68) 
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gulmodginebis” ar arsebobaze, rac winaaRmdegobaSi modis evropuli 

konvenciis me-5 muxlis me-3 punqtis suliskveTebasTan”2.  

aRkveTis RonisZiebis Sefardebis sakiTxi unda iqnas ganxiluli 

individualurad, mocemuli sisxlis samarTlis saqmis, braldebulis 

da Seqmnili viTarebis gaTvaliswinebiT. 

III 

dakaveba 

axali saproceso kodeqsi iTvalsiwinebs dakavebis modificirebul 

wess: Tuki Zveli saproceso kodeqsiT dakaveba SeiZleboda mxolod 

konkretul SemTxvevebSi (142-e muxli), risTvisac mosamarTlis 

brZaneba ar iyo gaTvalsiwinebuli. axla saproceso kodeqsis 

mixedviT dakaveba am safuZvlebis garda aseve SeiZleba maSinac, 

rodesac arsebobs dasabuTebuli varaudi, rom pirma Cidina 

danaSauli, romlisTvisac sasjelad gaTvalsiwinebulia 

Tavisuflebis aRkveTa, amasTanave, piri miimaleba an ar gamocxaddeba 

sasamarTloSi, gaanadgurebs saqmisaTvis mniSvnelovan informacias 

an Caidens axal danaSauls. CamoTvlil garemoebaTagan erT-erTi 

sakmarisia saimisod, rom axali saproceso kodeqsiT dakavebis 

safuZveli arsebobdes, Tumca am SemTxvevaSi aucilebelia 

mosamarTlis brZaneba (171-e muxli), romelsac igi gascems 

prokuroris SuamdgomlobiT da aRniSnuli ar eqvemdebareba 

gasaCivrebas.  

erTi SexedviT, dakavebis modificirebuli versia qmnis braldebulis 

mimarT ufro met liberalur damokidebulebas, magram sinamdvileSi 

gansxvaveba ar arsebobs, vinaidan mosamarTlis kontroli, romelic 

axali saproceso kdoeqsiT gaTvalsiwinebuli dakavebis SemTxvevaSi 

gvxvdeba, wina saproceso kdoeqsiT ar iyo gaTvaliswinebuli. 

Sesabamisad, axalma procesma axali safuZveli Semoitana dakavebis, 

Tumca is mosamarTlis brZaebiT gaamyara sandoobis TvalsazrisiT. 

magram gasaCivrebis uflebis ararseboba am SeTxvevaSi akninebs 

braldebulis interesebs, vinaidan dakaveba _ Tavisuflebis 

xanmokle aRkveTa aris im intensivobis gadawyvetileba braldebulis 

mdgomareobisaTvis, rom erTjerad gasaCivrebas unda Tvaliswinebdes.  

 

 

 

                                                            
2 iqve, gv.68-69 
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IV 

sisxlis samarTlebrivi devnis diskrecia 

axali saproceso kodeqsi mniSvnelovan siaxles iTvalsiwinebs _ 

sisxlis samarTlebrivi devis diskrecia. aRniSnuli sruliad 

ucnobi iyo manamde moqmedi kodeqsiT.  

axali regulirebis mixedviT (166-e muxli) sisxlis samarTlebrivi 

devnis dawyeba da ganxorcieleba prokuroris diskreciuli 

uflebamosilebaa. Zveli kodeqsiT (22-e muxli) prokurori, an 

prokuroris TanxmobiT gamomZiebeli valdebuli iyo, rom daewyo 

sisxlis samarTebrivi devna, Tu arsebobda saamisod sakmarisi 

safuZveli. es niSnavda imas, rom adrindeli kanonmdeblobiT 

prokurori miuxedavad sajaro interesis arasebobisa; danaSaulis 

simcirisa, valdebuli iyo, rom daewyo sislxis samarTlebrivi devna. 

axali saproceso kodeqsis Tanaxmad (16-e muxli) prokurori 

xelmZRvanelobs sajaro interesis mixedviT amis Tanaxmad 

gansazRvravs _ daiwyos Tu ara devna.  

iusticiis ministris 2010 wlis 8 oqtombris brZanebiT damtkicda 

sisxlis samarTlis politikis saxelmZRvanelo principebis zogadi 

nawili, romelic adgens, Tu ras niSnavs sajaro interesi, romliTac 

prokurorma unda ixelmZRvanelos devnis diskreciisas. 

sakanonmdeblo doneze aRniSnuli novacia namdvilad dadebiT 

Sefasebas imsaxurebs, magram aRniSvnis Rirsia is faqti, rom 

praqtikaSi devnis diskrecia Tavis miznebs saTanadod ar emsaxureba, 

radgan Zalian iSviaTad Tu iyenebs saqarTvelos prokuratura aseT 

diskrecias. -  ramdenime konkretuli magaliTi sakmarisia saimisod, 

rom naTlad davinaxoT, ramdenad efeqturia muSaobis xarisxi:  

2011 wlis ianvarSi mcxeTis raionuli sasamarTlos mier 64 wlis 

moqalaqe cnobil iqna damnaSaved 35 larad gansazRvruli ficrebis 

qurdobisaTvis (romelic ar ekuTvnoda fizikur pirs) da sasjelad 

ganesazRvra Tavisuflebis aRkveTa 1 wlis vadiT. miuxedavad 

umniSvnelo zianisa da sajaro interesis ararsebobisa, ara Tu devna 

ar daiwyo, aramed, sasjelad Tavisuflebis aRkveTac ki iqna 

gamoyenebuli. 

2011 wlis 8 martis goris raionuli sasamarTlos gamamtyunebeli 

ganaCeniT piri cnobil iqna damnaSaved da sasjelad ganesazRvra 3 

wlis vadiT pirobiT Tavisuflebis aRkveTa 4 wlis gamosacdeli 

vadiT da damatebiT sasjelad jarima, 2000 laris odenobiT 8 larad 

Sefasebuli kalmis qurdobis gamo.  
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analogiuri zianis mqone saqmeze arasrulwovani goris raionuli 

sasamarTlos mier cnobili iqna aseve damnaSaved (imave periodSi) da 

sasjelis saxed masac ganesazRvra pirobiTad Tavisuflebis aRkveTa 

arasrulwlovanis mimarT dadgenili sakanonmdeblo SezRudvebis 

gaTvalsiwinebiT (2 weli da 3 Tve).  

yovelive zemoaRniSnuli cxadyofs, rom devnis diskrecia _ siaxle 

faqtiurad ar muSaobs, xolo mxolod sakanonmdeblo doneze misi 

arseboba realur progress liberalizaciisa da humanizmis kuTxiT 

ar qmnis.  

V 

arasrulwlovanTan dakavSirebuli samarTalwarmoeba 

1. ganrideba da mediacia  

axali sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi ufro met yuradRebas 

uTmobs arasrulwlovanis interesebs. aRniSnuli gamoixateba axali 

institutis SemoRebaSi (105-e muxli), romelsac manamde arsebuli 

kodeqsi saerTod ar icnobda _ ganrideba da mediacia. 

ganrideba da mediacia niSnavs arasrulwlovanis CamoSorebas 

sisxlis samarTalwarmeobisagan, sisxlis samarTlebrivi 

pasuxismgeblobisa da misi Sedegebisagan im SemTxvevaSi, rodesac man 

pirvelad Caidina naklebad mZime, an mZime danaSauli, aRiarebs da 

inaniebs danaSauls da mzard aris aanazRauros ziani, an/da bodiSi 

moixados mis mier ganxorcielebuli qmedebis gamo. iusiticiis 

ministris 2010 wlis 11 noembris #216 brZanebiT damtkicda 

ganridebisa da mediaciis Sesaxeb prokurorebisaTvis 

saxelmZRvanelo miTiTebebis Sesaxeb prokurorebisaTvis 

saxelmZRvanelo miTiTebebi da mxareebs Soris gasaformebeli 

xelSekrulebis ZiriTadi pirobebi. aRsaniSnavia, rom aRniSnuli 

programa pilotur reJimSi muSaobs pirvel etapze (1 wlis 

ganmavlobaSi moqmedebs mxolos did qalaqebSi) da rac mTavaria, 

miuxedavad imisa, rom saproceso kodeqsi iTvalsiwinebs mis 

gamoyenebas mZime danaSaulis SemTxvevaSic, zemoaRniSnuli 

saxelmRvanelo miTiTebebis Tanaxmad aRniSnuli moqmedebs mxolod 

naklebad mZime danaSaulis Cadenisas.   

zemoaRniSnuli siaxle, ra Tqma unda, exmianeba arasrulwlovanis 

saukeTeso interesebs, romlebic saerTaSoriso normatiuli aqtebiT 

(bavSvis uflebebis gaeros konvencia da sxv.) aris gaTvaliswinebuli 

da valdebulebis saxiT nakisri aqvs saqarTvelos, rogorc erT-erT 

mxares. 
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2. sasjelis alternatiuli RonisZiebebi  

axali saproceso kodeqsiT gaTvasliwinebuli siaxle ganridebasa da 

mediaciasTan dakavSirebiT emsaxureba arasrulwlovanis CamoSorebas 

kanoniT dadgenil sisxlis samarTalwarmoebas _ saqmis ganxilvamde 

pasuxismgeblobisagan gaTavisuflebas. rogorc aRiniSna, es novaciaa, 

radgan manamde moqmedi kodeqsi ar iTvaliswinebda mas.  

sisxlis samarTlebrivi kanonmdebloba (materialuri da ara _ 

saproceso) iTvaliswinebda da axlac iTvaliswinebs (sisxlis 

samarTlis kodeqsis XVII Tavi) arasrulwlovanisaTvis sasjelisagan 

alternatiul RonisZiebebs, anu mis gaTavisuflebas sisxlis 

samarTlis pasuxismgeblobisgan saqmis ganxilvis Semdeg _ 

arasrulwlovanis gaTavisufleba sisxlis samarTlebrivi 

pasuxismgeblobisa da sasjelisagan aRzmrdelobiTi zemoqmedebis 

iZulebiTi RonisZiebiTi RonisZebis gamoyenebiT.  

aRniSnuli Tavis mixedviT, arasrulwlovani SeiZleba 

gaTavisufldes pasuxismgeblobisagan, Tu mas Cadenili aqvs naklebad 

mZime danaSauli da mosamarTle miiCnevs, rom misi gamosworeba 

SesaZlebelia aRmzrdelobiTi zemoqmedebis iZulebiTi RonisZiebis 

gamoyenebiT.  

sisxlis samarTlis kodeqsi iTvaliswinebs zemoaRniSnuli 

RonisZiebebis konkretul saxeebs (91-e muxli). 

miuxedavad imisa, rom aseTi normebi sisxlis samarTlis kodeqsis 

amoqmedebis dRidan moqmedebs, samwuxarod praqtikaSi TiTqmis ar 

moiZebneba maTi gamoyenebis precedent. saqme imaSia, rom aRniSnuli 

Tavi realurad ar moqmedebs, maSin rodesac misi gamoyeneba 

arasrulwlovanis interesebze mxolod da mxolod pozitiurad 

imoqmedebda da kidev erTi win gadadgmuli nabiji iqneboda 

arasrulwlovanTa saukeTeso interesebis gaTvaliswinebis mizniT  

3. daxuruli samarTalwarmoeba  

axali sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi iTvaliswinebs siaxles 

samarTalwarmoebis sajaroobis nawilSi (me-317 muxli), kerZod, yvela 

procesi, romelsac arasrulwlovani braldebuli eswreba, tardeba 

daxurulad, gansxvavebiT manamde moqmedisagan (me-16 muxli), sadac 

procesis daxurva arasrulwlovani braldebulis daswrebis 

SemTxvevaSi mxaris moTxovnaze iyo damokidebuli.  
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aRniSnuli siaxle kidev ufro zrdis arasrulwlovanis interesis 

gaTvalsiwinebis standarts da emsaxureba mis sazogadoebaSi 

resocializacias stigmatizaciisagan misi dacvis meSveobiT.  

VI  

nafic msajulTa sasamarTlo  

axali saproceso kodeqsis mixedviT braldebulis damnaSaved an 

udanaSaulod cnobis sakiTxs wyvets iurisprudenciaSi 

araprofesionali. 12 adamiani _ nafici msajulebi. es instituti 

araerT qveyanaSi arsebobs da mas aqvs Tavisi pliusebi, da aseve, 

minusebic. mTlianobaSi, aRniSnuli instituti braldebulisaTvis 

ufro liberalur damokidebulebas gamoxatavs, radgan Tavad 

sazogadoeba wyvets mis beds da ara erTi konkretuli, Tundac 

aRmatebuli Tvisebebis mqone da maRal-kvalificiuri mosamarTle.  

verdiqti, romelic nafic msajulebs gamoaqvT braldebulis 

damnaSaved, Tu udanaSaulod cnobis Sesaxeb, aranair dasabuTebas ar 

Seicavs (231-e muxli). gamamarTebeli an gamamtyunebeli verdiqtis 

formas ewereba xeli naficebis mier maTi TaTbiris bolos. isini ar 

asabuTeben, ratom miiRes an gamamtyunebeli, an gamamarTlebeli 

verdiqti.  

am mxriv sainteresoa adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos 

mier arc ise didi xnis win gamotanili gadawyvetileba3, sadac igi 

ganamtkicebs standarts, rom saboloo jamSi sasamarTlo procesis 

mTlianobis gaTvaliswinebiT msjavrdebuls da aseve, sazogadoebas 

unda mieces SesaZlebloba, mixvdes, Tu ratom moxda braldebulis 

msjavrdeba4. amisaTvis aucilebelia, rom nafic msajulTa 

sasamarTlos mieces konkretuli kiTxvebi im faqtebis Sesaxeb, 

romlebic danaSaulis damafuZnebeli garemoebebia, im faqtebis 

Sesaxeb, romlebic sasjelis damZimebasa an Semsubuqebas exeba, da im 

faqtebis Sesaxeb, romlebic konkretulad braldebulis rols da 

mis monawileobas asaxavs am danaSaulis CadenaSi.  amasTan, Tu 

saxezea ramdenime braldebuli, kiTxvebi dasmuli unda iyos 

individualurad TiToeuli braldebulis mimarT5.  

im SemTxvevaSi, Tu kiTxvebi zemoaRniSnuli detalurobiT da 

sizustiT ar aris dasmuli, maSin strasburgis sasamarTlos didi 

palata Tavisi gadawyvetilebiT Taxquet v. Belgium, acxadebs, rom Sida 

                                                            
3ix.  Taxquet v. Belgium, no. 926/05, para 90, 16 November 2010. 
 
4 ix. Taxquet v. Belgium, no. 926/05, para 90,16 November 2010. 
5 ibid. paras 88; 92; 97; 98 
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kaonmdebloba unda uzrunvelyofdes gadawyvetilebis gasaCivrebis 

meqanizms ara mxolod samarTlebriv, aramed faqtobriv safuZlebzec, 

romliTac igi gaaneitralebs verdiqtis dausabuTeblobas6.   

e.i. yovelive zemoTqmulidan irkveva, rom verdiqtis gamotanisas 

samarTliani sasamarTlos ufleba samarTliani ganxilvis 

komponentiT rom iyos uzrunvelyofili, amisaTvis mTlianobaSi 

sasamarTlo procesma unda uzrunvelyos dasabuTbeuloba, ufro 

konkretulad ki saqmis dasabuTebulobis ori alternatiuli 

kriteriumia aucilebeli: 1. kiTxvebis sizuste, 2. ganaCenis faqtobriv 

garemoebebze gasaCivrebis meqanizmis arseboba kanonmdelobaSi.   

aRsaniSnavia, rom aseTi midgoma ara mxolod Cvens mier moyvanil 

uaxles gadawyvetilebaSia ganmtkicebuli (Taxquet v. Belgium), aramed 

sxvadasxva gadawyvetilebebiT ganaviTara strasburgis sasamarTlom7.    

1. kiTxvebis sizuste  

sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi iTvaliswinebs nafici 

msajulebisTvis ganmartebebis micemas sssk-is 231-e muxliT, kerZod 

gansazRvrulia, rom nafic msajulebs mosamarTle aZlevs 

ganmartebebs, romelTa formulirebaSi aseve mxareebic iReben 

monawileobas8.  

am ganmartebebSi axsnilia Tu rogor unda moiqces nafici msajuli 

verdiqtis gamotanisas, zogadad ra principebiT unda 

ixelmZRvanelos da ras exeba braldeba.  rac Seexeba konkretuli da 

individualuri SekiTxvebis dasmas, mas ar iTvaliswinebs kodeqsi. am 

ganmartebis miRebis Semdeg, rodesac sasamarTlo ganxilva 

sruldeba, verdiqtis gamosatanad gadis nafic msajulTa 

sasamarTlo da mas sabolood mosamarTle ar usvams konkretul 

SekiTxvebs, romlebsac unda upasuxon. nafici msajulebi mxolod 

gamamtyunebeli an gamarTlebeli verdiqtis formas avseben, rogorc 

zemoT ukve aRvniSneT. es miuTiTebs imaze, rom ganaCenis 

dasabuTebulobis uzrunvelmyofi erT-erTi meqanizmi, kiTxvebis 

dasma pirvel rigSi da Semdeg misi zemoT aRwerili xasiaTi 

saqarTvelos kanonmdeblobaSi ar aris gansazRvruli. am fonze, Tu 

aseTs ar icnobs kanonmdebloba, maSin, rogorc ukve aRiniSna, unda 

                                                            
6 ibid. para 99 
7 saqmeSi Taxquet v. Belgium, sasamarTlos didma palatam moiyvana saqmeebi, romlebic erTi mxriv, 
strasburgis sasamarTlom CaTvala dasabuTebulad kiTxvebis sizustis gamo, xolo, meore mxriv, 

darRvevad miiCnia maTi bundovanebis gamo: Papon v. France, no. 54210/00, ECHR 2001-XII; Ballerin 
Lagares v. Spain, no 31548/02, 4 Novemer 2003; Göktepe v. Belgium, no. 50372/99, 2 June 2005;   
8 ix. sssk-is 231-e muxlis me-4 punqti. 
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arsebobdes sxva alternatiuli meqanizmi _ gasaCivreba faqtobrivi 

safuZvlebis kuTxiT, raTa maTi gadaxedvis SesaZlebloba arsebodes.    

2. ganaCenis gasaCivreba faqtobriv garemoebebze  

saproceso kodeqsiT (262-e muxli) nafic msajulTa verdiqtis 

formebi, gamamtyunebeli da gamamarTlebeli, Semdegnairad unda 

ikiTxebodes: a) gamamarTlebeli verdiqtis forma: nafic msajulTa 

sasamarTlom saqmeze saqmis nomeri da dasaxeleba) braldebuli 

(saxeli da gvari) ar cno damnaSaved saqarTvelos sisxlis 

samarTlis kodeqsis muxliT (nawiliT, qvepunqtiT) (nomeri) 

gaTvaliswinebuli danaSaulis (dasaxeleba) CadenaSi; b) 

gamamtyunebeli verdiqtis forma: nafic msajulTa sasamarTlom 

saqmeze (saqmis nomeri da dasaxeleba) braldebuli (saxeli da gvari) 

cno damnaSaved saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis muxliT 

(nawiliT, qepunqtiT) (nomeri) gaTvaliswinebuli danaSaulis 

(dasaxeleba) CadenaSi~. nafici msajulebi TavianT verdiqtSi, 

rogorc davinaxeT, ar asabuTeben TavianT miRebul gadawyvetilebas. 

Tavis mxriv mosamarTlec, romelic eyrdnoba nafici msajulebis 

verdiqts, mas ar asabuTebs. dasabuTeba mxolod sasjelis nawils 

exeba (265-e muxli).    

nafic msajulTa sasamarTlos ganaCenis gasaCivreba SeiZleba 

mxolod im SemTxvevaSi, rodesac saxezea gamamtyunebeli ganaCeni 

(266-e muxli). aRniSnuli SesaZlebelia erTjeradad, sakasacio wesiT 

mxolod samarTlebrivi safuZvlebiT, aseve, im SemTxvevaSi, Tu 

sasjeli ukanono an/da aSkarad dausabuTebelia (266-e muxli). 

faqtobrivi safuZlebiT mis gasaCivrebas ar icnobs kanonmdebloba. 

Tumca aqac arsebobs sagamonakliso wesi da isic exeba mxolod 

verdiqts da ara ganaCens9: sssk-is 267-e muxlis me-7 nawilis Tanaxmad 

`sxdomis Tavmjdomare uflebamosilia gaauqmos nafic msajulTa 

sasamarTlos gamamtyunebeli verdiqti da daniSnos nafic msajulTa 

axali Semadgenlobis SerCevis sxdomis TariRi, Tu aRniSnuli 

verdiqti aSkarad ewinaaRmdegeba mtkicebulebaTa erTobliobas, 

usafuZvloa da gamamtyunebeli verdiqtis gauqmeba samarTliani 

marTlmsajulebis aRsrulebis erTaderTi SesaZleblobaa...~.  

es norma SesaZleblobas iZleva gauqmdes gamamtyunebeli verdiqti, 

axali SemadgenlobiT iqnas saqme ganxiluli saqmis faqtobrivi 

                                                            
9  erTmaneTisagan gansxvavdeba terminebi: nafic msajulTa sasamarTlos ganaCeni da nafic 
msajulTa sasamarTlos verdiqti. pirveli gulisxmobs verdiqtis safuZvelze saboloo 

gadawyvetilebas pirveli instanciis sasamarTlos mier, sadac sasjelic aris gaTvaliswinebuli, 

xolo meore _ mxolod verdiqts, romelic mxolod braleulobis nawils exeba: piri damnaSavea 

Tu udanaSaulo.   
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garemoebebis safuZvelze da mxolod im SemTxevaSi, Tu verdiqtis 

gauqmebas saWirod CaTvlis mosamarTle.  

rogorc zemoT davinaxeT, faqtobrivi garemoebebis Sesaxeb nafic 

msajulTa sasamarTlos ganaCenis gasaCivrebas ar iTvaliswinebs 

kanoni, xolo sagamonakliso norma exeba mosamarTlis mier 

verdiqtis gauqmebas da ara misi mxareebis mier gasaCivrebas.  

yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT, rom 

vinaidan saproceso kodeqsi ar uzrunvelyofs kiTxvebis sizustes, 

arc faqtobriv safuZvlebze gasaCivrebas, nafic nsajulTa 

sasamarTlos regulireba ver uzrunvelyofs strasburgis 

sasamarTlos mier Camoyalibebul standartebs dasabuTebulobis 

kuTxiT, rac gadaxedvas saWiroebs.  

VII 

ganaCenis gadavadeba, sasjelisagan gaTavisufleba 

1. sasjelis gadavadeba 

sisxlis samarTlis axali saproceso kodeqsi sasjelis gadavadebis 

safuZvlebs amcirebs (283-e muxli). Zveli saproceso kodeqsiT (607-e 

muxli) gaTvaliswinebuli iyo ganaCenis gadavadeba mZime 

avadmyofobis gamo; orsulobis momentisaTvis, mSobiarobis Semdeg 1 

wlamde; mcirewlovani Svilis yolis gamo, 5 wlis asakamde; aseve, 

albaTobis SemTxvevaSi, rom sasjelis dayovnebliv moxdas SeiZleba 

msjvrdebulis ojaxisaTvis gansakuTrebiT mZime Sedegi mohyves 

xanZris an sxva stiqiuri ubedurebis, ojaxis erTaderTi 

Sromisunariani wevris mZime avadmyofobis, sikvdilis an sxva 

gansakuTrebuli garemoebebis gamo.   

zemoaRniSnuli safuZvlebidan bolo ori garemoeba axali 

saproceso kodeqsiT aRar gaiTvaliswineba, Sesabamisad darCa 

mxolod: mZime avadmyofoba; orsuloba _ mSobiarobis Semdeg 1 

wlamde;  

Zveli saproceso kodeqsi (607-e muxli) iTvaliswinebda aseve, 

sasjelis saxiT jarimis gadaxdis gadavadebas da ganawilvadebas. 

axali saproceso kodeqsi mas saerTod ar iTvalsiwinebs. amas ar 

iTvaliswinebs arc `saaRsrulebo warmoebaTa Sesaxeb saqarTvelos 

kanoni~, romelic sisxlis samarTlis saqmeebze kanonier ZalaSi 

Sesuli sasamarTlos gamamtyunebeli ganaCenis aRsrulebis wesebs 

aregulirebs sasjelis saxiT jarimis dakisrebis nawilSi (me-2 

muxli). 
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Zveli saproceso kodeqsi (609-e muxli) iTvalsiwinebda aseve 

SesaZleblobas, msjavrdebulis sasjelis moxdisgan gaTavisuflebis 

Sesaxeb, romlis mimarTac sasjelis gadavdeba moxda. axali 

saproceso kodeqsis Tanaxmad ki (283-e muxli) aseTi SesaZlebloba 

gaTvaliswinebulia mxolod piris mimarT, romlisaTvisac sasjelis 

gadavedaba moxda orulobis gamo, mSobiarobis Semdeg 1 wlis 

asakamde.  

2. sasjelis Semdgomi moxdisagan gaTavisufleba avadmyofobis an 

xandazmulobis gamo 

sasjelisagan gaTavisuflebis erT-erT safuZvls, rogorc axali 

(284-e muxli), ise Zveli (608-e muxli) saproceso kanonmdeblobiT 

warmoadgens xandazmuloba da mZime avadmyofobiT daavadeba 

danaSaulis Cadenamde, an Cadenis Semdeg.  

axali saproceso kdoeqsiT gamkacrebulia midgoma am kuTxiT: maSin 

rodesac Zveli saproceso kodeqsiT sasjelis moxdisagan 

gaTavisuflebis safuZvels warmoadgenda ara mxolod mZime, aramed 

ganukurnebeli daavadebac (608-e muxlis pirveli nawili), axali 

saproceso kodeqsi aRniSnul safuZvlad iTvalsiwinebs mxolod da 

mxolod mZime avadmyofobas da ara ganukurnebel daavadebasac (284-e 

muxlis pirveli nawili). gada amisa, axali kanonmdeblobiT mZime 

daavadeba xels unda uSlides sasjelis moxdas. aRniSnuli daTqma 

manamde arsebul kanonmdeblobaSi ar iyo Cadebuli.   

rac Seexeba xandazmulobis asaks, am SemTxvevaSic midgoma 

gamkacrebulia: axali saproceso kodeqsi sasjelis moxdisagan 

xandazmulobis asaks miRweuli msjavrdebulis gaTavisuflebas 

iTvaliswinebs mxolod im SemTxvevaSi, Tu mas sasjelis saxed 

daniSnuli ar aqvs uvado Tavisuflebis aRkveTa da amasTan, moxdili 

aqvs sasjelis aranakleb naxevari (284-e muxli). aRniSnuli daTqmebi 

ar aris gaTvalsiwinebuli Zveli saproceso kanonmdeblobiT (608-e 

muxli da 1999 wlis `patimrobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 67-e 

muxli). 

zemoaRniSnul Suamdgomlobis Sesaxeb gadawyvetilebis mimRebi 

organo axali saproceso kodeqsiT ara mxolod sasamarTloa: es 

ukanaskneli gadawyvetilebas iRebs mxolod piris mimarT saqmis 

ganxilvis etapze (rodesac pirs aqvs braldebulis statusi), xolo 

maSin, rodesac piri msjavrdebulia, amis Sesaxeb gadawyvetilebas 

iRebs saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciis da iuridiuli 

daxmarebis sakiTxTa saministros da saqarTvelos Sromis, 

janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros erToblivi 

mudmivmoqmedi komisia. aRniSnuli komisiis mier gadawyvetilebis 
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miRebis procedurebi gaTvaliswinebulia debulebiT, romelic 

damtkicebulia Sesabamisi ministrebis 2010 wlis 23 dekembris 

erToblivi brZanebiT.  

zemoaRniSnuli brZanebis mixedviT (me-6 muxli) komisiis daskvna aris 

individualuri aqti, romelic gamoicema sxdomis gamarTvidan 5 

samuSao dRis vadaSi. Tavad sxdomis gamarTva ra vadaSi unda moxdes, 

ar aris gaTvaliswinebuli amave brZanebiT, Sesabamisad, am mxriv 

aRniSnuli normatiuli aqti detalizebas saWiroebs.  

sasjelis Semdgomi moxdisagan zemoaRniSnuli safuZvlebiT 

gaTavisuflebis, iseve rogorc gadavadebis  procedurebi, axali 

saproceso kodeqsiT Secvlilia (284-e muxli): Zveli saproceso 

kodeqsiT (608-e muxli) aRniSnulis Sesaxeb gadawyvetilebas 

sasamarTlo iRebda zepiri mosmeniT, xolo axali saproceso kodeqsi 

aRniSnulis gadawyvetas sasamarTlos mier zepiri mosmenis gareSec 

iTavliswinebs. es wesi garkveulwilad uaryofiTad aisaxeba 

braldebulis/msjavrdebulis interesebze, vinaidan aseT SemTxvevaSi 

mas ezRudeba SesaZlebloba, piradad warsdges mosamarTlis winaSe 

da daasabuTos Sesabamisi moTxovna, es ki praqtikuli TvalsazrisiT, 

Suamdgomlobis dakamyofilebis SedarebiT nakleb molodins qmnis.    

 

materialuri kanonmdebloba 

 

sisxlis samarTlis kodeqsma araerTi cvlileba ganicada. maT Soris 

yuradRebas gavamaxvilebT erTi SexedviT, umniSvnelo, magram 

saboloo jamSi, metad sayuradRebo cvlilebaze, romlebic 

negatiurad aisaxeba braldebulis da msjavrdebulis interesebze. 

garda cvlilebebisa, kodeqsi Seicavs iseT muxlebs, romlebsac 

praqtikaSi araswori ganmarteba eZleva braldebulis interesebis 

sauaresod. 

 

 araerTgzisi danaSauli 

sisxlis samarTlis kodeqsi gansazRvravs araerTgzis danaSauls, 

rogorc danaSaulTa erTobliobis nairsaxeobas.   

2007 wels araerTgzisi danaSaulis ganmartebam ganicada cvlileba: 

manamde danaSali araerTgzisad iTvleboda, Tu piri Caidenda or an 
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met danaSauls, romelic erTi muxliT iyo gaTvaliswinebuli10. 

cvlilebis Tanaxmad erTze meti danaSaulis Cadena rom 

araerTgzisobad CaiTvalos, amisaTvis aucilebelia manamde Cadenili 

danaSaulisaTvis piris nasamarTloba. sxva SemTxvevaSi, erTi da 

imave muxliT gaTvaliswinebuli ramdenime danaSauli CaiTvleba ara 

danaSaulis araerTgzisobad, aramed danaSaulTa erTobliobad, rac 

gansxvavebul samarTlebriv Sedegs gvaZlevs sasjelis nawilSi: 

kerZod, TiToeuli danaSaulisaTvis _ danaSaulTa erTobliobisas _ 

sasjelis Sekreba xdeba, xolo _ danaSaulTa araerTgzisobisas _ 

erTi muxliT kvalifikacia xdeba, rac, Sesabamisad, erTi sasjelis 

daniSvnas gulisxmobs Sekrebis gareSe, anu mas ufro 

Semamsubuqebeli Sedegi aqvs. magaliTad, Tu pirma Caidina qurdobis 

Semadgenloba, ramac mniSvnelovani ziani gamoiwvia (177-e muxlis me-2 

nawili, rasac yvelaze xSirad aqvs adgili praqtikaSi) samjer, 

exlandeli redaqciis Tanaxmad aRniSnuli danaSaulTa erTobliobad 

dakvalificirdeba, Sesabamisad, samive qmedebisaTvis calcalke 

Seekribeba sasjeli da sabolood daeniSneba minimum 9 wliT 

Tavisuflebis aRkveTa, maSin rodesac, manamde arsebuli redaqciiT 

aRniSnuli sami qmedeba dakvalificirdeboda danaSaulTa 

araerTgzisobad (117-e muxlis me-2 nawilis `b~ qvepunqti) _ erTi 

muxliT da sasjeladac ganesazRvreboda maqsimum 7 wliT 

Tavisuflebis aRkveTa.  

saboloo jamSi, 2007 wels ganxorcielebuli cvlileba 

braldebulis sazianod aisaxa, vinaidan, rogorc davinaxeT, am 

SemTxvevaSi sasjelebis Sekreba xdeba TiToeulisaTvis calcalke.  

aRsaniSnavia aseve is garemoeba, rom 2007 wels, rodesac 

zemoaRniSnuli cvlileba Sevida sisxlis samarTlis kodeqsis 59-e 

muxlSi, danaSaulTa erTobliobisas gaTvaliswinebuli iyo 

sasjelebis mTliani Sekreba 2006 wlis cvlilebis Tanaxmad. es kidev 

ufro amZimebda braldebulis mdgomareobas araerTgzisi danaSaulis 

dispoziciis cvlilebis Semdeg. 

  

 danaSaulis Sekreba 

danaSaulTa erTobliobisas daniSnuli sasjelebis Sekrebis 

principma 2006 wlidan orjer ganicada cvlileba: 

pirvel cvlilebamde (2006) ssk-is 59-e muxli iTvaliswinebda e.w. 

nawilobriv an mTlian STanTqmis princips _ daniSnuli 

                                                            
10 araerTgzisi iyo aseve sxva da sxva muxliT gaTvalsiwinebuli danaSaulis 
Cadena, Tu araerTgzisoba miTTebuli iyo Sesabamis muxli.  
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sasjelebidan erTi an mTlianad STanTqavda meores, an nawilobriv 

daemateboda. 2006 wlis cvlilebisas mTliani Sekrebis principi 

amoqmedda: daniSnuli sasjelebi mlianad ikribeboda, xolo 2010 

wlis redaqciiT kvlav Sevida cvlileba 59-e muxlSi, romlis 

Tanaxmadac yvelaze mZime erTi ZiriTadi sasjelis garda danarCeni 

ZiriTadi sasjelebi ikribeba vadis naxevridan srul moculobamde 

da ise xdeba maTi saboloo Sekreba.   

zemoaRniSnuli cvlileba bevrad ufro humanuria, vidre manamde 

arsebuli, Tumca sisxlis samarTlis liberaluri da humanuri 

midgomidan gamomdinare, pirvelad asebuli redaqciis aRdgena bevrad 

ufro progresuli nabiji iqneboda, vidre exla arsebuli.  

 

 normaTa araswori ganmarteba _ damaxinjebuli praqtika 

esa Tu is moqmedeba Tu umoqmedoba danaSaulia maSin, Tu amis 

Sesaxeb miTiTebulia sisxlis samarTlis kodeqsSi. TiToeuli 

qmedeba rom CaiTvalos danaSaulad, is unda Seesabamebodes 

konkretuli muxliT aRweril moqmedebas an umoqmedobas, sxva 

SemTxvevaSi is ar CaiTvleba danaSaulad, Sesabamisad, qmedebisTvis 

piri ar agebs pasuxs.  

sisxlis samarTlis kodeqsis ama Tu im muxlTan qmedebis 

Sesabamisoba iuridiulad warmoadgens qmedebis danaSaulad 

kvalifikacias da aRniSnuli sxvadasxva faqtorebTan aris kavSirSi. 

sisxlis samarTlis saqmeTa dRevandel praqtikaSi TvalsaCinoa 

qmedebaTa araswori dakavlificireba danaSaulad.  

ikveTeba ramdenime saxis problema:  

a) normis araswori gamoyeneba, 

b) danaSaulad kvalifikacia kanonis gareSe  

 

 normis araswori gamoyeneba 

araerTi sisxlis samarTlis saqmis Seswavlisas gamovlinda qmedebis 

danaSaulad dakvalificireba da piris dasja sisxlis samarTlis 

kodeqsis muxlSi miTiTebuli normis araswori ganmartebis gamo. 

kerZod, samarTaldamcavi organoebis mier im qmedebis danaSaulad 

Seracxvas aqvs adgili, romelsac ar moicavs normis Sinaarsi: amis 
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sailustraciod qvemoT mocemulia erTi konkretuli sisxlis 

samarTlis saqme, romelic Seiswavla axalgazrda iuristTa 

asociaciam da romelic saukeTesod aRwers normis araswori 

gamoyenebis tendencias:  

yalbi sakredito an saangariSsworebo baraTis damzadeba, gasaReba  
an gamoyeneba  (210-e muxli)11 

axalcixis raionuli sasamarTlos mier piri cnobil iqna damnaSaved 

qonebrivi uflebamosilebis damadasturebeli iseTi dokumentis 

gayalbebaSi, romelic ar aris fasiani qaRaldi. sasjelad 

ganesazRvra Tavisuflebis aRkveTa 11 wliT (danaSaulTa 

erTobliobiT). 

rogorc zemoT aRiniSna, danaSauli gamoixata binis nasyidobis 

xelsekrulebaSi sanotaro wesiT damowmebisas dabali fasis 

dafiqsirebiT, sadac msjavrdebuli iyo myidveli. 

ssk-is 210-e muxlis mixedviT danaSauls warmoadgens `yalbi 

sakredito an saangariSsworebo baraTis, sxva sagadasaxado 

dokumentis an qonebrivi uflebamosilebis damadasturebeli iseTi 

dokumentis damzadeba an SeZena gasaRebis mizniT, gasaReba an 

gamoyeneba, romelic ar aris fasiani qaRaldi. mocemuli muxlis 

Semadgenlobis aucilebel makvalificirebel garemobas warmoadgens 

is, rom zemoaRniSnuli romelime dokumenti unda iyos yalbi.  

mocemul sisxlis samarTlis saqmeSi sakiTxi dgas imis Sesaxeb, 

sanotaro wesiT damowmebuli nasyidobis xelSekrulebebi iyo Tu 

ara yalbi.  

samarTalwarmoebis organos mier nasyidobis Sesaxeb sanotaro wesiT 

damowmebuli xelSekruleba miCneulia yalb dokumentad, romelic ar 

aris fasiani qaRaldi.  

yalbis mniSvneloba ar aris mocemuli iuridiul TeoriaSi. siyalbis 

mniSvnelobis dadgenis saSualebas warmoadgens am SemTxvevaSi 

normis sistemuri interpretacia _ yalbis mniSvnelobis gageba 

sisxlis samarTlis kodeqsis saerTo konteqstidan: dokumentSi 

araswori monacemis Seyvana siyalbes rom ar niSnavs, es naTlad aris 

aRbeWdili mag. ssk-is 341-e muxlSi, romlis Tanxmadac yalbi 

dokumenti ar moicavs yalbi cnobis an Canaweris Setanas dokumentSi, 

vinaidan orive qmedeba saxeldebiT aris gamoyofili: `samsaxurebrivi 

                                                            
11  aRniSnul saqmeze saubari gvqonda III karSi, sadac SerCeviTi marTlsajulebis 
kuTxiT ganvixileT.  
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siyalbe, ese igi moxelis an masTan gaTanabrebuli piris mier yalbi 

cnobis an Canaweris Setana oficialur dokumentSi an davTarSi, anda 

yalbi dokumentis Sedgena an gacema...~. aRniSnuli muxli yalbis 

mniSvnelobis ganmartebis Zalian kargi saSualebaa. aqedan naTelia, 

rom sisxlis samarTlebrivi gagebiT araswori monacemis Setana 

dokumentSi ar udris am dokumentis siyalbes, winaaRmdeg 

SemTxvevaSi calke ar iqneboda es ori gamoyofili erTmaneTisagan. 

210-e muxliT ki mxolod yalbi dokumentis gamoyeneba SeiZleba iyos 

dasjadi da ara iseTi dokumentis, romelic araswor monacems 

Seicavs.    

Semcirebuli fasis dafiqsirebas, SesaZloa, sagadasaxado 

samarTlebrivi, an sanotaro momsaxurebisaTvis gadasaxdeli 

sazRauris SemcirebasTan dakavSirebiT Seeqmna raime saxis 

samarTlebrivi problema, magram es cvlileba logikurad, ssk-is 210-

e muxliT gaTvaliswinebul qmedebas ver gautoldeboda. realurad, 

mxareebs Soris braldebis pirvel epizodSi namdvilad 

ganxorcielda nasyidobis xelSekrulebis gaformeba, romelic 

sanotaro wesiT damowmda. araswor monacems rac Seexeba, es 

mxareebis SeTanxmebis sagani iyo da wminda kerZo samarTlebrivi 

xasiaTis urTierTobaa, romelsac saerTo ara aqvs danaSaulTan.  

Semcirebuli fasi SesaZloa sadavo gamxdariyo notariussa da 

xelSekrulebis mxareebs Soris, sanotaro mosakreblis ufro 

naklebi odenobiT gadaxdis gamo. zemoT aRvniSneT, rom SesaZloa 

sagadasaxado davasTan yofiliyo aseve saqme: ufro Tu 

davkonkretdebiT, sagadasaxdo dava, SesaZloa, yofiliyo ara 

myidvelis _ msjavrdebulis, aramed gamyidvelis mimarT, radgan 

Sesabamisi sagadasaxado kodeqsis 168-e muxlis Tanaxmad gamyidvels 

ekisreboda saSemosavlo gadasaxadis gadaxda binis gayidis 

SemTxvevaSi da Tanac mxolod maSin, Tu bina gayidvamde ori wlis 

win iyida. dabegvris obieqts am SemTxvevaSi warmoadgens nameti 

Tanxa.  

zemoaRniSnulidan gamomdinare, ssk-is 210-e muxlis araswor 

ganmartebas hqonda adgili, vinaidan araswori interpretacia mieca 

termins _ gayalbebas. es ki qmnis saSiSroebas, rom dainergos 

maxinji praqtika. 
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 danaSauli kanonis gareSe 

imisaTvis rom qmdeba danaSaulad CaiTvalos, rogorc ukve aRiniSna, 

aucilebelia arsebobdes Sesabamisi muxli sisxlis samarTlis 

kodeqsSi, romelic adgens am qmedebis danaSaulebriobas. 

organizaciis praqtikaSi arsebobs iseTi precedentebi, sadac piris 

damnaSaved cnoba moxda konkretuli normis gareSe, anu rom 

ganvazogadoT, kanonis gareSe. am mxriv, yvelaze problematurs 

warmoadgens civi iaraRis tarebisaTvis sisxlis samarTlis 

pasuxismgebloba.  

sisxlis samarTlis kodeqsis 2381-e muxliT danaSauls warmoadgens 

21 wels miuRweveli an nasamarTlobis mqone, an/da narkotikebis 

moxmarebisaTvis administraciulsaxdeldadebuli piris mier civi 

iaraRis tareba. iaraRis Sesaxeb saqarTvelos kanonis me-2 muxlis 

”o” punqtiT ganmartebulia civi iaraRi, xolo 2010 wlis 2 ivlisis 

cvlilebebiT, aRniSnuli kanonis me-3 muxlis me-3 punqtiT civi 

iaraRis maxasiaTeblebs adgens saqarTvelos standartebis, teqnikuri 

reglamentebis da metrologiis erovnuli saagento. aRniSnuli 

saagentos mier mocemuli maxasiaTeblebi jer kidev ar 

damtkicebula, rac miuTiTebs imas, rom jer kidev ar aris 

gansazRvruli civi iaraRi.  Sesabamisad iuridiulad ar arsebobs 

jer kidev aseTi sagani, normatiuli safuZvlis ararsebobis gamo. 

samarTlebrivad es daskvna gamomdinareobs normatiuli aqtebis 

Sesaxeb saqarTvelos kanonidan, romlis miedviTac erTi da imave 

Zalis mqone normebs Soris winaaRmdegobisas upiratesoba eniWeba 

gvian miRebuls. mixedavad amisa, rom civi iaraRi jer kidev ar aris 

ganmartebuli da Sesabamisad, civi iaraRis tarebisaTvis ar unda 

moxdes piris msjavrdeba, organizaciis praqtikaSi arsebobs araerTi 

sislxis samarTlis saqme, sadac am cvlilebis Semdeg mainc 

ganxorcielda pirTa msjavrdeba civi iaraRis tarebisaTvis, 

miuxedavad Sesabamisi normatiuli aqtis ararsebobisa.  

2010 wlis 02 dekembers Tbilisis saqalaqo sasamarTlos ganaCeniT 

piri cnobil iqna damnaSaved ssk-is 2381-e muxliT gaTvaliswinebuli 

danaSaulis CadenisaTvis da sasjelad ganesazRvra jarima. 

2010 wlis 12 agvistos quTaisis saqalaqo sasamarTlos ganaCeniT 

piri cnobil iqna damnaSaved 2381-e muxliT da sasjelis saxed 

ganesazRvra jarima.  
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2010 wlis 30 dekembris ganaCeniT ozurgeTis raionuli sasamarTlos 

ganaCeniT piri cnobil iqna damnaSaved 2381-e muxliT da sasjelis 

saxed ganesazRvra jarima.  

miTiTebuli yvela ganaCeni warmoadgens ukanonos, vinaidan am 

periodSi pirTma mimarT bralad Seracxuli qmedebisaTvis 

samarTlebrivi safuZveli _ civi iaraRis ganmsazRvreli normatiuli 

aqti ar arsebobs, Sesabamisad, principi, romelic dadgenilia 

saqarTvelos konstituciis 42-e muxliT, adamianis uflebaTa 

evropuli konvenciis me-7 muxliT, samoqalaqo da politikuri 

uflebebis Sesaxeb paqtis me-15 muxliT, ar arsebobs danaSaulis 

kanonis gareSe, ugulebelyofilia.  

 

daskvna 

 

sisxlis samarTlis saproceso, iseve rogorc materialuri 
kanonmdebloba mTeli rigi siaxleebis fonze iTvaliswinebs rogor 
humanur, ise mkacr midgomebs braldebulisaTvis.  

axali saproceso kodeqsi Seicavs sruliad axal principebs, 
romlebic ZiriTadad dacvis mxares bevrad ufro met 

SesaZleblobebs aniWebs, vidre manamde arsebuli. aseve, igi 
iTvaliswinebs sruliad axal intitutebs, romlebic, calsaxad, 

progresul nabijebs warmoadgens. amavdroulad, rac ufro 
CavuRrmavdebiT axal saproceso warmoebas, miT ufro naTeli xdeba, 

rom araerTi humanuri norma sruliad amoRebulia, an 
modificirebulia braldebulis sauaresod. rac Seexeba sisxlis 

samarTlis materialur kodeqss, cvlilebaTa seriidan gamomdinare, 
rogorc davinaxeT, Seicavs iseT normebs, Tavis droze 

ganxorcielebuli cvlilebebidan gamomdinare, romelic 
braldebulis interesebs azianebs.   
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ზოია ხასია 

ორგანიზაცია ,,ციხის საერთაშორისო რეფორმა“  

 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილის ანალიზი,  

სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციის კომპონენტში  

 

ანგარიში 

 

სისხლის სამართლის კოდექსში 2000 წლიდან განხორციელებული  

ცვლილებების შესაბამისად დეტალური, შედარებითი ანალიზის მიხედვით 

 

შესავალი 

(ზოგადი ინფორმაცია) 

ანგარიში მოიცავს სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილის ანალიზს 1960 წლის 
რედაქციასა და 2000 წლის რედაქციას შორის შედარებითი ანალიზის მიხედვით. ანგარიშში ასევე 
შესულია 2000 წლიდან განხორციელებული ცვლილებების ანალიზი. ანგარიში მოიცავს სისხლის 
სამართლის კოდექსის ყველა მუხლის სათითაო განხილვას შეტანილი ცვლილებების მიხედვით, 
როგორც დისპოზიციის ნაწილში ასევე სანქციის კომპონენტში, ანგარიში  ნათლად ასახავს ყველა 
სახის ცვლილებას, რომელიც სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემამ კანონის 
შეცვლის შემდეგ განიცადა. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის 1960 წლის ვერსია შეცვლილ იქნა 1999 წელს 
მომზადებული ახალი სს კოდექსის საფუძველზე, რომელიც ძალაში შევიდა 2000 წლის 21 მაისს. 
აღნიშნული კოდექსის ამოქმედების შემდეგ 2004 წლამდე კანონს ძირეული ცვლილებები არ 
განუცდია, შესამჩნევი ცვლილებები აისახება 2006 წლიდან. მოცემული პერიოდიდან 
კანონმდებლობაში შესულმა ცვლილებებმა არაერთ შემთხვევაში ძირეულად შეცვალა დანაშაულის 
კლასიფიკაციის, სამართლებრივ აღქმადობისა და სასჯელის ხანგრძლივობასთან დაკავირებული 
მიდგომები.  

კანონის ახალმა 1999 წლის ვერსიამ საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში შეიტანა ერთი 
მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც გამოიხატა ორი სახის სასჯელის შემოღებაში, როგორიცაა უვადო 
თავისუფლებია აღკვეთა და ტუსაღობა, თუმცა 2004 წლის ცვლილებების მიხედვით კვლავ 
გაუქმებულ იქნა სასჯელი სახე _ ტუსაღობა. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო 
ნაწილში შესული ცვლილებები  შემდეგნაირად იქნა ჩამოყალიბებული:  
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საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილის ანალიზი 

ნაწილი პირველი 

 სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები, რომლებშიც ცვლილება იქნა შეტანილი, როგორც 
საქნციის ასევე დისპოზიციის ნაწილში: 

მუხლი 109 მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში (28.04.2006. N2937) 
 

2004 წლამდე ვერსიით დისპოზიციის ნაწილში არ იყო დაყოფა, რის გამოც სასჯელის გამოყენების 
ალტერნატიული შესაძლებლობებიც ფაქტიურად არ არსებობდა, 28.04.2006 #2937 ცვლილებით 
დისპოზიციის ნაწილში მუხლი დაიყო 3  ნაწილად შესაბამისად განისაზღვრა სასჯელის 
განსხვავებული ზომები, საბოლოოდ მინიმალური ზღვარი პირველ ნაწილში დაიწია 16 დან 11 
წლამდე, მეორე ნაწილში 13 წლამდე, ამასთან სასჯელის უმაღლესი ზღვარი განოსაზაღვრა უვადო 
თავისუფლების აღკვეთთით, თუმცა უვადო თავისუფლების აღკვეთა გამოიყენება მხოლოდ მესამე 
ნაწილს მიკუთნებული დანაშაულების შემთხვევაში. სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 

”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თოთხმეტ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცამეტიდან ჩვიდმეტ წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თექვსმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 
თავისუფლების აღკვეთით.” 
 

117-ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება (28.04.2006. N2937)  
 
117-ე მუხლში ცვლილება შევიდა, როგორც სანქციის ასევე დისპოზიციის ნაწილში, თუ მუხლი 
ცვლილებამდე შედგებოდა 2 ნაწილისაგან და სანქციის კომპონენტშიც სასჯელების 
ალტერნატიული ვარიანტრების შერჩევის შესაძლებლობას კანონი ნაკლებად იძლეოდა 
ცვლილების შემდგომ იგი დაიყო 8  ნაწილად და შესაბამისად განისაზღვრა განსხვავებული 
სანქციები.  პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ მუხლის მეორე ნაწილში შემოღებულ იქნა 
განმარტება  – ”სხეულის დაზიანება, რომელმაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა”, დამამძიმებელი 
გარემოების გარეშე და განისაზღვრა შესაბამისი სანქცია ოთხიდან ექვს წლამდე ვადით, მოცემულ 
მუხლში ცვლილების შეტანამ სავარაუდოდ გამოიწვის 119 მუხლის ამოღება, რაც სწორედ 
მოცემული  ტიპის დანაშაულს ითვალისწინებდა. 117 მუხლში ცალკე გაიმინჯნა განზრახ 
მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში, სადაც ასევე აღნიშნული გარემოებების მიხედვით 
მოხდა დაყოფა, მუხლის მესამე ნაწილიდან უკვე განსაზღვრულია დამამძიმებელი გარემოებების 
არსებობისას ჩადენილი დანაშაული ამ შემთხვევაში სანქციის ნაწილი მინიმალურ ზღვარს ადგენს 
5 წლიდან და ბოლო მერვე ნაწილი თუ შედეგი დადგა სიკვდილი მისი მაქსიმალური ზღვარი 
განისაზღვრება 13 წლით, ამდენად დამამძიმებელი გარემოებების კატეგორიების გათალისწინებით 
განსხვავებით იქნა დარეგულირებული სასჯელის როგორც ქვედა ისე ზედა ზღვარი და სანქციის 
ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 
ნაწილი 2.ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან რვა წლამდე. 
ნაწილი 4. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან ათ წლამდე. 
ნაწილი 5. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე. 
ნაწილი 6. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან ცამეტ წლამდე.” 
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118-ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება (28.04.2006. N2937) 
 
28.04.2006 #2937 ცვლილებამ  გარკვეულწილად შეცვალა, როგორც დისპოზიციის ასევე სანქციის 
ნაწილი, კერძოდ  მუხლის 1 ნაწილში დისპოზიციის ნაწილი დარჩა უცვლელი, ცვლილება შევიდა 
მხოლოდ სანქციის ნაწილში, კერძოდ ტუსაღობა, როგორც სასჯელის სახე ამოღებულ იქნა, ასევე 
დაწესდა მინიმალური ზღვარი 1 წელი თუ ძველ ვერსიაში სასჯელი ითვალისწინებდა 
თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე ცვლილების შედეგად იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით თვრამეტ თვემდე ან თავისუფლების 
შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლაი 
მდე.” 
 
მუხლს დაემატა ახალი მეორე ნაწილი, რომელიც ძველ რედაქციაში არ იყო გათვალისწინებული:  
 
”2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა, 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
ახალი რედაქციის მესამე ნაწილი განსხვავებულია ძველი რედაქციის შესაბამისი ნაწილისაგან 
დისპოზიციის ნაწილში შეტანილია გარკვეული ცვლილებებით, რაც გამოიხატება იმაში რომ თუ 
ძველ  ვერსიაში მოცემული იყო  

 ამ კოდექსის 117-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დამამძიმებელი 
გარემოების არსებობისას 

ახალი რედაქციით იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად 
 ამ კოდექსის 117-ე მუხლის მე-3, მე-5 ან მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული 

დამამძიმებელი გარემოების არსებობისას 
შესაბამისად სანქციის ნაწილშიც შეტანილი იქნა ცვლილება 25.07.2006 N 3530, რომლის 
მიხედვითაც  დადგენილ იქნა მინიმალური ზღვარი 3 წელი, რამაც შესაბამისად დაამძიმა სანქციის 
ნაწილი, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.”  
 
ამავე მუხლს დაემატა მეოთხე ნაწილი, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად  
”4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის 
მოსპობა, 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე“. 
 
საბოლოოდ 118 მუხლი შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე მკვეთრად დამძიმდა.  
 
124-ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება გაუფრთხილებლობით (25.12.2009. 
N2477) 
 
124–ე მუხლმა ფაქტიურა ფორმალური ცვლილება განიცადა ანუ პირველი და მეორე ნაწილი 
გაერთიანდა, ასევე სანქციის ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე ტუსაღობა. 
 
1351-ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობა (28.04.2006. N2937) 
 
1351 მუხლში ცვლილება შევიდა, როგორც დისპოზიციის ისევე სანქციის ნაწილში, კერძოდ 
დისპოზიციის ნაწილში ძველი რედაქციის მეორე ნაწილი ”იგივე ქმედება ჩადენილი არაერთგზის 
ან ორგანიზებული ჯგუფის მიერ” გაიყო ორ ნაწილად  და  დამოუკიდებლად განისაზღვრა 
სანქცია ორივე მათგანის მიმართ, რამაც ერთ შემთხვევაში გამოიწვია სასჯელის შემსუბუქება, 
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რადგანაც ზედა ზღვარი დადგინდა 12 წელი ნაცვლად 15 ისა, თუმცა ამავდროულად გამკაცრდა 
მესამე ნაწილი, სადაც ქვედა ზღვარი გაიზარდა 4 წლით, კერძოდ 1351 მუხლი სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.  
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე.” 
 
137-გაუპატიურება (28.04.2006. N2937) 
 
მოცემულ შემთხვევაში ცვლილება იქნა შეტანილი 137 მუხლის, როგორც სანქციის ასევე  
დისპოზიციის ნაწლში, რაც შეეხება 137 მუხლის  1 ნაწილს ცვლილება შეეხო სანქციის ნაწილს, 
სადაც სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა 1 წლით ამავდროულად ზედა ზღვარი შემცირდა 1 
წლით. სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
 ”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე.” 
 
მეორე, მესამე და მეოთხე ნაწილებში მოხდა გარკვეული ახლებური გადანაწილება 
დამამძიმებელი გარემოებების მიხედვით, ძველი რედაქციის მესამე ნაწილიდან  მე–2 პუნქტი 
გადმოტანილ იქნა და აღნიშნული ქმედენბის მიმართ სანქციის ნაწილში მოხდა სასჯელის 
გარკვეულწილად შემსუბუქება, თუ ძველი რედაქციის მესამე ნაწილი ითვალისწინებდა სასჯელს 
ხუთიდან 15 წლამდე იგი შემცირდა 4 წლით, თუმცა აქვე მინიმალური ზღვარი გაიზარდა 1 
წლით, იგი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:  
 
”2. იგივე ქმედება:  
ა) ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 
ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება ან სხვა მძიმე შედეგი,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.” 
 
ძველი რედაქციის მეორე ნაწილში გათვალისწინებული  გარემოებები გადატანილ იქნა მესამე 
ნაწილში, რამაც გამოიწვია მკვეთრი დამძიმება იმ პირების მიმართ, რომლებმაც ჩაიდინეს 137 
მუხლის ძველი რედაქციის გათვალისწინებული შემდეგი ქმედება „არაერთგზის; იმის მიერ, 
ვისაც ადრე ჩადენილი ჰქონდა ამ კოდექსის 138-ე–141-ე მუხლებით გათვალისწინებული 
რომელიმე დანაშაული“, კერძოდ მუხლი მეორე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე.” 
 
ძველი რედაქციის მესამე ნაწილით გათალისწინებული გარკვეული გარემოებები  ჩამოყალიბდა 
ცალკე მეოთხე ნაწილად, რომელიც  შეეხორი ორ პუნქტს, ცვლილებამ გამოიწვია სანქციის 
ნაწილში სასჯელის მნიშვნელოვანი დამძიმება მოცემული ორი პუნქტის მიმართ, სადაც 
მინიმალური ზღვარი გასიზარდა 7 წლით, მეოთხე ნაწილი ჩანოყალიბდა შემდეგნაირად; 
 
„4. იგივე ქმედება:  
ა) ჩადენილი დაზარალებულის ან სხვა პირის მიმართ განსაკუთრებული სისასტიკით;  
ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა,-  
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან თხუთმეტ წლამდე.“ 
 
ძველი რედაქციის მეოთხე ნაწილი გადატანილ იქნა ახალი რედაქციის მეხუთე ნაწილში 
დისპოზიციის ნაწილში ცვლილება არ შესულა თუმცა სანქციის ნაწილმა განიცადა ცვლილება 
მინიმალური ზღვარი გაიზარდა ხუთი წლით, კერძოდ ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:   
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„5. გაუპატიურება იმისა, ვისაც არ შესრულებია თოთხმეტი წელი,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე.“ 
 
138-სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედება (28.04.2006. N2937) 
 
მუხლის პირველ ნაწილში ძითრითადად ცვლილება შევიდა სანქციის კომპონენტში, რითაც 
სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა ერთი წლით, რამაც გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი 
თუმცა ასევე ზედა ზღვარი შემცირდა 1 წლით. გარდა აღნიშნულისა 138 მუხლი დაიყო 5 
ნაწილად, ძველი რედქციის მეორე და მესამე ნაწილები გადაკვალიფიცირდა და შესაბამისად რიგ 
შემთხვევაში ახლმა რედაქციამ გამოიწვია რიგი დამამძიმებელი გარემოებების შემთხვევაში 
სასჯელის შემსუბუქება, მაგალითად:  ძველი რედაქციის მეორე ნაწილში გათვალისწინებული  
გარემოებები გადატანილ იქნა მესამე ნაწილში, რამაც გამოიწვია მკვეთრი დამძიმება იმ პირების 
მიმართ, რომლებმაც ჩაიდინეს 138 მუხლის ძველი რედაქციის გათვალისწინებული ქმედება 
„არაერთგზის; იმის მიერ, ვისაც ადრე ჩადენილი ჰქონდა ამ კოდექსის  138-ე–141-ე მუხლებით 
გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული“, ამავდროულად შეამსუბუქა იმ  პირთა 
მდგომარეობა, რომლებსაც დანაშაული ჩადენილი აქვთ ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის 
გამოყენებით; ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება ან სხვა 
მძიმე შედეგი, კერძოდ მუხლის მეორე და მესამე ნაწილი ჩამოაყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 
 
„2. იგივე ქმედება:  
ა) ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 
ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება ან სხვა მძიმე შედეგი,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.“ 
 
„3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) არაერთგზის;  
ბ) იმის მიერ, ვისაც ადრე ჩადენილი ჰქონდა ამ კოდექსის 138-ე–141-ე მუხლებით 
გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაულა 
გ) ჯგუფურად; 
დ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის ან არასრულიომებელწლოვნის 
მიმართ,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე.“ 
 
ძველი რედაქციის მესამე ნაწილით გათალისწინებული გარკვეული გარემოებები  ჩამოყალიბდა 
ცალკე მეოთხე ნაწილად, რომელიც  შეეხო ორ პუნქტს, ცვლილებამ გამოიწვია სანქციის ნაწილში 
მნიშვნელოვანი დამძიმება მოცემული ორი პუნქტის მიმართ, სადაც მინიმალური ზღვარი 
გასიზარდა 7 წლით, მეოთხე ნაწილი ჩანოყალიბდა შემდეგნაირად; 
 
„4. იგივე ქმედება:  
ა) ჩადენილი დაზარალებულის ან სხვა პირის მიმართ განსაკუთრებული სისასტიკით;  
ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა,-  
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან თხუთმეტ წლამდე.“ 
 
ძველი რედაქციის მეოთხე ნაწილი გადატანილ იქნა ახალი რედაქციის მეხუთე ნაწილში 
დისპოზიციის ნაწილში ცვლილება არ შესულა, თუმცა სანქციის ნაწილმა განიცადა ცვლილება 
მინიმალური ზღვარი გაიზარდა ხუთი წლით, კერძოდ ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:   
 
„5. სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედება, ჩადენილი იმის მიმართ, ვისაც არ 
შესრულებია თოთხმეტი წელი,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე“ 
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140-სქესობრივი კავშირი ან სექსუალური ხასიათის მოქმედება სხვაგვარი მოქმედება თექვსმეტი 
წლის ასაკს მიუღწეველთან .( 28.04.2006 #2937) 
 
ტერმინოლოგიური ცვლილება შევიდა დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ სიტყვა ‘ლესბიანობა’ 
შეიცვალა  სიტყვით ‘ლესბოსელობა“ ასევე ცვლილება შევიდა სანქცის ნაწილში ამოღებულ იქნა 
სასჯელი – ტუსაღობა და  დაწესდა მინიმალური ზღვარი ერთი წელი, რამაც გარკვეულწილად 
გაამკაცრა სასჯელი, კერძოდ სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად  
 
”ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
ერთიდან სამ წლამდე” 
 
 
143-თავისუფლების უკანონო აღკვეთა (28.04.2006. N2937) 
 
მუხლში ცვლილება შევიდა ორ ეტაპად, კერძოდ 28.04.2006 #2937 და 25.07.2006 N 3530), რამაც 
შეიძლება ითქვას ძირეულად შეცვალა მუხლი როგორც სანქციის ასევე დისპოზიციის ნაწილში, 
კერძოდ: ძველი რედაქციის პირველი ნაწილი დისპოზიციის ნაწილში დარჩა უცვლელი სანქციის 
ნაწილში დაწესდა ქვედა ზღვარი ორი წელი, რამაც დაამძიმა სასჯელი, თუმცა ამავდროულად 
შემცირდა ზედა ზღვარი ერთი წლით, კერძოდ სანქციის  ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

” ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
მეორე ნაწილი დაყოფილ იქნა და მოხდა ძველი რედაქციის მეორე ნაწილში გათვალისწინებული 
დანაშაულებათა გადანაწილება მეორე და მესამე ნაწილებად, რის შედეგადაც რიგი მათგანის 
მიმართ, რომლებიც გადანაწილდა მეორე ნაწილში მოხდა სასჯელის შემსუბუქება თუ იგი 
შეადგენდა  თავისუფლების აღკვეთას 3 დან 10 წლამდე, ახალი რედაქციით იგი შემცირდა 3 
წლით თუმცა ამავდროულად  ქვედა ზღვარი გაიზარდა 1 წლით, მეორე ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
„2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა)  დაზარალებულის საზღვარგარეთ გაყვანით; 
ბ) უცხოეთის ოფიციალური წარმომადგენლის ან საერთაშორისო სამართლებრივ დაცვას 
დაქვემდებარებულის მიმართ; 
გ) სხვა დანაშაულის დაფარვის ან მისი ჩადენის გაადვილების მიზნით,-  
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.“ 
 
მესამე ნაწილში გადანაწილებული დამიმებელი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში სასჯელის 
მკვეთრად დამძიმება გამოიწვია ქვედა ზღვარის გაზრდამ 4 წლით პირვანდელ ვერსიასთან 
შედარებით, კერძოდ მესამე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით; 
 
„3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ;  
ბ) არაერთგზის; 
გ) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 
დ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის, არასრულწლოვნის ან უმწეო 
მდგომარეობაში მყოფის მიმართ; 
ე) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი ძალადობის 
გამოყენების მუქარით,-  
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე.“  
 
მეოთხე ნაწილში უცვლელად გადავიდა ძველი რედაქციის მესამე ნაწილის დისპოზიცია, ხოლო 



7 

 

სანქციის ნაწიში ცვლილებით სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა 3 წლით, ამავდროულად ზედა 
ზღვარი შემცირდა 3 წლით, მეოთხე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად;  
 
”4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 
ა) ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 
ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,  
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.” 

 
1431- ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)- (25.07.2006 #3530) 
 
ცვლილება განიცადა მუხლის, როგორც დისპოზიციის, ასევე სანქციის ნაწილმა, დანაშაულის 
აღწერილობა მკვეთრად შეიცვალა და 1431 მუხლის  პირველი ნაწილი, რომელიც ძველი 
რედაქციით ითვალისწინებდა  „ადამიანის ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო 
გარიგების განხორციელება, აგრეთვე იძულებით, შანტაჟით ან მოტყუებით ადამიანის 
გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა  ან მიღება ექსპლუატაციის მიზნით“ ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”1. ადამიანის ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების განხორციელება, აგრეთვე 
მუქარით, ძალადობით ან იძულების სხვა ფორმით, მოტაცებით, შანტაჟით, თაღლითობით, 
მოტყუებით, უმწეო მდგომარეობის ან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით, საზღაურის ანდა 
სარგებლის მიცემის ან მიღების გზით იმ პირის თანხმობის მისაღწევად, რომელსაც სხვა პირზე 
ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია, ადამიანის გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა, დაქირავება, 
ტრანსპორტირება, გადაცემა, შეფარება ანდა მიღება ექსპლუატაციის მიზნით, ” 

 
პირველმა ნაწილმა ცვლილება განიცადა სანქციის კომპონენტშიც, კერძოდ თუ ცვლილებამდე 
სანქცია ითავლისწინებდა სასჯელს 5 დან 12 წლამდე, ცვლილების შედეგად ქვედა ზღვარი 
გაიზარდა 2 წლი და დაემატა დამატებითი სასჯელი თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 
უფლების ჩამორთმევით ერთი წლის ვადით. სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით  შვიდიდან თორმეტ წლამდე, თანამდებობის დაკავების 
ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ერთი წლის ვადით.” 
 
მეორე ნაწილი დაყოფილ იქნა და მოხდა ძველი რედაქციის მეორე ნაწილში გათვალისწინებული 
დანაშაულებათა გადანაწილება მეორე და მესამე ნაწილიებად, რის შედეგადაც რიგი მათგანის 
მიმართ, რომლებიც გადანაწილდა მეორე ნაწილში ფაქტიურად მნიშვნელოვანი ცვლილება არ 
მომხდარა, კერძოდ მოხდა სასჯელის შემსუბუქება და ამავდროულად დამძიმებაც თუ იგი 
შეადგენდა  თავისუფლების აღკვეთას 8დან 15 წლამდე, ახალი რედაქციით ქვედა ზღვარი 
გაიზარდა 1 წლით  ამავდროულად  ზედა ზღვარი შემცირდა 1 წლით, მეორე ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის მიმართ;  
ბ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფის ან დამნაშავეზე 
მატერიალურად ანდა სხვაგვარად დამოკიდებულის მიმართ; 
გ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით,  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თოთხმეტ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ორი წლის ვადით.” 
 
რაც შეეხება დამამძიმებელ გარემოებებს, რომელიც გადანაწილდა მუხლის მესამე ნაწილში 
განიცადა სასჯელის მკვეთრი დამძიმება, კერძოდ ქვედა ზღვარი გაიზარდა 4 წლით და სასჯელის 
ზომას დაემატა დამატებითი სასჯელი  თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების 
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ჩამორთმევა სამი წლის ვადით იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) არაეერთგზის; 
ბ) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 
გ) დაზარალებულის საზღვარგარეთ გაყვანით;  
დ) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი ძალადობის 
გამოყენების მუქარით, – 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან თხუთმეტ წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით სამი წლის ვადით.” 
 
ძველი რედაქციის მესამე ნაწილი დისპოზიციის ნაწილში უცვლელად გადავიდა, ახალი 
რედაქციის მეოთხე ნაწილში, ხოლო სანქციაში შევიდა ცვლილებები, ქვედა ზღვარი გაიზარდა 3 
წლით და როგორც სხვა ნაწილების შემთხვევაში, ამ ნაწილშიც სასჯელის ზომას დაემატა 
დამატებითი სასჯელი  თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა სამი წლის 
ვადით იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 
ა) ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 
ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, – 
ნაწილი 4.ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით სამი წლის ვადით.” 
 
1432-არასრულწლოვნით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)- (25.07.2006 #3530) 
 
ცვლილება განიცადა მიხლის, როგორც დისპოზიციის ასევე სანქციის ნაწილმა,  შეიცვალა 
დანაშაულის აღწერილობა და კერძოდ 1422 მუხლის  პირველი ნაწილი, რომელიც ძველი 
რედაქციით ითვალისწინებდა  „არასრულწლოვანის ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა 
უკანონო გარიგების განხორციელება, აგრეთვე მისი  გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა  ან მიღება 
ექსპლუატაციის მიზნით“ დაემატა აგრეთზე დაქირავება, ტრანსპორტირება, გადაცემა ან შეფარება 
და ცვლილების შედეგად ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”არასრულწლოვნის ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების განხორციელება, 
აგრეთვე მისი გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა, დაქირავება, ტრანსპორტირება, გადაცემა, 
შეფარება ანდა მიღება ექსპლუატაციის მიზნით ” 

 
ასევე ცვლილება განიცადა სანქციის ნაწილმა, რომელიც 3 წლით  შემსუბუქდა სხვა 
შემთხვევებისაგან განსხვავებით და ამასთანავე დაემატა დამატებითი სასჯელი, სანქციის ნაწილში 
მუხლის 1 ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ერთი წლის ვადით.” 
 
მეორე ნაწილი დაყოფილ იქნა და მოხდა ძველი რედაქციის მეორე ნაწილში გათვალისწინებული 
დანაშაულებათა გადანაწილება მეორე და მესამე ნაწილებად, რის შედეგადაც რიგი მათგანის 
მიმართ, რომლებიც გადანაწილდა მეორე ნაწილში მოხდა სასჯელის შემსუბუქება, კერძოდ ერთი 
წლით დაიწია ქვედა ზღვარმა, ხოლო ორი წლით ზედა ზღვარმა, და იგი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 
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ბ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფის ან დამნაშავეზე 
მატერიალურად ანდა სხვაგვარად დამოკიდებულის მიმართ,  
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ორი წლის ვადით.” 
 
ხოლო რაც შეეხება იმ ნაწილს, რომლებიც გადანაწილდა მესამე ნაწილში გარკვეულწილად 
დამძიმდა სასჯელი, რადგანაც ქვედა ზღვარი გაიზარდა 2 წლით და დაემატა დამატები სასჯელი 
და მესამე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) არაერთგზის; 
ბ) იძულებით, შანტაჟით ან მოტყუებით; 
გ) ორი ან მეტი არასრულწლოვნის მიმართ;  
დ) დაზარალებულის საზღვარგარეთ გაყვანით;  
ე) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი ძალადობის 
გამოყენების მუქარით, – 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თოთხმეტიდან ჩვიდმეტ წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით სამი წლის ვადით.” 
 
რაც შეეხება ძველი რედაქციის მესამე ნაწილს დისპოზიციის ნაწილში დარჩა უცვლელად და 
გადავიდა ახალი რედაქციის მეოთხე ნაწილში, თუმცა სანქცია დამძიმდა რადგანაც ქვედა ზღვარი 
გაიზარდა 2 წლით და დაემატა დამატები სასჯელი და მეოთხე ნაწილი სანქციის ნაწილში 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ჩვიდმეტიდან ოც წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით სამი წლის ვადით ანდა უვადო თავისუფლების აღკვეთით.”  

  
144-მძევლად ხელში ჩაგდება (28.04.2006. N2937; 5.05.2000 N 292) 

მუხლში ცვლილება შევიდა ორჯერ, პირველ  შემთხვევაში 28.04.2006. N2937-ის შემთხვევაში, 
ცვლილება შეეხო სანქციის ნაწილს კერძოდ პირველ ნაწილში სასჯელის მინიმალური ზღვარი 
გაიზარდ  2 წლით, რამაც  დაამძიმა სასჯელი, ასევე მეორე ნაწილში მინიმალური ზღვარი 6 დან 
გაიზარდა 9 წლამდე ანუ 3 წლით, ხოლო მესამე ნაწილში მინიმალური ზღვარი გაიზარდა  8 დან 13 
წლამდე - 5 წლით, რამაც მკვეთრად გაამკაცრა სასჯელი. კერძოდ 144 მუხლი სანქციის ნაწილში 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:   

”ნაწილი 1: ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თოთხმეტ წლამდე.  
ნაწილი 2: ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თოთხმეტ წლამდე.  
ნაწილი 3: ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცამეტიდან თვრამეტ წლამდე.”  
 
5.05.2000 N 292 ცვლილებით ამოღებულ იქნა კოდექსის პირვანდელ ვერსიაში არსებული 
შენიშვნის ნაწილი, რომელიც დანაშაულის ჩადენის პირველ ეტაპზე, გარკვეულ შემამსუბუქებელ 
გარემოებას წარმოადგენდა ამოღებულ იქნა:  
 
ÛÄÍÉÛÅÍÀ: ÈÖ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÌÞÄÅËÀÃ áÄËÛÉ ÜÀÂÃÄÁÉÃÀÍ 72 ÓÀÀÈÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÃÀÌÍÀÛÀÅÄ ÍÄÁÀÚÏ×-
ËÏÁÉÈ ÂÀÀÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÓ ÌÀÓ ÉÓÄ, ÒÏÌ ÀÒ ÛÄÓÒÖËÃÀ ÌÞÄÅËÉÓ ÂÀÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÐÉÒÏÁÀ, ÉÓ ÂÀÈÀ-
ÅÉÓÖ×ËÃÄÁÀ ÓÉÓáËÉÓÓÀÌÀÒÈËÄÁÒÉÅÉ ÐÀÓÖáÉÓÌÂÄÁËÏÁÉÓÀÂÀÍ, ÈÖ ÌÉÓ ØÌÄÃÄÁÀÛÉ ÀÒ ÀÒÉÓ ÓáÅÀ ÃÀ-
ÍÀÛÀÖËÉÓ ÍÉÛÍÄÁÉ ÃÀ ÀÒ ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÃÀÆÀÒÀËÄÁÖËÉÓ ÓÀÜÉÅÀÒÉ. 
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177-ქურდობა (28.04.2006. N2937) 
 
მნიშვნელოვანი  ცვლილება განიცადა 177 მუხლის როგორც სანქციის ასევე დისპოზიციის 
ნაწილმა, რომელიც მკვეთრად შეიცვალა მეორე და მესამე ნაწილის კომპონენტში და დაემატა 
მეოთხე ნაწილი, კერძოდ: პირველი ნაწილის სანქციის კომპონენტში შეტანილი ცვლილებით 
დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი, რამაც გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი, სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ერთიდან სამ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.” 
 
დისპოზიციის მეორე ნაწილში შეტანილი ცვლილებით ერთერთი პუნქტი ძველი რედაქციიდან 
დატოვებულ იქნა ახალ რედაქციაში და მეორე პუნქტი გადმოტანილ იქნა მესამე ნაწილიდან, 
სანქციის ნაწილმა განიცადა არაკარდინალური ცვლილება, კერძოდ მინიმალური ზღვარი 
გაიზარდა ერთი წლით, ზედა ზღვარი შემცირდა ერთი წლით, მეორე ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად:  
 
”2. იგივე ქმედება: 
ა) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია; 
ბ) ჩადენილი სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით,- 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან  ხუთ წლამდე.” 
 
ახალი რედაქციის მესმე ნაწილი ფაქტიურად შემოღებულ იქნა ცვლილების შედეგად, როგორც 
დისპოზიციის ასევე სანქციის ნაწილში და ახლი რედაქციის მესამე ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად:  
 
”3. იგივე ქმედება, ჩადენილი:  
ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ;  

ბ) არაერთგზის; 

გ) ბინაში უკანონო შეღწევით; 

დ) სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ;  

ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 
 
რაც შეეხება ახლი რედაქციის მეოთხე ნაწილს ფაქტიურად ავტომატურად გადატანილ იქნა ძველი 
რედაქციის მესამე ნაწილი და დაემატა ერთი პუნქტი ”დ) მაგისტრალურ მილსადენში არსებული 
ნავთობის ან გაზის მიმართ”, და განისაზღვრა მნიშვნელოვანი ზიანის განმარტება, ამასთან 
მკვეთრი ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, რამაც მკვეთრად დაამძიმა სასჯელი, 177 მუხლის 
მეოთხე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”4. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 
ბ) დიდი ოდენობით;  
გ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი  ნივთის მართლსაწინააღმდეგო 
მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის; 
დ) მაგისტრალურ მილსადენში არსებული ნავთობის ან გაზის მიმართ,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით  ექვსიდან ათ წლამდე.” 
 
შენიშვნა: კოდექსის ამ თავში მნიშვნელოვან ზიანად ითვლება ნივთის (ნივთების) ღირებულება 
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150 ლარის ზევით. 
 
178-ძარცვა (28.04.2006. N2937) 
 
მნიშვნელოვანი  ცვლილება განიცადა 178 მუხლის, როგორც სანქციის ასევე დისპოზიციის 
ნაწილმა, რომელიც მკვეთრად შეიცვალა მეორე და მესამე ნაწილის კომპონენტში და დაემატა 
მეოთხე ნაწილი, კერძოდ: პირველი ნაწილის სანქციის კომპონენტში შეტანილი ცვლილებით 
დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 3 წელი და სასჯელის ზედა ზღვარს დაემატა ერთი წელი, 
რამაც მკვეთრად  დაამძიმა სასჯელი, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორიდან სამ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.” 
 
დისპოზიციის მეორე ნაწილში შეტანილი ცვლილებით ერთერთი პუნქტი ძველი რედაქციიდან 
დატოვებულ იქნა ახალ რედაქციაში და მეორე პუნქტი გადმოტანილი იქნა მესამე ნაწილიდან, 
სანქციის ნაწილმა განიცადა არაკარდინალური ცვლილება, კერძოდ მინიმალური ზღვარი 
გაიზარდა ერთი წლით, ზედა ზღვარი შემცირდა ერთი წლით და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე.” 
 
ახალი რედაქციის მესმე ნაწილი ფაქტიურად შემოღებულ იქნა ცვლილების შედეგად, როგორც 
დისპოზიციის ასევე სანქციის ნაწილში და ახლი რედაქციის მესამე ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: (29.12.2006 N 4213) 
ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ;  

ბ) არაერთგზის; 

გ) ბინაში უკანონო შეღწევით; 

დ) ძალადობით, რომელიც საშიში არ არის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის, ანდა 
ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით;  

ე) სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ, 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე.” 
 
რაც შეეხება ახლი რედაქციის მეოთხე ნაწილს ფაქტიურად ავტომატურად გადატანილ იქნა ძველი 
რედაქციის მესამე ნაწილი და მას მოაკლდა ერთი პუნქტი ”ჩადენილი სადგომში ან სხვა საცავში 
უკანონო შეღწევით” ამასთან  ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, რამაც მკვეთრად დაამძიმა 
სასჯელი, 178 მუხლის მეოთხე ნაწილი ცამოყალიბდა შემდეგნაირად:  

”4. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 
ბ) დიდი ოდენობით;  
გ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი  ნივთის მართლსაწინააღმდეგო 
მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის, 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე.” 
 
179-ყაჩაღობა (28.04.2006. N2937; 29.12.2006 N 4213) 

მნიშვნელოვანი  ცვლილება განიცადა 179 მუხლის, როგორც სანქციის ასევე დისპოზიციის 
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ნაწილმა, რომელიც მკვეთრად შეიცვალა მეორე და მესამე ნაწილის კომპონენტში და დაემატა 
მეოთხე ნაწილი, კერძოდ: პირველი ნაწილის დისპოზიციის ნაწილში ფრაზას „ჩადენილი 
სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით“ დაემატა სიტყვა „ადამიანის“  და 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად„ ჩადენილი ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის 
საშიში ძალადობით“. ასევე სანქციის კომპონენტში შეტანილი ცვლილებით სასჯელის ქვედა 
ზღვარს დაემატა 2 წელი და სასჯელის ზედა ზღვარს მოაკლდა სამი წელი, რამაც 
გარკვეულწილად შეამსუბუქა  სასჯელი, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე.”  
 
დისპოზიციის მეორე ნაწილში შეტანილი ცვლილებით  მეორე ნაწილში შემავალი გარემოებები 
გადანაწილდა მეორე/მეასმე/მეოთხე ნაწილებში და ასევე დაემატა ახალი გარემოებები, კერძოდ 
მეორე ნაწილში დარჩა ორი პუნქტი ძველი რედაქციიდან და დაემატა ერთი ახალი გარემოება ”გ) 
სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ”, ასევე ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, რომელმაც 
მკვეთრად შეამსუბუქა სასჯელი მეორე ნაწილში არსებული გარემოებებით ჩადენილი 
დანაშაულისათვის, რადგანაც სასჯელის ზედა ზღვარს მოაკლდა 5 წელი, კერძოდ მეორე ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად 

”2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: (29.12.2006 N 4213) 
ა) სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით; 

ბ) ჯგუფურად; 

გ) სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ, –  

ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.” 
  
ახალი რედაქციის მესმე ნაწილი ფაქტიურად გადმოტანილ იქნა მეორე ნაწილიდან  და ამ 
შემთხვევაშიც გარკვეულწილად მოხდა სასჯელის შემსუბუქება, კერძოდ 2 წელი დაემატა 
სასჯელის ქვედა ზღვარს  ხოლო სასჯელის ზედა ზღვარს მოაკლდა 3 წელი, ახლი რედაქციის 
მესამე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.”  
 
რაც შეეხება ახლი რედაქციის მეოთხე ნაწილს ფაქტიურად ავტომატურად გადატანილ იქნა 
პუნქტები  ძველი რედაქციის მეორე ნაწილიდან,  სანქციის ნაწილში შეტანილმა ცვლილებებმა 
მკვეთრად დაამძიმა სასჯელი, კერძოდ სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა 6 წლით, 179 მუხლის 
მეოთხე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  

”4. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 
ბ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი  ნივთის მართლსაწინააღმდეგო 
მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის,- 
ნაწილი 4. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე.” 
 
180-თაღლითობა (28.04.2006. N2937,25.07.2006 N 3530) 

180 მუხლის პირველი ნაწილი დისპოზიციის ნაწილში არ შეცვლილა ძირითადად ცვლილება 
შეეხო სანქციის ნაწილს, კერძოდ დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი ორი წელი და ზედა ზღვარი 
გაიზარდა ერთი წლით, რამაც გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი კერძოდ სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
 ”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 
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სამოცდაათიდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. (25.07.2006 N 3530)”  
 
ძველი რედაქციის მეორე და მესამე ნაწილები ახალ რედაქციაში გადანაწილდა სამ ნაწილად და 
ამდენად ახალი რედაქციით 180–ე მუხლი შედგება 4 ნაწილისაგან, რიგი გარემოებების 
შემთხვევაში, კერძოდ გარემოებები, რომლებიც იყო გათალისწინებული ძველი რედაქციის მეორე 
ნაწილში და შესაბამისად დარჩა ახალი რედაქციის მეორე ნაწილში სასჯელი დამძიმდა, კერძოდ 
ქვედა ზღვარი გაიზარდა 2 წლით და ზედა ზღვარი 1 წლით, და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 
 
ახალი რედაქციის მესამე ნაწილი შედგება ძვერი რედაქციის მეორე ნაწილის ერთი პუნქტისა 
„სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით“, რომლის მიმართაც სასჯელი დამძიმებულ იქნა 
და ძველი რედაქციის მესამე ნაეწილის ორი პუნქტისაგან, რომლის მიმართაც სასჯელი 
ფაქტიურად შემსუბუქდა, რადგანაც ზედა ზღარს მოაკლდა ერთი წელი, თუმცა ამავდროულად 
ქვედა ზღვარს დაემატა ერთი წელი, მესამე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდგნაირად: 
 
”3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;  
ბ) დიდი ოდენობით;  
გ) არაერთგზის,-  
ნაწილი 3. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.” 
 
ძველი რედაქციის მეორე ნაწილიდან აღებული ორი პუნქტისაგან შემუშავდა ახალი რედაქციის 
მეოთხე ნაწილი, რომლის მიმართაც სასჯელი გარკვეულწილად დამძიმდა კერძოდ ქვედა ზღვარი 
გაიზარდ ორი წლით და მეოთხე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”4. იგივე ქმედება, ჩადენილი:  
ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 
ბ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი  ნივთის მართლსაწინააღმდეგო 
მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის, 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე” 
 
181-გამოძალვა (28.04.2006. N2937; 29.12.2006 N 4213; 25.07.2006 N 3530) 

181 მუხლის პირველი ნაწილის დისპოზიცია დარჩა უცვლელი, შეიცვალა სანქციის ნაწილი რამაც 
გარკვეუწლიალდ გაამკაცრა სასჯელი, კერძოდ ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–ტუსაღობა და 
დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
ძველი რედაქციის მეორე ნაწილი დაიყო ორ ნაწილად და ორივე შემთხვევაში სანქციის ნაწილში 
სასჯელები იქნა გამკაცრებული, თუმცა განსაკუთრებით იგი გამკაცრდა იმ გარემოებების 
არსებობის შემთხვევაში, რომლებიც გადანაწილდა მესამე ნაწილში, ასევე უნდა აღინიშნოს რომ 
დისპოზიციის ნაწილში ახალი რედაქციის მესამე ნაწილს დაემატა ახალი გარემოება, რომელიც  
ძველ რედაქციაში არ იყო გათვალისწინებული  „ორგანიზებული ჯგუფის მიერ“, მეოთხე ნაწილში 
ავტომატურად გადატანილ იქნა ძველი რედაქციის მესამე ნაწილი და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 
სასჯელი შემსუბუქდა, რადგანაც როგორც ქვედა ისე ზედა ზღვარი შემცირდა 1 წლით, კერძოდ 181 
მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 
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3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: (29.12.2006 N 4213) 
ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი  ნივთის მართლსაწინააღმდეგო 
მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის,  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 
4. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე. (25.07.2006 N 3530)” 
 
182-მითვისება ან გაფლანგვა (28.04.2006. N2937; 23.10.2008 N 401) 

182 მუხლს დისპოზიციის ნაწილში ძირეული ცვლილებები არ განუცდია მხოლოდ პირველ 
ნაწილში იქნა შტანილი ცვლილება კერძოდ ტერმინი :სხვისი მოძრავი ნივთი“ შეიცვალა 
ტერმინით „ სხვისი ნივთის ან ქონებრივი უფლების“, და ამავე ნაწილში ტექსტი „თუ ეს ნივთი 
იმყოფება“  შეიცვალა ტექსტით „თუ ეს ნივთი ან ქონებრივი უფლება იმყოფებოდა“, კერძოდ 
შეიცვალა დანაშაულის ფორმულირება, სხა შემთხვევაში ცვლილებები შევიდა სამივე ნაწილის 
სანქციაში, რომელიც სამივე შემთხვევაში გამკაცრდა, პირველ ნაწილში დაწესდა ქვედა ზღვარი და 
ზღვარი გაიზარდა 1 წლით და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.” 
   
მეორე ნაწილში ქვედა ზღვარს დაემატა 2 წელი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
მესამე ნაწილის შემთხვევაში სანქციის ნაწილში ძირეული ცვლილებები არ მომხდარა რადგანაც 
ზედა ზღვარს დააკლდა ერთი წლი და ქვედა ზღვარს დაემატა 1 წელი და სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
183-განსაკუთრებული ისტორიული, კულტურულ მეცნიერული ან ეროვნული ღირებულების 
ნივთის ან დოკუმენტის დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით (28.04.2006. 
N2937) 
მუხლის პირველ და მეორე ნაწილებს დისპოზიციის ნაწილში ცვლილებები არ განუცდია 
ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილებში, პირველი ნაწილის შემთხვევაში სასჯელი შემსუბუქდა, 
რადგანაც ზედა ზღვარს დააკლდა ერთი წელი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.” 
 
მეორე ნაწილში მიუხედავად იმისა რომ სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა 1 წლით სასჯელი 
მაინც შემსუბუქდა, რადგანაც ზედა ზღვარი შემცირდა 3 წლით და სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე.” 
 
მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო მესამე ნაწილის დამატება, რომელიც სანქციის მიხედვით 
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა კატეგორიას განეკუთვნება და იგი ჩამოყალიბდა 
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შემდეგნაირად: 
 
”3. იგივე ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან თხუთმეტ წლამდე.” 
 
186-წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ნივთის შეძენა ან გასაღება 
(28.04.2006. N2937)  
 
186 მუხლის პირველ ნაწილს ცვლილება არ განუცდია მხოლოდ სიტყვა „შეძენა“ შეიცვალა 
სიტყვით ”ფლობა”. მეორე ნაწილში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, კერძოდ ამოღებულ 
იქნა სასჯელის სახე – ტუსაღობა და დაწესდა სასჯელის  ქვედა ზღვარი ორი წელი და 
სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შედეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.”  
  
მესამე ნაწილში ასევე ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, სადაც სასჯელის ქვედა ზღვარი 
გაიზარადა 1 წლით და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შედეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.”  
 
187-ნივთის დაზიანება ან განადგურება 
 
მუხლში ძირითადად ცვლილება შევიდა როგორც დისპოზიციის ისე სანქციის ნაწილში, კერძოდ 
პირველი ნაწილის სანქციიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე –ტუსაღობა, სასჯელის 
მინიმალური ზღვარი დადგინდა 1 წელი, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შედეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით  ასიდან ას ოთხმოც 
საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით 
ვადით ერთიდან სამ წლამდე.”  
 
მეორე ნაწილში ასევე ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, რომელმაც მკვეთრად შეამსუბუქა 
სასჯელი, რადგანაც სასჯელის ქვედა ზღვარი შეამცირა 1 წლით, ხოლო ზედა ზღვარი შემცირდა 3 
წლით, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შედეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.” 
 
მესამე ნაწილის სანქციაში შეტანილი ცვლილებით ასევე მოხდა სასჯელის შემსუბუქება, 
სასჯელის ზედა ზღვარი შემცირდა 5 წლით და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე.” 
  
ამასთანავე როგორც უკვე აღინიშნა მუხლს დაემატა ახალი მეოთხე ნაწილი, რომელიც 
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების კატეგორიას განეკუთვნება თუმცა ამ  შემთხვევაშიც  
სასჯელის ზედა ზღვარი 3 წლით ნაკლებია ვიდრე , მას ითვალისწინებდა ძველი რედაქცია, 
აღნიშნულიდან გამომდინარე 187 მუხლით გათალისწინებული დანაშაულის მიმართ სასჯელი 
შემსუბუქდა, ახალი მეოთხე ნაწილი კი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”4. ამ მუხლის მე-2 ნაწილში აღნიშნული ქმედება, რამაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია ორი ან 
მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,-  
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე.” 
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188-ნივთის დაზიანება ან განადგურება გაუფრთხილებლობით (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შევიდა მეორე და მესამე ნაწილის სანქციის ნაწილებში, კერძოდ მეორე ნაწილის 
სანქციაში სასჯელის ზედა ზღვარს მოაკლდა 1 წელი და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან  თავისუფლების 
შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.” 
 
რაც შეეხბა მესამე ნაწილს ამ შემთხვევაში დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 3 წლით, რამაც 
მნიშვნელოვნად გაამკაცრა სასჯელი, თუმცა ამავდროულად ზედა ზღვარს დააკლდა ერთი წელი 
და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.” 
 
189-საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელისა და მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის 
უფლების ხელყოფა 
 
189 მუხლმა განიცადა მნიშვნელოვანი სახეცვლილება, როგორც სანქციის ასევე დისპოზიციის 
ნაწილში, კერძოდ პირველ ნაწილში სანქციის კომპონენტში ცვლილება არ ყოფილა შეტანილი 
თუმცა სრულად შეიცვალა პირველ ნაწილში მოცემული დანაშაულის აღწერილობა/ დისპოზიცია 
და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”საავტორო უფლების ობიექტზე ავტორობის მითვისება ან თანაავტორობაზე იძულება”  
 
მეორე, მესამე და მეოთხე ნაწილებმა ასევე განიცადა სახეცვლილება, როგორც სანქციის ასევე 
დისპოზიციის ნაწილში, ასევე დაემატა შენიშვნის კომპონენტი და იგი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 
იმავე ვადით. 
3. შემოსავლის მიღების მიზნით ნაწარმოების, ფონოგრამის, ვიდეოგრამის ან მონაცემთა ბაზის 
უკანონო რეპროდუცირება ან „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის თანახმად, მათი კონტრაფაქციული ასლების უკანონო შეძენა, იმპორტი, შენახვა, გაყიდვა, 
გაქირავება ან სხვა უკანონო გამოყენება, ან/და საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელის და 
მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლების სხვა ხელყოფა, ჩადენილი დიდი ოდენობით 
შემოსავლის მიღების მიზნით ნაწილი 3. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 
ორ წლამდე. 
4. ამ მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 
ა) ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღების მიზნით; 
ბ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, –  
ნაწილი 4. ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 
იმავე ვადით.” 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედება დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღების 
მიზნით ჩადენილად ითვლება, თუ ნაწარმოების, ფონოგრამის, ვიდეოგრამის, მონაცემთა ბაზის 
ასლების ღირებულება ან საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელის და მონაცემთა ბაზის 
დამამზადებლის უფლებების კანონიერი გამოყენების შემთხვევაში საავტორო, მომიჯნავე 
უფლების მფლობელის ან მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის მიერ მისაღები შემოსავალი 
აღემატება ხუთი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით – თუ ზემოაღნიშნული 
ღირებულება ან შემოსავალი აღემატება ათი ათას ლარს. 
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192-უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა (22.06. 2007 N 5035)  

192 მუხლის პირვენ ნაწილში ცვლილებები შევიდა როგორც სანქციის ასევე დისპოზიციის 
ნაწილში, კეძოდ დისპოზიციის ნაწილიდან ამოღებულ იქნა ფრაზები “სპეციალური ნებართვის 
(ლიცენზიის)” „ლიცენზირების“ და შეიცვალა ფრაზებით „ნებართვის  ან ლიცენზიის“ „ 
სანებართვო ან სალიცენზიო“ გაუგებარია რამდენ ძირეული ცხვლილება შეიტანა აღნიშნიულმა 
დანაშაულის კვალიფიკაციაში, რაც შეეხება სანქციის ნაწილს ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–
ტუსაღობა, ასევე სასჯელი მნიშვნელოვნად დამძიმდა რადგანაც დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 
ერთი წელი, ხოლო ზედა ზღვარი გაიზარდა ერთი წლით. 

”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე.” 

მეორე ნაწილის დისპოზიციაში ცვლილება არ ყოფოლა შეტანილი, რაც შეეხბა სანქციას შეტანილი 
ცვლილებით მოხდა მისი გარკვეული დამძიმება, რადგანაც დაწესდა ქვედა ზღვარი სამი წელი.  

”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.” 
 
ასევე მუხლს დაემატა შენიშვნა იურიდიული პირის დასჯადობის შესახებ, კერძოდ  

ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

194-უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის გათეთრება) (19.03.2008 N 5953) 

აღსანიშნავია რომ 194 –ე მუხლში ძირითადი ცვლილებები შევიდა 2008 წელს და მან ფაქტიურად 
მნიშვნელოვანი სახეცვლილება განიცადა როგორც სანქციის აასევე დისპოზიციის ნაწილსი, 
კერძოდ: ძირეულად შეიცვალა დანაშალის კვალიფიკაცია და 194 მუხლის პირველი ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”1. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ესე იგი უკანონო ან/და დაუსაბუთებელი 
ქონებისათვის კანონიერი სახის მიცემა (ქონებით სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა, 
კონვერსია, გადაცემა ან სხვა მოქმედება) მისი უკანონო წარმოშობის დაფარვის მიზნით, 
აგრეთვე მისი ნამდვილი ბუნების, წარმოშობის წყაროს, ადგილმდებარეობის, განთავსების, 
მოძრაობის, მასზე საკუთრების ან/და მასთან დაკავშირებული სხვა უფლებების დამალვა ან 
შენიღბვა,” 

ამავდროულად ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწლში, რამაც შესაბამისად დისპოზიციის 
ნაწილში შეტანილი ცვლილებებისა დაამძიმა სასჯელი, კერძოდ დაწესდა ქვედა ზრვარი სამი 
წლით და ზედა ზღვარი გაიზარდა 1 წკლით, კერძოდ სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად 

”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე.” 

რაც შეეხება მუხლის მეორე ნაწილს ის დაიყო და მუხლი 2 ნაწილის ნაცვლად ახალი 
რედაქციით შედგება 3 ნაწილისაგან მეორე ნაწილიდან ამოღებულ იქნა ერთი პუნქტი 
„ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით“, რომელიც გადატანილ იქნა მესამე 
ნაწილში, მეორე პუნქტში დარჩენილი გაერემოებების შემთხვევაში თითქოს ადგილი ქონდა 
სასჯელის შემსუბუქებას, რადგანაც ზედა ზღვარი შემცირდა ერთი წლით, თუმცა დაწესდა 
მინიმალური ზღვარი 6 წელი, რამაც მკვთრად დაამძიმა სასჯელი, კერძოდ სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.” 
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ახალი მესამე ნაწილი მიეკუთვნება განსაკუთრებულ კატეგორიას და დაწესდა შესაბამისად 
მაღალი სასჯელი თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ უკიდურესად დამძიმდა სასჯელი მეორე 
ნაწილიდან გადმოტანილი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, კერძოდ მესამე ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”3. იგივე ქმედება: (19.03.2008 N 5953) 

ა) ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება,  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე.” 

მუხლს დაემატა ასევე განმარტებითი ნაწილი: 

1. ამ მუხლის მიზნებისათვის უკანონო ქონებად ითვლება ქონება, აგრეთვე ამ ქონებიდან 
მიღებული შემოსავალი, აქციები (წილი), რომელიც/რომლებიც პირს, მისი ოჯახის წევრს, ახლო 
ნათესავს ან დაკავშირებულ პირს მოპოვებული აქვთ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით. 

2. ამ მუხლის მიზნებისათვის დაუსაბუთებელ ქონებად ითვლება ქონება, აგრეთვე ამ ქონებიდან 
მიღებული შემოსავალი, აქციები (წილი), რომლის/რომელთა კანონიერი საშუალებებით მოპოვების 
დამადასტურებელი დოკუმენტები პირს, მისი ოჯახის წევრს, ახლო ნათესავს ან დაკავშირებულ 
პირს არ გააჩნია ან იგი მოპოვებულია უკანონო ქონების გასხვისების შედეგად მიღებული 
ფულადი სახსრებით.   

3. ამ მუხლში დიდ ოდენობად ითვლება შემოსავალი ოცდაათი ათასი ლარიდან ორმოცდაათ ათას 
ლარამდე, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად – შემოსავალი ორმოცდაათი ათასი ლარის 
ზევით. 

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ლიკვიდაციით ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 
 

მუხლი 195  

ცვლილება შევიდა 195 მუხლის სანქციის ნაწილში,, კერძოდ პირველი ნაწილის სანქციიდან 
ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე ტუსაღობა და სხვა შემთხვევაში დარჩა უცვლელად,  სანქციის 
ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.” 
 
მეორე ნაწილის შემთხვევაში დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი, რამაც გარკვეულწილად 
დაამძიმა მეორე ნაწილი სანქციის კომპონენტში, რომელიც ჩამოყალიბდა შედეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
მესამე ნაწილის შემთხვევაში  სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა ერთი წლით, რამაც 
გარკვეულწილად ასევე დაამძიმა მესამე ნაწილი სანქციის კომპონენტში, რომელიც ჩამოყალიბდა 
შედეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე და ჯარიმით.” 
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196-სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის ან სხვა კომერციული აღნიშვნის მართლსაწინააღმდეგო 
გამოყენება (28.04.2006. N2937) 
 
196 მუხლში შეტანილი ცვლილებით, მან მნიშვნელოვანი სახეცვლილება განიცადა, როგორც 
სანქციის ასევე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ: ძირეულად შეიცვალა დანაშალის კვალიფიკაცია, 
დაემატა „დიდი ოდენობა“ და „დამზადება“, რაც ძველი რედაქციით არ განიხილებოდა, ამასთან 
დამძიმდა სასჯელიც, რადგანაც ძველი რედაქცია არ ითვალისწინებდა თავისუფლების აღკვეთას, 
196 მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”1. დიდი ოდენობით სხვისი სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის, საქონლის ადგილწარმოშობის 
დასახელების ან გეოგრაფიული აღნიშვნის უკანონო დამზადება ან მათი სხვაგვარი უკანონო 
გამოყენება, აგრეთვე, სხვისი სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნით, საქონლის ადგილწარმოშობის 
დასახელებით ან გეოგრაფიული აღნიშვნით, რეგისტრირებული საფირმო სახელწოდებით 
უკანონოდ ნიშანდებული (მარკირებული) საქონლის წარმოება ან სამოქალაქო ბრუნვაში შეტანა, 
რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია – 
ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 
იმავე ვადით.” 
 
მეორე ნაწილის დისპოზიციის ნაწილში ცვლილება არ შესულა, ხოლო სანქციის ნაწილში 
შეტანილი ცვლილებით სასჯელის ნაწილს დაემატა თავისუფლების აღკვეთა და იგი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც 
საათამდე ან/და გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით 
ვადით ორიდან სამ წლამდე.” 
 
მესამე ნაწილის დისპოზიციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით დაემატა ორი ახალი პუნქტი და 
ასევე ცვლილება განიცადა სანქციის ნაწილმა, კერძოდ ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე – ტუსაღობა 
და ასევე მკვეთრად დამძიმდა სასჯელი, რადგანაც დაწესდა ქვედა ზღვარი 3 წელი და ზედა 
ზღვარი გაიზარდა 2 წლით, მესამე ნაწილი  ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 
ა) არაერთგზის; 
ბ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ; 
გ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ,- 
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.” 
 
მუხლს ასვე დაემატა განმარტებითი ნაწილი: 
 
შენიშვნა: სხვისი სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის, საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელების 
ან გეოგრაფიული აღნიშვნის უკანონო დამზადებას დიდი ოდენობით ადგილი აქვს, როდესაც 
მათი საერთო რაოდენობა აღემატება 1000 ცალს, ხოლო მნიშვნელოვანი ზიანის გამომწვევად 
დანაშაული ჩადენილად ითვლება, თუ წარმოებული ან სამოქალაქო ბრუნვაში შეტანილი იმ 
საქონლის ღირებულება, რომელიც სხვისი სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნით, საქონლის 
ადგილწარმოშობის დასახელებით, გეოგრაფიული აღნიშვნით ან რეგისტრირებული საფირმო 
სახელწოდებით უკანონოდ არის ნიშანდებული (მარკირებული), აღემატება 5000 ლარს. 
 
197-ფალსიფიკაცია (23.05.2007 N 4785) 
 
ცვლილება შევიდა 197 მუხლის მესამე ნაწილის სანქციის ნაწილში, სადაც შემსუბუქებულ იქნა 
სასჯელი, რადგანაც ზედა ზღვარს დააკლდა სამი წელი და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
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”ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
197 მუხლს ასევე დაემატა ახალი მეოთხე ნაწილი, რომელიც სანქციის მიხედვით მიეკუთვნება 
მძიმე დანაშაულთა კატეგორიას, მეოთხე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”4. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რასაც მოჰყვა ადამიანის 
სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 
ნაწილი 4. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937)” 
 
1971-ფალსიფიცირებული ნივთის უკანონო გადაზიდვა ან გასაღება (25.12.2009 N 2477) 
 
აღნიშნილი მუხლი დაემატა კოდექსს 2009 წლიდან და ამოქმედდა 2010 წლის თებერვლიდან, 
რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”წინასწარ შეცნობით ფალსიფიცირებული ნივთის უკანონო გადაზიდვა ან გასაღება 
ისჯება თავისუფლების არკვეთით ან გამასწორებელი სამუსაოთი ორ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.”  
 
198-ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება, 
შემოტანა ან  რეალიზაცია  
 
პირველ ნაწილში ცვლილება იქნა შეტანილი მხოლოდ სანქციის ნაწილში, სადაც დაწესდა ქვედა 
ზღვარი სამი წლით და იგი ჩმოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ 
წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.” 
 
ძველი რედაქციის მეორე ნაწილი გადავიდა ახალი რედაქციის მესამე ნაწილში, რომელმაც 
დისპოზიციის ნაწილში გარკვეული სახეცვლილება განიცადა კერძოდ დაემატა შემდეგი 
კვალიფიკაცია „რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა“, ასევე შეიცვალა სანქციის 
კომპონენტი და ქვედა ზღვარს დაემატა ორი წელი, ხოლო ახალი რედაქციის მეორე ნაწილი 
დამატებულ იქნა და მეორე და მესამე ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”2. იგივე ქმედება, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას,- 
ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
ხუთიდან რვა წლამდე. 
3. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.” 
 
200-მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, 
შენახვა,  რეალიზაცია ან გადაზიდვა (28.04.2006. N2937) 
 
მუხლის პირველი ნაწილში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, რითაც ამოღებულ იქნა 
სასჯელის სახე – ტუსაღობა, დამძიმდა სასჯელი, რადგანაც დაწესდა ქვედა ზღვარი 2 წელი და 
ზედა ზღვარი გაიზარდა 2 წლით, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად;  
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 
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მეორე ნაწილი ცვლილება შევიდა როგორც სანქციის ასევე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ 
დაემატა პუნქტი „პირთა ჯგუფის მიერ,-“ და ამასთანავე მკვეთრად დამძიმდა სასჯელი, რადგანაც 
სასჯელის ზედა და ქვედა ზღვარი გაიზარდა 3 – 3 წლით და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
 ”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე.” 
 
მესამე ნაწილის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით სანქიის ნაწილმა განიცადა 
სახეცვლილება კერძოდ ქვედა ზღვარს დაემატა ერთი წელი, ხოლო ზედა ზღვარს დააკლდა 2 
წელი და ჩამოყალიდა შემდეგნაირად:  
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან რვა წლამდე.” 
 
მუხლს დაემატა მეოთხე ნაწილი ახლი გარემოებებით, რომელიც მძიმე დანაშაულთა კატეგორიას 
განეკუთვნება. მეოთხე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 
ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 
ბ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი ამ თავით გათვალისწინებული 
ქმედებისათვის,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. (28.04.2006. N2937)” 
 
2001‐ყალბი აქციზური მარკების დამზადება, გასაღება ან/და გამოყენება (28.04.2006. N2937) 
 
მუხლის პირველი ნაწილი კერძოდ სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით თითო წელი 
დაემატა სასჯელის ქვედა და ზედა ზღვარს, რამაც არა მნიშვნელოვნად მაგრამ სასჯელის 
დამძიმება გამოიწვია, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
ასევე უმნიშვნელო ცვლილება განიცადა მეორე ნაწილის სანქციის ნაწილმა, სადაც ერთი წერლი 
დააკლდა ქვედა ზღვარს და ასევე ერთი ნაწილი დაემატა სასჯელის ზედა ზღვარს, რამაც ასევე 
უმნიშვნელო დამძიმება გამოიწვია, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე.” 
 
ძველი რედაქციის მესამე ნაწილი დაიყო ახალი რედაქციის მესამე და მეოთხე ნაწილებად იმ 
გარემოების არსებობისას რომელიც დარჩა მესამე ნაწილში „იგივე ქმედება, ჩადენილი 
სახელმწიფო მოხელის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით“ მკვეთრად 
შემსუბუქდა სასჯელი, კერძოდ ორი წელი დააკლდა სასჯელის ქვედა ზღვარს და 3 წელი ზედა 
ზღვარს და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. (28.04.2006. N2937)” 
 
ხოლო იმ გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, რომელიც გადავიდა ახალი რედაქციის მეოთხე 
ნაწილში არამნიშვნელოვნად შეიცვალა სანქციის ნაწილი, კერძოდ ქვედა ზღვარს დაემატა ერთი 
წელი და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე.” 
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2002 აქციზური მარკების მეორადი გამოყენების მიზნით  გასაღება, შეძენა ან/და მათი სხვა 
პირისათვის გადაცემა  (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შეტანილ იქნა მეორე ნაწილის სანქციის ნაწილში, რომელმაც განიცადა მცირედი 
სახეცვლილება, კერძოდ სასჯელის ზედა ზღვარი გაიზარდა ერთი წლით და ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე.” 
 
ძველი რედაქციის მესამე ნაწილი დაიყო ახალი რედაქციის მესამე და მეოთხე ნაწილებად იმ 
გარემოების არსებობისას რომელიც დარჩა მესამე ნაწილში „იგივე ქმედება, ჩადენილი 
სახელმწიფო მოხელის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით“ მკვეთრად 
შემსუბუქდა სასჯელი, კერძოდ ორი წელი დააკლდა სასჯელის ქვედა ზღვარს და 3 წელი ზედა 
ზღვარს და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
 ”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.” 
 
ხოლო იმ გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, რომელიც გადავიდა ახალი რედაქციის მეოთხე 
ნაწილში სანქციის ნაწილი დარჩა უცვლელი.  
 
203-პროფესიული სპორტული შეჯიბრების ანდა კომერციულ-სანახაობითი კონკურსის 
მონაწილის ან ორგანიზაციის მოსყიდვა  
     
203 მუხლში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, ასევე დისპოზიციის ნაწილში რომელიც ძველი 
რედაქციით გათვალისწინებული 3 ნაწილის ნაცვლად შედგება 4 ნაწილისაგან, კერძოდ პირველი 
ნაწილის სანქციიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–ტუსაღობა, რომელიც შეიცვალა 
თავსიუფლებისა აღკვეთით ვადით ერთი წელი და დაემატა სასჯელის ახალი სახე ჯარიმა, 
საბოლოოდ სასჯელი არამნიშვნელოვნად მაგრამ მაინც დამძიმდა და იგი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად:  
 
”ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც 
საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.” 
 
მეორე ნაწილის დისპოზიციის ნაწილიდან ამოღებულ იქნა ერთი პუნქტი „ორგანიზებული 
ჯგუფის მიერ“ და დატოვებულ იქნა ერთი პუნქტი, ამასთან სანქციის ნაწილში შეტანილი 
ცვლილებით დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი, რამაც გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი და 
მეორე ნაწილი საბოლოოდ ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის, – 
ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
ორიდან ხუთ წლამდე.” 
 
მესამე ნაწილი ჩამოყალიბდა მეორე ნაწილიდან გადატანილი პუნქტით „ორგანიზებული ჯგუფის 
მიერ“ და ახალი სანქციით სასჯელი, რომელიც გათვალისწინებული იყო ძველი რედაქციით 
დამძიმდა მკვეთრად, რადგანაც დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 4 წელი, ხოლო ზედა ზღვარი 
გაიზარდა 1 წლით.მესამე ნაწილი საბოლოოდ ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 
ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. (მე-2 არის მე-2 და მე-3-დ 
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გაყოფილი)” 
 
ძველი რედაქციის მესამე ნაწილი ფაქტიურად უცვლელად გადავიდა ახალი რედაქციის მეოთხე 
ნაწილში დისპოზიციის ნაწილში სიტყვა „აგრეთვე“ შეიცვალა სიტყვით „ანდა“, ხოლო სანქციის 
ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე – ტუსაღობა და მის ნაცვლად შემოღებულ იქნა 
თავისუფლების აღკვეთა ერთი წლით, რამაც გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი, კერძოდ 
მეხუთე ნაწილი საბოლოოდ ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 5. ისჯება ჯარიმით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით 
ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.” 
 
205-უკანონო ქმედება გადახდისუუნარობისას (28.03.2007 N 4527 ძალაშია 2007 წლის 15  
აგვისტოდან) 
 
ცვლილება შევიდა 205–ე მუხლის მხოლოდ დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ ამოღებულ იქნა 
სიტყვა „ან ზედავალიანების“, ჩაემატა სიტყვა „საქმის“ და ტექსტი „გაკოტრების მასაში“ შეიცვალა 
ტექსტით „სამეურვეო ქონებაში“.  2011 წლის 1 ივნისის #4981 ცვლილების მიხედვით, სისხლის 
სამართლის კოდექსი 2051-ე  მუხლით, შემოღებულ იქნა ახალი დანაშაულის კვალიფიკაცია - 
ქონების გადამალვა მოჩვენებით ან/და თვალთმაქცური გარიგებით, რომელიც მიეკუთვნება მძიმე 
დანაშაულთა კატეგორიას და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”1. საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობითი, წარმომადგენლობითი ან სხვა 
სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ ქონების გადამალვა მოჩვენებითი ან/და 
თვალთმაქცური გარიგებით, ჩადენილი მოსალოდნელი ან/და უკვე არსებული ქონებრივი 
ვალდებულებისათვის თავის არიდების მიზნით, – 
 
ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას სამოცდაათიდან ორას 
საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით 
ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, − 
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 
3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;  
ბ) დიდი ოდენობით;  
გ) არაერთგზის, –  
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 
4. იგივე ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, − 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 
შენიშვნა: ამ მუხლში დიდ ოდენობად ითვლება, როდესაც მოჩვენებითი ან/და თვალთმაქცური 
გარიგებით გადამალული ქონების ღირებულება აღემატება 10 000 ლარს.” 

 
206-საბუღალტრო წიგნის წარმოების წესის დარღვევა გადახდისუუნარობისას (28.03.2007 N 4527 
ძალაშია 2007 წლის 15 აგვისტოდან) 
 
ცვლილება შევიდა 206–ე მუხლის როგორც დისპოზიცის ნაწილში, კერძოდ ამოღებულ იქნა სიტყვა 
„ან ზედავალიანების“, ასევე სანქციის ნაწილში, რომლითაც სასჯელი შემსუბუქებულ იქნა, კერძოდ 
სასჯელის ზედა ზღვარს მოაკლდა 1 წელი და მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე.” 
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207-გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნის შესახებ განცხადების შეუტანლობა 
გადახდისუუნარობისას (28.03.2007 N 4527 ძალაშია 2007 წლის 15 აგვისტოდან) 
 
ცვლილება შევიდა დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ ამოღებულ იქნა სიტყვა „ან ზედავალიანების“ 
და დაემატა სიტყვა „გადახდისუუნარობისას“.   
 
208-კრედიტის უკანონოდ მიღება (28.04.2006. N2937) 
 
208–ე მუხლში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, კერძოდ მუხლის პირველი ნაწილის 
სანქციიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–ტუსაღობა, ასევე სასჯელის ზედა ზღვარი შემცირდა 
ერთი წლით, რამაც გარკვეულწილად შეამსუბუქა სასჯელი, კერძოდ სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
 
ამავდროულად 208 მუხლის მეორე ნაწილის სანქციის ნაწილში შესული ცვლილებით ასევე 
ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–ტუსაღობა, ამასთან მოხდა  სასჯელის დამძიმება, რადგანაც 
სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა 2 წლით, კერძოდ სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე.” 
 
212-ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან გასაღება  
 

212-ე მუხლში ცვლილება შევიდა ძირითადად ოთხივე ნაწილის სანქციის ნაწილში თუმცა 
ცვლილება შეტანილ იქნა მეორე ნაწილის დისპოზიციის  ნაწილშიც, კერძოდ სასჯელის ქვედა 
ზღვარს დაემატა 1 წელი, რომელმაც არამნიუშვნელოვნად მაგრამ  მაინც დაამძიმა სასჯელი, 
სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 
 
მეორე ნაწილის დისპოზიციის ნაწილს დაემატა ახალი გ) პუნქტი „წინასწარი შეთანხმებით 
ჯგუფის მიერ.(25.12.2009. N2477 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 თებერვლიდან)“, ხოლო სანქციის 
ნაწილში მოხდა სასჯელის შემსუბუქება, რადგანაც ზედა ზღვარს მოაკლდა 2 წელი, სანქციის 
ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე.” 
 
მესამე და მეოთხე ნაწილებში ცვლილება შევიდა სანქციის კომპონენტში, რამაც ორივე 
შემთხვევაში გამოიწვია სასჯელის დამძიმება, კერძოდ მესამე ნაწილში ქვედა ზღვარს დაემატა 3 
წელი, ხოლო მეოთხე ნაწილის შემთხვევაში დაწესდა ქვედა ზღვარი ორი წელი, კერძოდ სანქციის 
ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 
ნაწილი 4. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937)” 
 
მუხლი 214. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან 
დაკავშირებული წესის დარღვევა (12.11.2010. N3806 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან) 
 
ძირეული ცვლილება განიცადა 214 მუხლმა მთლიანად როგორც მუხლის დასახელებამ ასევე 
მთლიანად მისმა შემადგენლობამ, კერძოდ   
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”1. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე დიდი ოდენობით მოძრავი ნივთის გადატანა ან 
გადმოტანა, ჩადენილი სახელმწიფო კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად, 
დოკუმენტის ან იდენტიფიკაციის საშუალების მოტყუებითი გამოყენებით, სასაქონლო 
დეკლარაციაში ყალბი მონაცემების შეტანით, – 
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.  
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, – 
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე. 
3. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ან საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღრიცხული სხვა კულტურული მემკვიდრეობის, ძვირფასი 
ლითონისაგან დამზადებული საიუველირო ნაკეთობის ან ნაკეთობის ჯართის წესის დარღვევით 
გადატანა ან გადმოტანა,  
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.   
4. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე შხამიანი, მომწამლავი, რადიოაქტიური ან ფეთქებადი 
ნივთიერების, შეიარაღების, ასაფეთქებელი მოწყობილობის, ცეცხლსასროლი იარაღის, იმ მასალის 
ან მოწყობილობის, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მასობრივი განადგურების იარაღის 
შესაქმნელად, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ნედლეულის წესის დარღვევით გადატანა ან 
გადმოტანა, – 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 
5. ამ მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:  
ა) არაერთგზის;  
ბ) მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 
გ) სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებლის მიმართ ძალადობით; 
დ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, –  
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თერთმეტ წლამდე. 
6. ამ მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 
ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე.  
შენიშვნა:  
 
1. ამ მუხლში, გარდა ამ შენიშვნის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, დიდ 
ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის სატარიფო ღირებულების თანხა აჭარბებს თხუთმეტი ათას 
ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის სატარიფო 
ღირებულების თანხა აჭარბებს ოცდახუთი ათას ლარს. 
2. სამალავით ან საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გზით 
სახელმწიფო კონტროლის გვერდის ავლით  შემოტანილი ნივთისათვის დიდ ოდენობად ითვლება 
ნივთი, რომლის სატარიფო ღირებულების თანხა აჭარბებს ხუთი ათას ლარს, ხოლო 
განსაკუთრებით დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის სატარიფო ღირებულების თანხა 
აჭარბებს თხუთმეტი ათას ლარს. (5.05.2011. N4630 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)” 
 
218-გადასახადისათვის თავის არიდება 28.04.2006. N2937 
 
218 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილის დისპოზიციის ნაწილში ცვლილება არ ყოფილა 
შეტანილი, ხოლო სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით სასჯელი, ორივე შემთხვევაში 
მკვეთრად დამძიმდა, რადგანაც პირველ ნაწილში დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი და ზედა 
ზღვარი გაიზარდა 2 წლით. სანქციის ნაწილები  ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე.” 
 
ცვლილებები განიცადა დიდი ოდენობით და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის 
განმარტებითმა ნაწილმა, კერძოდ დიდი შენიშვნის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
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შენიშვნა:  
1. ამ მუხლში დიდ ოდენობად ითვლება, როდესაც გადასახდელი გადასახადის თანხა აღემატება 
ოცდახუთი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად – როდესაც თანხა აღემატება 
სამოცდათხუთმეტ ათას ლარს. 
2. პირს ამ მუხლით გათვალისწინებული სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ 
დაეკისრება, თუ საგადასახადო შემოწმების შედეგებზე „საგადასახადო მოთხოვნის“ მიღებიდან 45 
სამუშაო დღის ვადაში გადახდილი, გადავადებული ან კორექტირებული იქნება გადასახდელად 
დაკისრებული ძირითადი თანხა ან მისი გადახდის ვალდებულება შეჩერებულია კანონის 
საფუძველზე. (12.11.2010. N3806 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან) 
        
220-უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება 25.12.2009. N2477 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 
თებერვლიდან 
220 მუხში შეტანილი ცვლილებებით დისპოზიციის ნაწილდში სიტყვა „სამეწარმეო“ შეიცვალა 
სიტყვით „საწარმოში“, ხოლო სანქციის ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე – ტუსაღობა, 
ამასთან დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 3 წელი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად. 
 
”ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.” 
 

მუხლი 2201. გულგრილობა (5.05.2011. N4630 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

2011 წლის მაისიდან სს კოდექსს დაემატა ახალი 2201 მუხლი რომელიც განსაზღვრავს 
სამსახურებრივი გულგრილობიის დასჯადობას, დანაშაული თავისი ხასიათით მიკუთვნებულია 
ნაკლებად მზიმე დანაშაულთა კატეგორიას და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  

”1. გულგრილობა, ესე იგი საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობითი, 
წარმომადგენლობითი ან სხვა სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ თავისი 
სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება მისდამი 
დაუდევარი დამოკიდებულების გამო, რამაც გამოიწვია სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების 
არსებითი დარღვევა, – 
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 
2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, –  
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.”  

 
221-კომერციული მოსყიდვა 25.07.2006 N 3530 
 
221 მუხლის პირველი ნაწილის სანქციას ცვლილება არ განუცდია, ცვლილება შევიდა  
დისპოზიციის ნაწილში, რამაც გარკვეულწილად შეცვალა დანაშაულის აღწერილობა და იგი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად 
 
”1. პირისათვის, რომელიც საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ახორციელებს ხელმძღვანელობით, 
წარმომადგენლობით ან სხვა სპეციალურ უფლებამოსილებას, ან რომელიც მუშაობს ამ 
ორგანიზაციაში, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების ან 
ქონებრივი მომსახურების ან/და სხვა რაიმე არამართლზომიერი უპირატესობის შეთავაზება, 
დაპირება, გადაცემა ან გაწევა, რათა მან განახორციელოს რაიმე ქმედება ან თავი შეიკავოს რაიმე 
ქმედების განხორციელებისაგან, თავისი სამსახურებრივი ვალდებულებების დარღვევით, 
მომსყიდველის ან სხვა პირის ინტერესებისათვის” 
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მეორე ნაწილში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, კერძოდ ამოღებულიქნა სასჯელის სახე–
ტუსაღობა და დაწესდა სასჯელის  ქვედა ზღვარი 2 წელი, რამაც არამნიშვნელოვნად დაამძიმა 
სასჯელი, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად. 

” ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ოთხ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების 
ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
მესამე ნაწილის დისპოზიციის  ნაწილი შეიცვალა ძირეულად, ხოლო სანქციის ნაწილში შეტანილი 
ცვლილებით დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, ხოლო ზედა ზღვარი შემცირდა ერთი 
წლით, 221 მუხლის მესამე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
” იმ პირის მიერ, რომელიც საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ახორციელებს ხელმძღვანელობით, 
წარმომადგენლობით ან სხვა სპეციალურ უფლებამოსილებას, ან რომელიც მუშაობს ამ 
ორგანიზაციაში, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების ან 
ქონებრივი მომსახურების ან/და სხვა რაიმე არამართლზომიერი უპირატესობის შეთავაზების, 
დაპირების, გადაცემის ან გაწევის მოთხოვნა ან მიღება, რათა მან განახორციელოს რაიმე ქმედება ან 
თავი შეიკავოს რაიმე ქმედების განხორციელებისაგან, თავისი სამსახურებრივი ვალდებულებების 
დარღვევით, მომსყიდველის ან სხვა პირის ინტერესებისათვის” 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების 
ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (23.02.2010. N2641)” 
 
მეოთხე ნაწილში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, კერძოდ დაწესდა სასჯელის  ქვედა 
ზღვარი 4 წელი, ზედა ზღვარი გაიზარდა 1 წლით, რამაც მნიშვნელოვნად დაამძიმა სასჯელი, 
სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად. 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
221 მუხლს ასევე დაემატა შენიშვნა სადაც განმარტებულია იურიდიული პირის პასუხისმგებლობა, 
რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ლიკვიდაციით ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 
 
მუხლი 223. უკანონო ფორმირების შექმნა ან ხელმძღვანელობა ან მასში მონაწილეობა ანდა მისი 
დაფინანსება (1.07.2011. N4981 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
 
სისხლის სამართლის კოდექსის 2011 წლის ცვლილებით ასევე კრიმინალიზირება მოხდა ისეთი 
სახის ქმედებისა, რგორიცაა უკანონო ფორმირების შექმნა, მომაწილრობა, ხრლმძღვანელობა ან 
დაფინმანსება, რომელიც მთლიანობაში განეკუთვნება განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა 
კატეგორიას და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”1. უკანონო  ფორმირების (ლაშქრის, გაერთიანების, რაზმის ან სხვა ჯგუფის) შექმნა ან 
ხელმძღვანელობა –  
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან თორმეტ  წლამდე. 
2. უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობა – 
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე. 
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3. უკანონო  ფორმირების დაფინანსება, ესე იგი ფინანსური სახსრების ან სხვა ქონების შეგროვება 
ან მიწოდება, იმის წინასწარი შეცნობით, რომ იგი გამოყენებულ იქნება ან შესაძლებელია 
გამოყენებულ იქნეს უკანონო ფორმირების საქმიანობისათვის, – 
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 
 
შენიშვნა:  
1.  ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორმირება (ლაშქარი, გაერთიანება, რაზმი ან სხვა ჯგუფი) 
გულისხმობს ნებისმიერ ფორმირებას, რომელიც შეიარაღებულია ცეცხლსასროლი იარაღით, 
საბრძოლო მასალით, ფეთქებადი ან ადვილაალებადი ნივთიერებით, ასაფეთქებელი 
მოწყობილობით, ცრემლმდენი, რადიოაქტიური, ნერვულ-პარალიტიკური მოქმედების ან 
მომწამვლელი ნივთიერებით, ცივი იარაღით ანდა ნებისმიერი მოწყობილობით ან საგნით, 
რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ცოცხალი ან სხვა ობიექტის დასაზიანებლად ანდა 
გასანადგურებლად. 

2. ის, ვინც ნებაყოფლობით შეწყვიტა უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობა და ჩააბარა ამ 
შენიშვნის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი საგნები, თავისუფლდება სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობისაგან, თუ მის ქმედებაში არ არის სხვა დანაშაულის ნიშნები.” 
 
224-ბანდიტიზმი (28.04.2006. N2937)  
 
224 მუხლის ძველი რედაქციის დისპოზიციის ნაწილი გადანაწილდა ახალი რედაქციის 2 
ნაწილად,  ორივე შემთხვევაში სასჯელი მკვეთრად დამძიმდა, კერძოდ პირველ შემთხვევაში 
სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა 7 წლით, ხოლო მეორე შემთხვევაში 3 წლით, მუხლის ახალი 
ვერსია ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”1. მყარი შეიარაღებული ჯგუფის (ბანდის) შექმნა ან ხელმძღვანელობა პირზე ან ორგანიზაციაზე 
თავდასხმის მიზნით,-  
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე. 
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ჯგუფში (ბანდაში) ან მის მიერ მოწყობილ 
თავდასხმაში მონაწილეობა,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.” 
 
მუხლი 225. ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა ან მასში მონაწილეობა 
(1.07.2011. N4981 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
 
სისხლის სამართლის კოდექსის 2011 წლის ცვლილებით  სს კოდექსს დაემატა სიეთი სახის 
დანაშაულის მცნება, როგორიცაა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა ან მასში 
მონაწილეობა, რომელიც თავისი ხასიათით განეკუთვნება  მძიმე დანაშაულთა კატეგორიას და 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”1. ჯგუფური მოქმედების  ორგანიზება ან ხელმძღვანელობა, რასაც თან ახლავს ძალადობა, რბევა, 
სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება, იარაღის გამოყენება, იარაღის გამოყენებით 
ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი  წინააღმდეგობა ანდა მათზე თავდასხმა,  
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ქმედებაში მონაწილეობა 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 
შენიშვნა: ამ მუხლის მიზნებისათვის იარაღში იგულისხმება ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო 
მასალა, ფეთქებადი ან ადვილაალებადი ნივთიერება, ასაფეთქებელი მოწყობილობა, ცრემლმდენი, 
რადიოაქტიური, ნერვულ-პარალიტიკური მოქმედების ან მომწამვლელი ნივთიერება, ცივი 
იარაღი ანდა ნებისმიერი მოწყობილობა ან საგანი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
ცოცხალი ან სხვა ობიექტის დასაზიანებლად ანდა გასანადგურებლად. ” 
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229-აფეთქება 28.04.2006. N2937 
 
პირველი ნაწილის სანქციის ნაწილში შესული ცვლილებით სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 1 
წელი და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 
 
მუხლს დაემატა ახალი მეორე ნაწილი, რომელიც გფაქტოიირად განიხილავს 229 მუხლში 
განხილულ დანასაულს დამამძიმებველ გარემოებებში, შესაბამისად დადგიუნდ სანქციის ნაწილი, 
შესაბა,ისად მაღალი სასჯელებით, როლის მიხედვითაც მეორე ნაწილი განეკუთვნება მზიმე 
დანაშაულთა კატეგორიას და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) არაერთგზის; 
ბ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი ასეთი დანაშაულისთვის; 
გ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე.” 
 
ახლი რედაქციის მესამე ნაწილში სრულად გადატანილ იქნა ძველი რედაქცხიის მეორე ნაწილი 
და დაემატა ერთი ახალი პუნქტი „ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ“,  შესაბამისად 
შეიცვალა სანქციის ნაწილი რამაც სასჯელი დამზიმება გამოიწვია, რადგანაც სასჯელის ქვედა 
ზღვარი გაიზარდა 4 წლით და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.”  
 
 
230-ბირთვული მასალისადმი ან მოწყობილობისადმი, რადიოაქტიური ნარჩენისადმი, 
რადიოაქტიური ნივთიერებისადმი უკანონო მოპყრობა 4.05.2010 N 3053 
 
230 მუხლში ცვლილებები შევიდა, როგორც სანქციის ასევ დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ ძველი 
რედაქციის პირველი ნაწილის დისპოზიციიდან ამრებულ იქნა ფრაზა „ან მავნებელი გამოსხივების 
სხვა წყაროს“ ასევე ექსპოტ–იმპორტი, ჩამოყალიბდა ცალცალკე მცნებად „ექსპოტი“ „იმპორტი“. 
აღსანიშნავია, რომ მკვეთრად დამძიმდა ძველი რეადქციით დადგენლი სასჯელი, რადანაც 
სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით დადგინდა სასჯელი ქვედა ზღვარი 5 წელი, ხოლო 
ზედა ზღვარი გაიზარდა 5 წლით და  იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე.” 

მეორე ნაწილი დისპოზიციის ნაწილში დარჩა უცვლელი, ხოლო სანქციის ნაწილში შეტანილი 
ცვლილებით დადგინდა სასჯელი ქვედა ზღვარი 8 წელი, ხოლო ზედა ზრვარი გაიზარდა 6 წლით 
და  იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თოთხმეტ წლამდე.” 

234-საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაქტიური, ტოქსიკური სამრეწველო ან საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენის ტრანზიტი ან იმპორტი (28.04.2006. N2937) 
 
234 მუხლში დისპოზიციის ნაწილში შევიდა მცირედი ცვლილება, რითაც ფაქტიურად შეიცვალა 
ტერმინოლოგია სიტყვა „გაუვნებელყოფის“ შეიცვალა სიტყვით „გაუვნებლების“, ძირითადად 
ცვლილება შეეხო სანქციის ნაწილებს, განხორცილებული ცვლილებით განსაკუთრებულად 
დამძიმდა სასჯელი, რადგანაც პირველი ნაწილი, რომელიც განეკუთნებოდა ნაკლებად მძიმე 
დანაშაულების კატეგორიას და სასჯელის მაქსიმალური ზღვარი იყო ხუთი წელი, ცვლილების 
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შედეგად დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 5 წელი, ხოლო ზედა ზღვარი 10 წელი, რამაც 
დანაშაული ნაკლებად მძიმე კატეგორიიდან გადაიყვანა მძიმე კატეგორიაში, ხოლო მეორე 
ნაწილი რომელიც მიეკუთვნებოდა მძიმე დანაშაულის კატეგორიას გადავიდა განსაკუთრებით 
მძიმე დანაშაულის კატეგორიაში, რადგანაც დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 8 წელი, ხოლო  
ზედა ზღვარი გაიზარდა 6  წლით. სანქციის ნაწილი  ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად; 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თოთხმეტ წლამდე.” 
 
236-ცეცხლსასროლი იარაღის, (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა საბრძოლო მასალის, 
ფეთქებადი ნივთიერების ან  ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძე   ნა, 
შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება (25.07.2006 N 3530, 28.04.2006. 
N2937) 

236 მუხლში შეტანილი ცვლილებით ძველი რედაქციის სანქციის ნაწილიდან ამოღებულ იქნა 
სასჯელის სახე – ტუსაღობა, თუმცა 236–ე მუხლმა განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რადგანაც 
ახალ რედაქციას დაემატა ახალი მეორე ნაწილი, რომელიც განეკუთვნება მძიმე დანაშაულთა 
კატეგორიას და ჩამპოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 
ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 
ბ) არაერთგზის,- 
ნაწილი 4. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. (28.04.2006. N2937)” 
 
2401-ელექტრო  ან თბოენერგიის, გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების ობიექტზე 
უსაფრთხოების წესების დარღვევა 28.04.2006. N2937 
 
მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა 2401-ე მუხლში, კერძოდ მას დაემატა ახალი მესამე ნაწილი, 
რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რასაც მოჰყვა ორი ან მეტი 
ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
250-შხამის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება ან გამოძალვა 28.04.2006. N2937 
 
250 მუხლში პირველი ნაწილის დისპოზიციის ნაწილში ცვლილება არ განხორციელებულა, 
ცვლილება შეეხო სანქციის ნაწილს,  განხორცილებული ცვლილებით გარკვეულწილად დამძიმდა 
სასჯელი, კერძოდ დაწესდა ქვედა ზღვარი  2 წელი  და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან  თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
ძველი რედაქციის მეორე ნაწილი დაიყო 2 ნაწილად და ახალი რედაქციის 250 მუხლი შედგება 3 
ნაწილისაგან, იმ გარემოებების შემთხვევაში, რომელიც შევიდა ახალ მეორე ნაწილში სასჯელი 
შემსუბუქდა, რადგანაც სასჯელის ზედა ზღვარს მოაკლდა 2 წელი, ხოლო იმ გარემოებეის 
არსებისას, რომელიც გადავიდა ახალი რედაქციის მესამე ნაწილში სასჯელი გარკვეულწილად 
დამძიმდა, რადგანაც ქვედა ზღვარს დაემატა 3 წელი, კერძოდ ახალი რედაქციით მეორე და მესამე 
ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად; 
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”2. იგივე ქმედება, ჩადენილი:ა 
ა) ჯგუფურად; 
ბ) დიდი ოდენობით,-  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე 
3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) არაერთგზის; 
ბ) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი ძალადობის 
გამოყენების მუქარით,- 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე.” 
 
251-უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შეუსაბამო, უხარისხო საქონლის გამოშვება ან გაყიდვა ანდა 
უხარისხო სამუშაოს შესრულება ან უხარისხო მომსახურების გაწევა (28.04.2006. N2937) 
 
251 მუხლში ცვლილება შევიდა სანქციის კომპონენტში, კერძოდ მცირედით დამძიმდა სასჯელი 
რადგანაც დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი ორი წელი, და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 

”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
 
2551-არასრულწლოვნის ჩაბმა პორნოგრაფიული ნაწარმოების ან სხვა საგნის უკანონოდ 
დამზადებასა და გასაღებაში (25.07.2006 N 3530) 
 
მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა 2551 მუხლის როგორც სანქციის ისე დისპოზიციის ნაწილმა, 
კერძოდ მკვეთრად შეიცვალა აღწერილობითი ნაწილი ანუ დეფინიცია, ასევე არამნიშვნელოვნად 
მაგრამ მაინც შეიცვალა სანქციის ნაწილი, რადგანაც დაწესდა სასჯელის  ქვედა ზღვარი  2 წელი, 
ასევე აღსანიშნავია ის აგრემოება, რომ შეიცვალა შენიშვნის კომპონენტი, რომელიც ძველი 
რედაქციით წარმოადგენდა 2551 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის განსაზღვრებას, მის 
ნაცვლად ახალ რედქციაში დაემატა სასჯელის ღონიძიებები იურიდიული პირის მიმართ, 2551 

მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”არასრულწლოვნის ჩაბმა პორნოგრაფიული ნაწარმოების ან პორნოგრაფიული ხასიათის სხვა 
საგნის უკანონოდ დამზადებაში, ასეთი მასალის გავრცელებაში, რეკლამირებაში ან მისით 
ვაჭრობაში, 
 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 
 
257-ბუნების ძეგლის დაზიანება ან განადგურება  (08.05.2007. N4718) 
 
257 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით ცვლილება განიცადა მხოლოდ დისპოზიციის ნაწილმა, 
კერძოდ პირველი და მესამე ნაწილები დისპოზიციაში ფაქტიურად ცვლილებები განიცადა 
დანაშაულის აღწერილობამ და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
  ”ნაწილი 1. ბუნების ძეგლის განზრახ დაზიანება ან განადგურება  
ნაწილი3. ბუნების ძეგლის დაზიანება ან განადგურება    გაუფრთხილებლობით,”  
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260-ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადება, წარმოება, 
შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება 3.07.2007 N5184  
 
ცვლილება შევიდა 260 მუხლის პირველი  და მეორე ნაწილების სანქციის ნაწილში, კერძოდ 
გარკვეულწილად დამძიმდა სასჯელი ორივე შემთხვევაში, რადგანაც პირველი ნაწილის 
შემთხვევაში სასჯელის ზედა ზღვარს დაემატა 1 წელი, ხოლო მეორე ნაწილის შემთხვევაში ქვედა 
ზღვარი გაიზარდა 1 წლით, ხოლო ზედა ზღვარი 2 წლით, პირველი და მეორე ნაწილის  სანქციის 
ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თოთხმეტ წლამდე” 

ასევე მუხლს დაემატა შენიშვნის მეორე ნაწილი, რომელიც განმარტავს სასჯელის დაწესებას 
იურიდიული პირებისათვის, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ლიკვიდაციით ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 
 
261-ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების უკანონო 
დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება ( 25.07.2006 N 3530) 
 
მუხლის პირველ და მეორე ნაწილში ცვლილებები არ ყოფილა შეტანილი ცვლილება შევიდა 
მესამე ნაწილის ბ პუნქტში, საიდანაც ამოღებულ იქნა სიტყვა „პირთა“, ასევე ცვლილება შევიდა 
მესამე და მეოთხე ნაწილები სანქციის ნაწილში, რამაც მკვეთრად დაამძიმა სასჯელი, კერძოდ 
მესამე ნაწილის შემთხვევაში დაწესდა ქვედა ზღვარი 3 წელი, ხოლო ზედა ზღვარი გაიზარდა 2 
წლით, მესამე და მეოთხე ნაწილის  სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე. 

ნაწილი 4. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თორმეტ წლამდე.” 

ასევე 2007 წელს შეტანილი ცვლილებით მუხლს დაემატა შენიშვნის  ნაწილი, რომელიც 
განმარტავს სასჯელის დაწესებას იურიდიული პირებისათვის, რომელიც ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.  (3.07.2007 N5184) 
 
262-საქართველოში ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონოდ 
შემოტანა, საქართველოდან უკანონოდ გატანა ან ტრანზიტით საერთაშორისო გადაზიდვა  
(25.07.2006 N 3530) 
 
262 მუხლში შეტანილ იქნა ცვლილება, როგორც სანქციის, ასევე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ 
პირველი ნაწილის სანქციის კომპენენტში შეტანილი ცვლილებით ერთი წელი  მოაკლდა 
სასჯელის ზედა ზედა ზღვარს, ამასთანავე ქვედა ზღვარს დაემატა ერთი წელი, რის შედეგადაც 
სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
” ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.” 
 
მეორე ნაწილი გაიყო ახალი რედაქციის მეორე და მესამე ნაწილებად იმ გარემოებების 
შემთხვევაში, რომელიც გადავიდა  ახალი რედაქციის მეორე ნაწილში სასჯელი შემსუბუქდა, 
რადგანაც სასჯელის ზედა ზღვარს დააკლდა 3 წელი, ხოლო იმ გარემოებების არსებობისას, 
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რომლებიც გადატანილ იქნა ახალი რედაქციის მესამე ნაწილში სასჯელი დამძიმდა, რადგანაც 
სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 3 წელი, კერძოდ ახალი რედაქციის მეორე და მესამე ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 
ა) დიდი ოდენობით; 
ბ) წინასწარი შეთანხმებით  ჯგუფის მიერ, – 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 
ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 
ბ) არაერთგზის; 
გ) იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს კოდექსის ამ თავით გათვალისწინებული რომელიმე 
დანაშაული, – 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე.”  
 
ძველი რედაქციის მესამე იგივე ახალი რედაქციის მეოთხე ნაწილში, დისპოზიციის კომპონენტში 
გადმოტანილ იქნა მცირედი ტექნიკური ცვლილებით დაემატა სიტყვა „ან მე–3“, ხოლო სანქციის 
ნაწილმა განიცადა ცვლილება, კერძოდ იგი დამძიმდა, რადგანაც სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 
3 წელი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
” ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ  წლამდე.” 
 
ასევე შეტანილი ცვლილებით მუხლს დაემატა შენიშვნის  ნაწილი, რომელიც განმარტავს 
სასჯელის დაწესებას იურიდიული პირებისათვის, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 
 
263-საქართველოში ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერმოქმედი 
ნივთიერების დიდი ოდენობით უკანონოდ შემოტანა, საქართველოდან უკანონოდ გატანა ან 
ტრანზიტით საერთაშორისო გადაზიდვა  (25.07.2006 N 3530) 
 
263-ე მუხლის პირველ ნაწილში ცვლილება არ ყოფილა შეტანილი, რაც შეეხება ძველი რედაქციის 
მეორე ნაწილს ცვლილება შეეხო, როგორც დისპოზიციის ისე სანქციის ნაწილს, კერძოდ მეორე 
ნაწილი გაიყო ახალი რედაქციის მეორე და მესამე ნაწილებად იმ გარემოებების შემთხვევაში, 
რომელიც გადავიდა  ახალი რედაქციის მეორე ნაწილში სასჯელი შემსუბუქდა, რადგანაც 
სასჯელის ზედა ზღვარს დააკლდა 4 წელი, ხოლო ქვედა ზღვარს დაემატა 1 წელი, ხოლო იმ 
გარემოებების არსებობისას, რომლებიც გადატანილ იქნა ახალი რედაქციის მესამე ნაწილში 
სასჯელი დამძიმდა, რადგანაც სასჯელის ქვედა ზღვარს დაეემატა 4 წელი, კერძოდ ახალი 
რედაქციის მეორე და მესამე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 
ა) ჯგუფურად; 
ბ) იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს კოდექსის ამ თავით გათვალისწინებული რომელიმე 
დანაშაული, – 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 
ა) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით; 
ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 
გ) არაერთგზის, – 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.”  
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შეტანილი ცვლილებით მუხლს დაემატა შენიშვნის  ნაწილი, რომელიც განმარტავს სასჯელის 
დაწესებას იურიდიული პირებისათვის, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.“. 
 
264-ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის, ფსიქოტროპული ნივთიერების, 
მისი ანალოგის ან  ძლიერმოქმედი ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება ან 
გამოძალვა (25.07.2006 N 3530) 
 
264 მუხლში შეტანილ იქნა ცვლილება, როგორც სანქციის, ასევე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ 
პირველი ნაწილის სანქციის კომპენენტში შეტანილი ცვლილებით გარკვეულწილად დამძიმდა 
სასჯელი, რადგანაც დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, რის შედეგადაც სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
” ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.”  
 
მეორე ნაწილი გაიყო ახალი რედაქციის მეორე და მესამე ნაწილებად იმ გარემოებების 
შემთხვევაში, რომელიც გადავიდა  ახალი რედაქციის მეორე ნაწილში სასჯელი მცირედით 
შემსუბუქდა, რადგანაც სასჯელის ზედა ზღვარს დააკლდა 1 წელი, ხოლო იმ გარემოებების 
არსებობისას, რომლებიც გადატანილიქნა ახალი რედაქციის მესამე ნაწილში სასჯელი 
მნიშვნელოვნად დამძიმდა, რადგანაც სასჯელის, როგორც ქვედა ისე ზედა ზღვარს დაემატა 3 – 3 
წელი, კერძოდ ახალი რედაქციის მეორე და მესამე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) დიდი ოდენობით;  
ბ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 
გ) ძალადობით, რომელიც საშიში არ არის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის, ანდა ასეთი 
ძალადობის გამოყენების მუქარით, – 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ  წლამდე. 
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:  
ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 
ბ) არაერთგზის; 
გ) იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს კოდექსის ამ თავით გათვალისწინებული რომელიმე 
დანაშაული, – 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ  წლამდე.” 
 
შეტანილი ცვლილებით მუხლს დაემატა შენიშვნის  ნაწილი, რომელიც განმარტავს სასჯელის 
დაწესებას იურიდიული პირებისათვის, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 
 
265-ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება 
(25.07.2006 N 3530) 
 
265–ე მუხლში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, რამაც გარკვეულწილად დაამძიმა მუხლი, 
კერძოდ: პირველი ნაწილის შემთხვევაში დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, მეორე 
ნაწილის სანქციის კომპონენტში სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 2 წელი, მესამე ნაწილის 
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შემთხვევაში სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 1 წელი, ხოლო ზედა ზღვარს დაემატა 2 წელი, 
აღნიშნულიდან გამომდინარე 265–ე მუხლის სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ  წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ  წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან თორმეტ წლამდე.” 

2007 წელს შეტანილი ცვლილებით მუხლს დაემატა შენიშვნის  ნაწილი, რომელიც განმარტავს 
სასჯელის დაწესებას იურიდიული პირებისათვის, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.  (3.07.2007 N5184) 
 
266-ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის, ფსიქოტროპული ნივთიერების 
ან მისი ანალოგის უკანონო  წარმოებისათვის ფარული ლაბორატორიის მოწყობა ან შენახვა 
3.07.2007 N5184 

266–ე მუხლში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, რამაც მნიშვნელოვნად დაამძიმა მუხლი, 
კერძოდ: პირველი ნაწილის შემთხვევაში ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე– გამასწორებელი 
სამუშაო, ასევე დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 4 წელი, მაშინ როცა ძველი რედაქციით ამ 
მუხლის პირველი ნაწილის სანქცია ითვალისწინებდა მაქსიმალურ სასჯელს 3 წელი, რომელიც 
გაიზარდა 4 წლით. მეორე ნაწილის სანქციის კომპონენტში სასჯელი ითვალისწინებდა 5 წლთ 
თავისუფლების აღკვეთას ცვლილების შედეგად სასჯელი დადგინდა 7 დან 12 წლამდე, 266–ე 
მუხლის სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

ნაწილი 2. აღკვეთით ვადით შვიდიდან თორმეტ  წლამდე.” 
 
შეტანილი ცვლილებით მუხლს დაემატა შენიშვნის  ნაწილი, რომელიც განმარტავს სასჯელის 
დაწესებას იურიდიული პირებისათვის, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 
 
267-ნარკოტიკული საშუალების შესაძენად ყალბი რეცეპტის ან სხვა დოკუმენტის დამზადება 
გასაღების მიზნით ან გასაღება  (3.07.2007 N5184) 
 
267–ე მუხლში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, ცვლილებამ მნიშვნელოვნად დაამძიმა 
მუხლი, კერძოდ: პირველი ნაწილის შემთხვევაში სასჯელი ითვალისწინებდა 3 წლამდე 
თავისუფლების აღკვეთას ახალი რედაქციით 3 წელი გახდა სასჯელის მინიმალური ზრვარი, 
ხოლო ზედა ზღვარი გაიზარდა 3 წლით,    მეორე ნაწილის სანქციის კომპონენტში სასჯელის 
ითვალისწინებდა 5 წლით თავისუფლების აღკვეთას ცვლილების შედეგად სასჯელი დადგინდა 6 
დან 10 წლამდე, მესამე ნაწილის კომპონენტში სასჯელი დადგინდა 9 დან 13 წლამდე 267–ე 
მუხლის სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 

ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან ცამეტ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
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შეტანილი ცვლილებით მუხლს დაემატა შენიშვნის  ნაწილი, რომელიც განმარტავს სასჯელის 
დაწესებას იურიდიული პირებისათვის, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 
 
268-ფსიქოტროპული ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების შესაძენად ყალბი რეცეპტის ან სხვა 
დოკუმენტის დამზადება გასაღების მიზნით ან გასაღება  (3.07.2007 N5184) 
 
268–ე მუხლში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, ცვლილებამ მნიშვნელოვნად დაამძიმა 
მუხლი, კერძოდ: პირველი ნაწილის შემთხვევაში სასჯელი ითვალისწინებდა 1 წლამდე 
თავისუფლების აღკვეთას, რაც გაიზარდა 2 წლით. მეორე ნაწილის სანქციის კომპონენტში 
სასჯელის ითვალისწინებდა 2 წლით თავისუფლების აღკვეთას ცვლილების შედეგად სასჯელი 
დადგინდა 3 დან 6 წლამდე, მესამე ნაწილის კომპონენტში სასჯელი დადგინდა 6 დან 11 წლამდე 
ნაცვლად 5 წლისა, 268–ე მუხლის სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით სამ წლამდე. 

ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ერთ წლამდე ან 
უამისოდ. 

ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან თერთმეტ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 

შეტანილი ცვლილებით მუხლს დაემატა შენიშვნის  ნაწილი, რომელიც განმარტავს სასჯელის 
დაწესებას იურიდიული პირებისათვის, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

269-ნარკოტიკული საშუალების ან პრეკურსორის დამზადების,        წარმოების, მიღების, 
აღრიცხვის, გაცემის, შენახვის,  გადაზიდვის, გადაგზავნის ან შემოტანის წესის დარღვევა  
(25.07.2006 N 3530) 
 
269 მუხლში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ ყოფილა შეტანილი, კერძოდ მეორე ნაწილის 
სანქციის კომპონენტში დადგინდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი და სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
შეტანილი ცვლილებით მუხლს დაემატა შენიშვნის  ნაწილი, რომელიც განმარტავს სასჯელის 
დაწესებას იურიდიული პირებისათვის, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 
 
270-ფსიქოტროპული ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების დამზადების, წარმოების, მიღების, 
აღრიცხვის, გაცემის, შენახვის, გადაზიდვის, გადაგზავნის ან შემოტანის წესის დარღვევა 
(25.07.2006 N 3530) 
 
270 მუხლის ძირითად ნაწილში ცვლილება არ ყოფილა შეტანილი, ცვლილებით მუხლს დაემატა 
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შენიშვნის  ნაწილი, რომელიც განმარტავს სასჯელის დაწესებას იურიდიული პირებისათვის, 
რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.“. 
 
271-ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის 
უკანონოდ მოხმარებისათვის ბინის ან სხვა სადგომის დათმობა  (25.07.2006 N 3530) 
 
271 მუხლში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ ყოფილა შეტანილი, კერძოდ პირველი ნაწილის 
სანქციის კომპონენტში დადგინდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, მეორე ნაწილის კომპონენტში 
სასჯელი მცირედით შემსუბუქდა ანუ სასჯელის ზედა ზღვარი შემცირდა  1 წლით და სანქციის 
ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ცხრა წლამდე.” 
 
შეტანილი ცვლილებით მუხლს დაემატა შენიშვნის  ნაწილი, რომელიც განმარტავს სასჯელის 
დაწესებას იურიდიული პირებისათვის, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 
 
272-ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის 
მოხმარებაზე დაყოლიება (28.04.2006 N2937) 
 
272 მუხლის პირველნაწილში ცვლილება არ შესულა, მეორე ნაწილში შეტანილმა ცვლილებამ 
მკვეთრად შეცვალა დისპოზიციის ნაწილი, რადგანაც ძველი რედაქციის მეორე ნაწილი დაიყო 
ახალი რედაქციის მეორე და მესამე ნაწილებად და შესაბამისად დაწესდა განსხვავებული 
სასჯელები, რომელიც მეორე ნაწილის შემთხვევაში სანქციის ნაწილაში შეტანილი ცვლილებით 
მიუხედავად ქვედა ზღვარის დაწესებისა (3 წელი) მნიშვნმელოვნად შემცირდა ზედა ზღვარი, 
რომელსაც დააკლდა 4 წელი, ხოლო მესამე ნაწილის შემთხვევაში სასჯელი მნიშვნელოვნად 
დამძიმდა რადგანაც დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 6 წელი, ახალი რედაქციის მეორე და მესამე 
ნაწილები  ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი ორი ან მეტი პირის ან 
არასრულწლოვნის მიმართ,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე.” 
 
273-პირადი მოხმარებისათვის ნარკოტიკული საშუალების,  მისი ანალოგის ან პრეკურსორის 
მცირე ოდენობით უკანონო დამზადება, შეძენა, შენახვა ანდა ექიმის დანიშნულების გარეშე 
უკანონოდ მოხმარება  (3.07.2007 N5184) 
 
273 ცვლილება შევიდა როგორც სანქციის ასევე დისპოზიციის ნაწილში, რასაც კატრდინალური 
ცვლილებები არ მოუხდენია მუხლში, კერძოდ დისპოზიციის ნაწილში სეტანილი ცვლილებით 
შეიცვალა გარკვეული ფორმულირება და ტექსტი  ‘ადმინისტრაციული სახდელის დადების 
სემდეგ’-შეიცვალა და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად „ადმინისტრაციულ სახდელშეფარდებული ან 
ამ დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის  მიერ,“, რაც შეეხება სანქციის ნაწილს ამოღებულ იქნა 
სასჯელის  სახე–ტუსაღობა. 
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მუხლს დაემატა შენიშვნის ნაწილი, რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმა არ უნდა იყოს ამ ქმედებისათვის საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისი მუხლით განსაზღვრული 
ჯარიმის ორმაგ ოდენობაზე ნაკლები. 
 
284-კომპიუტერულ ინფორმაციასთან უნებართვო შეღწევა  (24.09.2010. N3619) 
 
2010 წლის ცვლილებით 284 მუხლში ცვლილება შევიდა როგორც მუხლის დასახელებაში ასევე 
დანაშაულის აღწერილობაში და შესაბამისად სანქციის ნაწილში, რის შემდეგაც მუხლი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
1. კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევა,  

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით იმავე ვადით.  

2. იგივე ქმედება: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) არაერთგზის; 

დ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,  

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 

შენიშვნა: 

1. კომპიუტერული სისტემა არის ნებისმიერი მექანიზმი ან ერთმანეთთან დაკავშირებულ 
მექანიზმთა ჯგუფი, რომელიც პროგრამის მეშვეობით, ავტომატურად ამუშავებს მონაცემებს (მათ 
შორის, პერსონალური კომპიუტერი, ნებისმიერი მოწყობილობა მიკროპროცესორით, აგრეთვე 
მობილური ტელეფონი). 

2. კომპიუტერული მონაცემი არის კომპიუტერულ სისტემაში დამუშავებისათვის ხელსაყრელი 
ნებისმიერი ფორმით გამოსახული ინფორმაცია, მათ შორის, პროგრამა, რომელიც 
უზრუნველყოფს კომპიუტერული სისტემის ფუნქციონირებას. 

3. უნებართვო გულისხმობს უკანონოს, აგრეთვე იმ შემთხვევას, როდესაც უფლების მფლობელს 
პირდაპირ ან არაპირდაპირ არ გადაუცია უფლება ქმედების ჩამდენი პირისათვის.  

4. ამ თავში მნიშვნელოვნად ითვლება 2000 ლარზე მეტი ოდენობის ზიანი.  

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.” 

მუხლი 286. კომპიუტერული მონაცემის ან/და კომპიუტერული სისტემის ხელყოფა  
(24.09.2010. N3619) 

286-ე მუხლმა 2010 წლის სექტემბრის ცვლილებით განიცადა სახეცვლილება, როგორც მუხლის 
დასახელებსი ასევე მის შინაარსობრივ და სანქციის ნაწილებში, რომელიც განეკუთვნება ნაკლებად 
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მძიმე დანაშაულთა კატეგორიას და მთლიანობაში ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად, რომელიც ასევე 
მესამე ნაწილში მოიაზზრებს დამამძიმებელ გარემოებებს 
 
 ”კომპიუტერული მონაცემის უნებართვო დაზიანება, წაშლა, შეცვლა ან დაფარვა,აგრეთვე 
კომპიუტერული მონაცემის უნებართვო ჩასმა ან გადაცემა, რამაც კომპიუტერული სისტემის 
ფუნქციონირების განზრახ მნიშვნელოვანი შეფერხება გამოიწვია, ” 
 ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან/და 
თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.   
ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან/და 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.  

ნაწილი 3. ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.” 

300-თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის უკანონოდ მოპოვება  (28.04.2006. N2937) 
 
გარკვეული ცვლილება შევიდა 300–ე მუხლის როგორც სანქციის ისე დისპოზიციის ნაწილში, 
კერძოდ პირველი ნაწილის სანქციიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე – ტუსაღობა, რაც შეიცვალა 
თავისუფლების აღკვეთით 1 წლით, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.” 
 
მეორე ნაწილის დისპოსპოზიციის ნაწილიდან ამოღებულ იქნა ფრაზა ‘ÀÓÄÈÉÅÄ ÃÀÒÙÅÄÅÉÓÀÈÅÉÓ 
ÀÃÌÉÍÉÓÔÒÀÝÉÖËÉ ÓÀáÃÄËÉÓ ÃÀÃÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ.’, ხოლო სანქციის ნაწილიდან ამოღებულ იქნა 
სასჯელის სახე – ტუსაღობა, 
 
306-საქმიანობის განხორციელება გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე  (25.07.2006 N 3517) 
 
306 მუხლში შეტანილი ცვლილებით შეიცვალა დისპოზიციის ნაწილი, რამაც ფაქტიურად შეცვალა 
დანაშაულის აღწერილობა და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”საქმიანობის განხორციელება გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე, ჩადენილი ასეთი 
ქმედებისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდეგ” 
 
323-ტერორისტული აქტი  (25.07.2006 N 3530) 
323 მუხლიდან ამოღებულ იქნა მეოთხე ნაწილი 
 
332-სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება (25.07.2006 N 3530, 23.10.2008 N 
403, 19.12.2008 N 827, 24.09.2010. N3619) 
 
332 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილში ამოღებულ იქნა 
სასჯელის სახე ტუსაღობა,  მეორე ნაწილში ცვლილება დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 3 წელი,  
მესამე ნაწილში ქვედა ზღვარს დაემატრა 2 წელი, რამაც გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი, 
სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
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ამასთანავე 2008 წელს შეტანილი ცვლილებით ძირეულად შეიცვალა შენიშვნის ნაწილი, რომელმაც 
დაადგინა იურიდიული პირის პასუხისმგებლობა, თანამდებობბის პირების ნუსხა და სხვა 
დეტალები შენიშვნის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
შენიშვნა:   

1. ამ თავით გათვალისწინებული დანაშაულის სუბიექტები ასევე არიან საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა) ის 
თანამშრომლები, რომლებიც ახორციელებენ საჯარო-სამართლებრივ უფლებამოსილებას, 
არბიტრაჟის წევრები, კერძო აღმასრულებლები, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც 
საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ახორციელებს საჯარო-სამართლებრივ 
უფლებამოსილებას.  

2. ამ თავის მიზნებისათვის, მოხელესთან გათანაბრებული პირი ასევე გულისხმობს უცხო ქვეყნის 
სახელმწიფო თანამდებობის პირს (მათ შორის, საკანონმდებლო ან/და ადმინისტრაციული 
უფლებამოსილების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანოს წევრს), აგრეთვე ნებისმიერ პირს, 
რომელიც ასრულებს რაიმე საჯარო ფუნქციას სხვა სახელმწიფოსთვის, საერთაშორისო 
ორგანიზაციის ან ორგანოს თანამდებობის პირს ან ხელშეკრულების საფუძველზე დაქირავებულ 
თანამშრომელს, ასევე ნებისმიერ მივლინებულ ან არამივლინებულ პირს, რომელიც ასრულებს ამ 
თანამდებობის პირის ან თანამშრომლის ფუნქციების შესაბამის ფუნქციებს, საერთაშორისო 
საპარლამენტო კრების წევრს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს 
წარმომადგენელს, საერთაშორისო სასამართლოს ან სასამართლო ორგანოს მოსამართლეს და 
თანამდებობის პირს. 

3. ამ კოდექსის 338-ე–3391 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულთა სუბიექტები ასევე არიან 
ნაფიცი მსაჯულები (ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატები), რომლებიც საქართველოს 
კანონმდებლობის საფუძველზე ახორციელებენ აღნიშნულ უფლებამოსილებას.  
 

335-განმარტების, ჩვენების ან დასკვნის მიცემის იძულება (25.07.2006 N 3530) 
 
335 მუხლში შეტანილი ცვლილება შეეხო მეორე ნაწილის როგორც სანქციის ისე დისპოზიციის 
ნაწილს, კერძოდ დისპოზიციის ნაწილში ამოღებულ იქნა ბ) პუნქტი „დაზარალებულის წამებით“ 
და მის ნაცვლად შემოღებიულ იქნა ფორმულირება ბ) „ორგანიზებული ჯგუფის მიერ“. ასევე 
ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, კეროდ შეტანილი ცვლილებებით,  სასჯელის ქვედა ზღვარს 
დაემატა 1 წელი, ხოლო ზედა ზღვარს დააკლდა 1 წელი, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ცხრა წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ წლამდე.” 
 
338-ქრთამის აღება (25.07.2006 N 3530) 
 
338 მუხლის დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ 1 ნაწილის დისპოზიციაში  შესულმა ცვლილებამ 
სრულად შეცვალა დანაშაულის კვალიფიკაცია, რომელიც ახალი რედაქციის მიხედვით 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
”1. მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ფულის, ფასიანი 
ქაღალდის, სხვა ქონების, ქონებრივი სარგებლის ან სხვა რაიმე არამართლზომიერი უპირატესობის 
მიღება ან მოთხოვნა, ასევე ასეთის თაობაზე შეთავაზების ან დაპირების მიღება თავის ან სხვა 
პირის სასარგებლოდ, რათა ამ მოხელემ ან მასთან გათანაბრებულმა პირმა თანამდებობრივი 
უფლება-მოვალეობების შესრულებისას ქრთამის მიმცემის ან სხვა პირის სასარგებლოდ 
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განახორციელოს რაიმე ქმედება ან თავი შეიკავოს რაიმე ქმედების განხორციელებისაგან ან 
გამოიყენოს თავისი თანამდებობრივი ავტორიტეტი ანალოგიური მიზნის მისაღწევად, აგრეთვე 
განახორციელოს სამსახურებრივი მფარველობა,” 
 
სანქციის ნაწილში ცვლილება შეეხო სამივე ნაწილს, კერძოდ პირველ  ნაწილში სასჯელის ქვედა 
ზღვარს დაემატა 1 წელი, ხოლო ზედა ზღვარს დააკლდა 1 წელი, მეორე ნაწილში ქვედა ზღვარს 
დაემატა 1 წელი, ხოლო მესამე ნაწილში 3 წელი, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
 ”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით  თერთმეტიდან თხუთმეტ  წლამდე.” 
 
339-ქრთამის მიცემა (25.07.2006 N 3530) 
 
339 მუხლში შეტანილი ცვლილებით აბსოლუტურად შეიცვალა დისპოზიციის ნაწილი 
კონკრეტულად კი დანაშაულის აღწერილობითი ნაწილი, ამასთან ძველი რედაქციის პირველი და 
მეორე ნაწილები დისპოზიციის ნაწილში გაერთიანებულ იქნა და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
”მოხელისათვის ან მასთან გათანაბრებული პირისათვის პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ფულის, 
ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების, ქონებრივი სარგებლის ან სხვა რაიმე არამართლზომიერი 
უპირატესობის დაპირება, შეთავაზება ან მინიჭება მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის ან 
სხვა პირის სასარგებლოდ, რათა ამ მოხელემ ან მასთან გათანაბრებულმა პირმა თანამდებობრივი 
უფლება-მოვალეობების შესრულებისას ქრთამის მიმცემის ან სხვა პირის სასარგებლოდ 
განახორციელოს რაიმე ქმედება ან თავი შეიკავოს რაიმე ქმედების განხორციელებისაგან ან 
გამოიყენოს თავისი თანამდებობრივი ავტორიტეტი ანალოგიური მიზნის მისაღწევად, აგრეთვე 
განახორციელოს სამსახურებრივი მფარველობა”, ცვლილება ასევე შევიდა სანქციის ნაწილში 
კერძოდ პირველ ნაწილში სასჯელის ზედა ზღვარი გაიზარდა 1 წლით და სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი   ორ წლამდე ან თავისუფლების შეზღუდვით 
იმავე ვადით ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.” 
 
მეორე ნაწილში დისპოზიციის ნაწილი ფაქტიურად დარჩა უცვლელი თუმცა ქმედება 
დაკვალიფიცირდა როგორც განმეორებით ჩადენილი. ცვლილება ასევე შევიდა სანქციის ნაწილში 
კერძოდ მეორე ნაწილში სასჯელის ზედა ზღვარი შემცირდა 1 წლით თუმცა ამასთანავე დადგინდა 
სასჯელის ქვედა ზღვარი 4 წელი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 
 
მუხლს დადემატა ასევე მესამე ნაწილი ”ჩადენილი  ორგანიზებული ჯგუფის მიერ”, რომელიც 
განეკუთვნება მძიმე დანაშაულთა კატეგორიას და მასზე დადგინდა შემდეგი სახის სასჯელი: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე.” 
 
ცვლილება შევიდა ასევე შენიშვნის კომპონენტში, რამაც განსაზღვრა იურიდიული პირის 
პასუხისლმგებლობა.   
 
შენისვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით. 
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3421-პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში სამსახურის დადგენილი წესის 
დარღვევა (9.03.2010. N2697) 
 
3421 მუხლში ცვლილება შევიდა როგორც სანქციის ისე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ 
დისპოზიციის ნაწილსი ამოღებულ იქნა ტერ,მინი ”სასჯელაღსრულების დაწესებულების” და 
შეიცვალა ტერმინით ”პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების”. სანქციის 
ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით, დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად 
 
”ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.” 
 
344-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა  (20.06.2006. N3309)   
 
ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში კერძოდ პირველი ნაწილის სანქციიდან ამოღებულ იქნა 
სასჯელის სახე-ტუსაღობა, ასევე ცვლილება შეეხო შენიშვნის ნაწილს, რომელმაც ახალი 
კომპონენტები შეიტანა იმ პირთა წრის მცნებაში, ვისზეც არ ვრცელდება  ეს მუხლი. 
 
შენიშვნა: ეს მუხლი არ ვრცელდება საქართველოში გადმოსულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე ან 
მოქალაქეობის არმქონე პირზე, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად თავშესაფარს 
სთხოვს ხელისუფლებას, თუ მის ქმედებაში არ არის სხვა დანაშაულის ნიშნები. ეს მუხლი აგრეთვე 
არ ვრცელდება პირზე, თუ აღნიშნული ქმედება მან ჩაიდინა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლად ყოფნის გამო ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის სტატუსის 
მოპოვებამდე. 
 

მუხლი 3531. პოლიციელზე ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე ანდა საჯარო  
დაწესებულებაზე თავდასხმა (1.07.2011. N4981  
 
2011 წლის 1 ივლისის ცვლილებით სს კოდექსს დაემატა ახალი 3531 მუხლი, რომელმაც 
განსაზღვრა დანაშაულის კვალიფიკაცია ისეთი სახის დანაშაულზე, როგორიცაა პოლიციელზე ან  
ხელისუფლების სხვა  წარმომადგენელზე ანდა საჯარო  დაწესებულებაზე თავდასხმა, რომელიც 
მთლიანობაში გარდა 1 ნაწილისა მიეკუთვნება განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის კატეგორიას და 
მაქსიმალური სასჯელი განსაზღვრულია უვადო თვისუფლების აღკვეთით, 3531 მუხლი 
ფორმულირებულ იქნა შემდეგნაირად:  
 
”1. პოლიციელზე ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე, ანდა მათ სამსახურებრივ ან 
საცხოვრებელ შენობაზე, ან მათ სატრანსპორტო საშუალებაზე, ანდა მათი ოჯახის წევრზე 
თავდასხმა  პოლიციელის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის სამსახურებრივ 
საქმიანობასთან დაკავშირებით – 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 
2. პოლიციელის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის, ანდა მათი ოჯახის წევრის 
ჯანმრთელობის ხელყოფა პოლიციელის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის 
სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით − 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე. 
3. პოლიციელის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის, ანდა მათი ოჯახის წევრის სიცოცხლის 
მოსპობა პოლიციელის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის სამსახურებრივ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით − 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თექვსმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო თავისუფლების 
აღკვეთით.”  
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355-ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარუდგენლობა ან დეკლარაციაში არასრული ან 
არასწორი მონაცემის  შეტანა ( 2.10.2008 N 313) 
 
ცვლილება შვიდა მხოლოდ დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ ”ქონებრივი მდგომარეობის ან 
საფინანსო დეკლარაციას” ტექსტიდან ამოღებულ იქნა სიტყვა ”ან საფინანსო”, ასევე ტერმინი 
”ჯიუტად თავის არიდება” შეიცვალა ფორმულირებით  ”ჩადენილი ასეთი ქმედებისათვის 
ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდეგ”, 
 
357-სამხედრო სარეზერვო სამსახურისთვის თავის არიდება (27.12.2006 N4195) 

357 მუხლში ცვლილება შევიდა, როგორც სანქციის ისე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ 
დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ ფაქტიურად ამოღებულ იქნა მუხლში მეორე ნაწილი, რომელიც 
ადგენდა პასუხისმგებლობას ”ჩადენილი ომიანობის ან საგანგებო მდგომარეობის დროს”, ახალი 
რედაქციით მუხლი შედგება ერთი ნაწილისაგან, ცვლილებით დისპოზიციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: პირის მიერ  სამხედრო  სარეზერვო  სამსახურისთვის  თავის  
არიდება, ჩადენილი ასეთი ქმედებისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდეგ, 
სანქციიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე-ტუსაღობა, რომელიც შიცვალა 1 წლით 
თავისუფლების აღკვეთით და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად, 
 
”ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ოც საათამდე ან 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.” 

359-ომიანობის დროს ბეგრის შესრულებისათვის ან გადასახადის გადახდისათვის თავის არიდება 
(28.04.2006. N2937) 
 
მუხლში ცვლილება შევიდა როგორც სანქციის ისე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ დისპოზიციის 
ნაწილში, სიტყვა ”ბეგარის” შეიცვალა სიტყვით ”ბეგრის”. რაც შეეხება სანქციის ნაწილს სასჯელის 
ქვედა ზღვარს დაემატა ერთი წელი და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
 
362-ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება 
(20.06.2006. N3309, 24.09.2010. N3619)  
 
მუხლში ცვლილება შევიდა, როგორც სანქციის ისე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ 
დისპოზიციის ნაწილში, სადაც დანაშაულის აღწერილობით ნაწილს დაემატა ფორმულირება 
”შეძენა, შენახვა გასაღების მიზნით”, რაც შეეხება სანქციის ნაწილს  პირველი ნაწილიდან 
ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე-ტუსაღობა, რომელიც შიცვალა 3 წლით თავისუფლების აღკვეთით, 
რამაც მკვეტღად დაამძიომა სასჯელი, ასევე მეორე ნაწილში დადგინდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 3 
წელი ხოლო ზედა ზღვარი გაიზარდა 4 წლით  და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 
ვადით სამიდან ექვს წლამდე.” 
 
მუხლს ასევე დაემატა შენიშვნის ნაწილი რომელმაც განმარტა თუ ვისზე  არ ვრცელდება 
აღნიშნული მუხლის მოქმედება, კერძოდ: 
შენიშვნა: ეს მუხლი არ ვრცელდება პირზე, თუ აღნიშნული ქმედება მან ჩაიდინა ადამიანით 
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლად ყოფნის გამო ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლის სტატუსის მოპოვებამდე. 
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364-სამართალწარმოების განხორციელებისთვის ან  წინასწარი გამოძიებისთვის ხელის შეშლა 
(24.09.2010. N3619) 

364 მუხლში შეტანილი ცვლილებით რომელიც განხორციელდა დისპოზიციის ნაწილთან 
მიმართებაში შეცვლა ძირითადად მუხლის წყობა კერძოდ ძველი რედაქციის პირველი ნაწილი 
გადავიდა ახალი რედაქციის მეორე ნაწილში, ხოლო მეორე ნაწილი პირიქით პირველში, 
შესაბამისად შეიცვალა სანქციის ნაწილი, კერძოდ ძველი რედაქციის პირველი ნაწილიდან 
ამიღებულ იქნა სასჯელის სახე ტუსაღობა და ახალი რედაქციის მეორე ნაწილის სანქცია 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად  

” ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.” 

ასევე ძველი რედაქციის მეორე ნაწილის სანქციიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე ტუსაღობა, 
რომელიც შეიცვალა 1 წლით თავისუფლების აღკვეთით და ახალი რედაქციის პირველი ნაწილის 
სანქცია ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად 

” ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას 
ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.”   

ახალ რეადქციას 2010 წლის ცვლილებით დაემატა ნაწილი 21 რომელიც ნაფიც მსაჯულთა 
საქმიანობაში ჩარევისთვის აწესებს სასჯელს და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”21. სამართალწარმოების განხორციელებაზე ზეგავლენის მიზნით ნაფიცი მსაჯულის (ნაფიცი 
მსაჯულობის კანდიდატის) საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უკანონოდ ჩარევა, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე” 

ძველი რედაქციის მესამე ნაწილი უცვლელად გადატანილ იქნა ახალი რედაქციის მეოთხე 
ნაწილში, რომელსაც დისპოზიციის კომპონენტში ცვლილება არ განუცდია ხოლო სანქციის 
ნაწილში დადგინდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი და სანქცია ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად 

”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.” 

აბსოლუტურად ახალი ფორმულირებით იქნა შემოტანილი კანონის ახალ ვერსიაში მუხლის მესამე 
ნაწილი, როგორც სანქციის ისე დისპოზიციის ნაწილში და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  

”3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო-პოლიტიკური 
თანამდებობის პირის მიერ,  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.” 

365-მუქარა ან ძალადობა სამართალწარმოების განხორციელებასთან ან წინასწარ გამოძიებასთან 
დაკავშირებით (24.09.2010. N3619) 

365 მუხლის პირველ ნაწილში ცვლილება ას შესულა, მეორე, მესამე და ნმეოთხე ნაწილებში 
ცვლილება  შვიდა მხოლოდ სანქციის ნაწილებში, კერძოდ მეორე ნაწილის სანქციიდან ამორებულ 
იქნა სასჯელის სახე-ტუსაღობა, მესამე ნაწილის შემთხვევაში დადგინდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 
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2 წელი,  მეოთხე ნაწილში სასჯელის ქვედა ზღვარს დააკლდა 1 წელი, ხოლო ზედა ზღვარს 3 
წელი, და სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 
ნაწილი 4. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 
 
მუხლს დაემატა მეხუთე ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს აღნიშნულ დანაშაულს 
დამამძიმებელი გარემოებებბის არსებობისას და იგი ცამოყალიბდა შემდეგი ფორმულირებით: 
 
”5. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:  
ა) ჯგუფურად; 
ბ) არაერთგზის, – 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე.” 
 
მუხლს ასევე დაემატა შენიშვნის ნაწილი, რომელიც განსაზღვრავს იურიდიული პირის 
პასუხისმგებლობას 
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

368-მტკიცებულების განადგურება (22.06. 2007 N 5035) 
 
368 მუხლში შეტანილი ცვლილებით დისპოზიციის ნაწილში  სისხლის სამართლის 
საქმისწარმოებას დაემატა ”სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე” 
მტკიცებულების განადგურების შემთხვევებიც, ასევე შეიცვალა და დამძიმდა სანქციის ნაწილი, 
კერძოდ დადგინდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, რაც ძველი რედაქციის შემთხვევაში 
წარმოადგენდა ზედა ზღვარს, ხოლო ზედა ზრვარი გაიზხარდა 3 წლით და იგი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად 

“ ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
 
მუხლი 370  ცრუ ჩვენება, ყალბი დასკვნა, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობა ან 
არასწორი თარგმანი  (5.05.2011. N4630) 
 
370-ე მუხლში 2011 წელს შეტანიული ცვლილებით შეიცვალა მუხლის დასახელება და დაემატა 
ახალი კომპონენტი  ”საექსპერტო კვლევის ობიექტის საუცველობა” , შესაბამისად  აღნიშნული 
ფორმულირება დაემატა დისპოზიციის ნაწილსაც და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად  
 
”მოწმის ან დაზარალებულის მიერ ცრუ ჩვენების მიცემა, ექსპერტის მიერ ყალბოი დასკვნის ან 
ჩვენების მიცემა განზრახ ან გაუფრთხილებლობით საექსპეერტო კვლევის ობიექტის დაიცველობა 
ან/და თარჯიმნის მიერ განზრახ არასწორად თარგმნა გამოძიების დროს ან სასამართლოში”  
 
370 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით, როგორც  პირველ ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის 
სახე ტუსაღობა და მას ჩაენაცვლა თავისუფლების აღკვეთა ვადით სამიდან 5 წლამდე, რამაც 
მკვეთრად დაამძინმა სასჯელი, რადგანაც იმ შემთხვევაში როდესაც დანაშაულისათვის საერთოდ 
არ იყო გათვალისწინებული თავისუფლების აღკვეთა დადგინდა ასეთი ტიპის სასჯელები, ხოლო 
მეორეში დაწესდა მინიმალური ზღვარი 4 წელი, ხოლო მაქსიმალური ზღვარი გაიზარდა 2 წლით, 
სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
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”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან 
ორას ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 

371-მოწმის ან დაზარალებულის მიერ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმა (20.06.2006. N3309) 
 
ცვლილება შევიდა მუხლის სანქციის ნაწილში, სადაც ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე-ტუსაღობა, 
რომელისაც ჩაენაცვლა 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც 
საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით 
ვადით ოთხ წლამდე.” 
 
ცვლილება შევიდა ასევე შენიშვნის ნაწილში რომლითაც გაიზარდა იმ პირთა წრე ვინც 
თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, კერძოდ დაემატა შემდეგი კომპონენტი: 
 
”ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი – მოსაფიქრებელი ვადის განმავლობაში.” 
 
372-ზემოქმედების განხორციელება მოწმეზე, დაზარალებულზე, ექსპერტზე ან თარჯიმანზე 
(22.06. 2007 N 5035) 
  
ცვლილება შეეხე მუხლის, როგორც დისპოზიციის, ასევე სანქციის ნაწილებს, კერძოდ პირველი 
ნაწილის დისპოზიციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით მოხდა, როგორც ტერმინოლოგიური ისე 
არსობრივი ცვლილებები, კერძოდ ტერმინი ”მოსყიდვა” შეიცვალა ტერმინით ”დაყოლიება”, ასევე 
აღწერილობით ნაწილსი დაემატა შერმდეგი კვალიფიკაცია ”ან ჩვენების მიცემაზე უარის 
თქმისათვის, ანდა არასწორად თარგმნისათვის, ან მის მიერ მიცემული ჩვენების ან დასკვნის 
შეცვლისათვის,” ხოლო სანქციის ნაწილში ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე-ტუსაღობა, ამასთან 
სასჯელის ზედა ზღვარი გაიზარდა 1 წლით და პირველი  ნაწილის სანქციის კომპონენტი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
” ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას 
ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე.” 

მეორე ნაწილის დისპოზიციას დაემატა შემდეგი სახის ფორმულირება ”ნებისმიერი სახის 
ქონებრივი სარგებლის შეთავაზება ”, მეორე ნაწილის სანქციის ნაწილში დადგინდა სასჯელის 
ქვედა ზრვარი 3 წელი, რაც ძველი ვერსიის ზედა ზღვარს წარმოადგენდა, ხოლო ზედა ზღვარი  
გაიზარდა 3 წლით და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

” ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე.” 

მესამე ნაწილში ცვლილება შეეხო მხოლოდ სჯელის ნაწილს, სადაც ქვედა ზღვარი გაიზარდა 2 
წლით, ხოლო ზედა ზღვარი 1 წლით და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე.” 

მუხლს ასევე დაემატა ახალი მე-4 ნაწილი რომელიც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”4. იგივე ქმედება, რომელიც საშიშია სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის,  
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ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.” 

მუხლს ასევე დაემატა შენინშვნის ნაწილი, რომელმაც განსაზღვრა იურიდიული პირის 
პასუხისმგებლობა. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით 
ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 
 
373-ცრუ დასმენა (28.04.2006. N2937) 
 
373 მუხლის პრველ და მეორე ნაწილებში ცვლილება შეეხო მხოლოდ სანქციიდს კომპონენტებს, 
კერძოდ პირველი ნაწილის სანქციიდან ამორებულ იქნა სასჯელის სახე-ტუსაღობა, ასევე 
თავისუფლების აღკვეთის ზომა გაიზარდა 2 წლით, ხოლო მეორე ნაწილის შემთხვევაში სასჯელის 
ზედა ზრვარს დააკლდა 1 წელი და სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან 
ორას ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
მუხლს დაემატა ახალი მე-3 ნაწილი, რომელმაც განსაზღვრა პასეხისმგებლობა დამამძიმებელი 
გარემოებების არსებობის და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად; 
 
”3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 
ა) ჩადენილი ანგარებით ან სხვა პირადი მოტივით; 
ბ) რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი,- 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე.” 
 
375-დანაშაულის დაფარვა (23.10.2008 N 403) 
 
375 მუხლის დისპოზიციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით მკვეთრად შეიცვალა დანაშაულობის 
აღწერილობითი ნაწილი, სადაც კონკრეტულად გაესვა ხაზი დანაშაულის დაფარვას გარვეული 
მუხლებთან მიმართებაში გარდა ზოგადი ფორმულირებისა, ასევე ცვლილება შევიდა სანქციის 
ნაწილში, სადაც  ამორებულ იქნა სასჯელის სახე-ტუსაღობა,დადგინდა სასაჯელის ქვედა ზრვარი 
1 წელი, ხოლო ზედა ზღვარს დააკლდა 1 წელი და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე.”  

მუხლს ასევე დაემატა შენიშვნის ნაწილი რომელმაც გაზარდა პირტა წრე ვისზეც  არ ვრცელდება 
აღნიშნული მუხლის მოქმედება, კერძოდ: 
 
შენიშვნა: სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება პირი, რომელმაც 
წინასწარ შეუპირებლად დაფარა ახლო ნათესავის დანაშაული, და „ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფრის) 
პასუხისმგებელი პირი. 
 
376-დანაშაულის შეუტყობინებლობა (29.12.2006 N 4213) 
 
376 მუხლი ითვალისწინებდა სასჯელს მხოლოდ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის 
შეუტყობინებლობისათვის, რომელსაც დაემატა ფორმულირება ”მძიმე ან/და”, ხოლო სანქციის 
ნაწილსი შეტანილი ცვლილებით ამორებულ იქნა სასჯელის სახე-ტუსაღობა,დადგინდა 
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სასაჯელის ქვედა ზრვარი 2 წელი, ხოლო ზედა ზღვარს დააკლდა 1 წელი და ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 
 
377-აღწერილ, დაყადაღებულ ან ჩამორთმევას დაქვემდებარებულ ქონებასთან დაკავშირებული 
უკანონო ქმედება (28.12.2005. N2619, 28.04.2006. N2937) 

377 მუხლში ცვლილებები შევიდა როგორც სანქციის ისევე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ 
პირველი ნაწილის დისპოზიცისში ტერმინის ”ყადაღადადებული” შეიცვლელა ტერმინით  
”დაყადაღებული”, ამასთან ყადაღადადებული ანაბრის გარდა დაემატა ასევე ”ანგარიში”, ხოლო 
სანქციის ნაწილში მხოლოდ  ამორებულ იქნა სასჯელის სახე-ტუსაღობა. რაც შეეხება მეორე 
ნაწილს აქ ძირითადად შეიცვალა ფორმულირება, მთავარი ცვლილება რომელშიც იყო სიტყვა 
”კონფისკაციას დაქვემდებარებული” შეიცვალა ”ჩამორთმევას დაქვემდებარებული”-თ, ხოლო 
სანქციის ნაწილში დადგინდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი და ზედა ზრვარი გაიზარდა 2 
წლით, რაც ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად;  
 
”ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
 
3771-აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის/კერძო აღმასრულებლისათვის ქონებრივი 
ნუსხის  წარუდგენლობა (10.12.2010. N3971) 

2010 წლის დეკემბრის ცვლილებით 3771 მუხლში (რომელშიც ცვლილება შესული იყო 2008 წელს) 
ცვლილებები შევიდა  როგორც სანქციის ისევე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ დისპოზიციის 
ნაწილში გამოყენებული ტერმინიდან ”სასამართლო აღმასრულებლისათვის” 2008 წლის 
ცვლილებით  ამორებულ იქნა სიტყვა სასამართლო, ხოლო 2010 წლის ცვლილებით  იგი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად  
”მოვალის მიერ აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის/კერძო აღმასრულებლისათვის კანონით 
გათვალისწინებული ქონებრივი ნუსხის წარუდგენლობა ან არასწორად ანდა არასრულყოფილად 
წარდგენა” 
რაც შეეხება სანქციის ნაწილს ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე-ტუსაღობა,დადგინდა 
თავისუფლების აღკვეთა 1 წლით და დაემატა ასევე სასჯელის სახე-ჯარიმა, სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად; 
 
”ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ორასიდან ოთხას 
საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.”  
 
378 პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების საქმიანობისათვის ხელის შეშლა ან 
ამ საქმიანობის დეზორგანიზაცია (9.03.2010. N2697) 
 
378 მუხლში ცვლილება შვიდა როგორც სანქციის ასევე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ პირველ 
ნაწილში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, კერძოდ სასჯელის ზედა ზღვარი გაიზარდა 2 
წლით და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
” ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.”  

მეორე ნაწილში დისპოზიციის კომპონენტში წინასწარი პატიმრობა შეიცვალა ტერმინით 
პატიმრობა, ხოლო სანქციის ნაწილსი 1-1 წელი  მოემატა სასჯელის როგორც ქვედა ისე ზედა 
ზღვარს და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
” ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.”  

მესამე ნაწილში დისპოზიციის კომპონენტში ”ტერმანი წინასწარ პატიმრობის სასჯელაღსრულების 
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დაწესებულება” შეიცვალა ტერმინით ”პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების”, 
რაც შეეხება სანქციის ნაწილს სასჯელის ზდა ზღბვარს მოაკლდა 2  წელი შესაბამისად ქვედა 
ზღვარს დაემატა 2 წელი და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
” ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან რვა წლამდე.” 
 
მუხლის მეოთხე ნაწილი სრულად გადატანილ იქნა მეხუთე ნაწილში მცირედი ცვლილებით 
როგორც სანქციის ისე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ დისპოზიციის ნაწილში  ფორმულირებას 
”მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება” დაემატა ”მე-4 ნაწილი”, ხოლო სანქციის ნაწილში 
სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა 2 წლით, და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად . 

”ნაწილი 5 .ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.” 
მუხლს დაემატა ახალი მე-4 ნაწილი, რამაც განსაზღვრა სასჯელი მოცემული ქმედების 
დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენისას და იგი ცამოყალიბდა შემდეგნაიორად; 

”4. იგივე ქმედება: 

ა) რომელიც საშიშია სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის; ბ) ჩადენილი არაერთგზის; 

გ) რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი, –   

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან ათ წლამდე.”  

379 დაკავების ადგილიდან, პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან ან 
ბადრაგირებისას გაქცევა (მუხლის დასახელება მოცემულია შეცვლილი ფორმულირებით, 
9.03.2010. N2697 ) 
 
379  მუხლში ცვლილება შევიდა როგორც სანქციის ისე დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ 
დისპოზიციის ნაწილში პირველი ნაწილიდან  ამოღებულ იქნა ტერმინი 
”ტუსაღობის”(მიუთითებდა სასჯელის მოხდის ადგილს), ხოლო მეორე ნაწილში ფორმულირება 
”ძალადობის მუქარით” შეიცვალა - ტერმინით ”ძალადობის გამოყენების მუქარით, ”. რაც შეეხება 
სანქციის ნაწილში შეტანილ ცვლილებებ, პირველი ნაწილის სანქცისის ნაწილში სასჯელის ზომ 
გაიზარდა 1 წლით, ხოლო მეორე ნაწილში დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 4 წელი, სანქციის 
ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე.” 
 
380- თავისუფლების აღკვეთის სახით სასჯელის მოხდისათვის თავის არიდება  (მუხლის 
დასახელება მოცემულია შეცვლილი ფორმულირებით, 9.03.2010. N2697) 
 
380  მუხლში ცვლილება შევიდა დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ ტერმინი ‘სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებიდან’ შეიცვალა ტერმინით პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებიდან 
 
381-განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა ანდა მისი 
შესრულებისათვის ხელის  შეშლა (22.06. 2007 N 5035) 

ცვლილება შევიდა როგორც სანქციის ისე დისპოზიციის ნაწილში, კრძოდ დისპოზიციის ნაწილი 
დანაშაულის აღწერილობა გაიყო ორ ნაწილად პირველის ნაწილის შემთხევაში სასჯელი 
შემსუბუქდა რადგანაც სასჯელის ზღვარი დადგინდა 2 წელი, ძველი რედაქციით 
გათვალისწინებულზე 1 წლით ნაკლები, თუმცა მნიშვნელოვნად დამძიმდა მეორე ნაწილის 
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შემთხვევაში რადგანაც გაიზარდა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის შემთხვევაში 
საათების რაოდენობა 140 საათით, ხოლო თავოსუფლების აღკვეტის კომპონენტში დადგინდა 
ქვდედა ზღვარი 2 წელი ხოლო ზედა ზღვარი გაიზარდა 1 წლით, ასევე ორივე ნაწილის 
შემთხვევაში ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე-ტუსაღობა, კერძოდ სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 

”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან 
ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ორას 
ორმოციდან სამას სამოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით” 

382-სამხედრო სამსახურის საწინააღმდეგო დანაშაულის ცნება (27.12.2006 N4195) 
 
382  მუხლში ცვლილება შევიდა დისპოზიციის ნაწილში, კერძოდ ტერმინი ’სამხედრო შეკრებისა’ 
შეიცვალა ფორმულირებით ”სარეზერვო სამსახურის გავლისას”. 
 
383-უფროსის ბრძანების შეუსრულებლობა (28.04.2006. N2937) 

383  მუხლში ცვლილება შევიდა როგორც დისპოზიციის ასევე სანქციის ნაწილში, კერძოდ პირველ 
და მეორე ნაწილებში ცვლილება სევიდა სანქციის ნაწილიში, კერძოდ პირველი ნაწილიდან 
ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე-ტუსაღობა ახალი რედაქციით მას ჩაენაცვლა 1 წლით 
თავისუფლების აღკვეთა, მეორე ნაწილში დადგინდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი. სანქციის 
ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ნაწილი 1. ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.  
ნაწლილ 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. ” 
 
რაც შეეხება დისპოზიციის ნაწილს ცვლილებით საერთოდ ამორებული იქნა ძველი რედაქციის 
მესამე ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებდა გაუფრთხილებლობით დანაშაულს მოცემულ 
შემთხევაში დამამძიმებელი გარემოებების გარეშე.   

388-სამხედრო ნაწილის ან სამსახურის სხვა ადგილის თვითნებურად დატოვება (28.04.2006. N2937, 
27.04.2010. N3017) 
 
მუხლში ცვლილებები შევიდა როგორც სანქციის ასევე დისპოზიციის ნაწილში და შენიშვნის 
ნაწილში, დისპოზიციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით შეიცვალა დანაშაულის ფორმულიება 
ძველი რედაქციიდან ამოღებულ იქნა ტექსტი ” ÃÀÍÉÛÅÍÉÓ, ÍÀßÉËÉÃÀÍ ÃÀÈáÏÅÍÉÓ ÀÍ ÂÀÃÀÚÅÀÍÉÓ 
ÃÒÏÓ, ÌÉÅËÉÍÄÁÉÃÀÍ, ÛÅÄÁÖËÄÁÉÃÀÍ ÀÍ ÓÀÌÊÖÒÍÀËÏ ÃÀßÄÓÄÁÖËÄÁÉÃÀÍ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ ”, რაც 
შეიცვალა მოკლედ ნებისმიერ შემთხვევაში არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობით, ასევე 
ტერმინი ”გაწვეული სამხედრო მოსამსახურე” ტერმინით ”სამხედრო სამსახურში მყოფი”, პირველ 
ნაწილში ასევე ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში სადაც ამოღებულ ინქ სასაჯელის სახე 
ტუსაღობა და მას ჩაენაცვლა 1 წლით თავისუფლები აღკვეთა სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად; 

” ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.”  
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მეორე ნაწილი საეთოდ იქნა ამოღებული, რაც შეეხება მესამე ნაწილს ცვლილება შევიდა მხოლოდ 
დისპოზიციის ნაწილში საიდანაც ამოღებული იქნა იგივე ნაწილიდან გასვლის საფუძვლებიდს 
ჩამონათვალი, რაც ამოღებულ იქნა პირველი ნაწილიდან. 

მეოთხე ნაწილში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში კერძოდ დადგინდა სასჯელის ქვედა 
ძრვარი 2 წელი და  სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ნაწილი 4. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.”  
 
ასევე ცვლილება შევიდა შენიშვნის ნაწილში სადაც ჩამოყალიბდა სამხედრო პირის მცნების 
განმარტება: 

შენიშვნა: (27.04.2010 N 3017) 

ამ მუხლის მიზნებისათვის სამხედრო მოსამსახურედ ითვლება კურსანტი/მსმენელი, 
სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვეული პირი, საკონტრაქტო (პროფესიული) და კადრის 
სამხედრო მოსამსახურე, აგრეთვე რეზერვისტი სამხედრო შეკრებაზე ყოფნისას. 
 
389-დეზერტირობა (27.12.2006 N4195) 

ცვლილება შევიდა როგორც სანქციის ისე დისპოზიციის ნაწილში, სადაც ფორმულირების 
კომპონენტში სამხედრო მოსამსახურეებს დაემატა ახალი მცნება ”რეზერვისტი” რომელიც დაემატა 
შემდეგი ფორმულირებული ”ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურის”, ასევე ცვლილება შევიდა 
პირველი ნაწილის სანქციიდს ნაწილში სადაც დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 3 წელი, მეორე 
ნაწილში ცვლილება შევიდა მხოლოდ სანქციის ნაწილში, სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 2 
წელი,სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე.” 
 
შენიშვნის ნაწილში ასევე დაემატა ტერმინი ”ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურის” 

 
ნაწილი მეორე 

 
ქცვემოთ მოცემული მუხლების შემთხვევაში ცვლილება შეეხო მხოლოდ სანქციის 
ნაწილებს, რამაც ძირითად შემთხვევაში მეტნაკლებად დანაშაულის სიმძიმის  
ხარისხის მიხედვით დაამძიმა სასჯელები, კერძოდ: 
 
110 - მკვლელობა მსხვერპლის თხოვნით (28.04.2006. N2937) 

28.04.2006 #2937 ცვლილებით 110 მიუხლი დისპოზიციის ნაწილი დარჩა უცვლელი, თუმცა 
სანქციის ნაწილში შევიდა ცვლილება, რამაც შესაძლებელია ითქვას გაამკაცრა სასჯელი, რადგანაც 
დააწესა მინიმალური ზღვარი, თუ ცვლილებამდე სასჯელის ათვლა იწყებოდა 0 დან ცვლილებით 
დაწესებული ზღვარი გახდა 2 წელი დ 110 მუხლი სანქციის ნაწილში ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ხუთ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
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112 - დედის მიერ ახალშობილის განზრახ მკვლელობა (28.04.2006. N2937) 
 
28.04.2006 #2937 ცვლილებით დისპოზიციის ნაწილი დარჩა უცვლელი, თუმცა სანქციის ნაწილში 
შევიდა ცვლილება, რამაც გაამკაცრა სასჯელი, რადგანაც დააწესა მინიმალური ზღვარი, თუ 
ცვლილებამდე სასჯელის ათვლა იწყებოდა 0 დან ცვლილებით დაწესებული ძღვარი გახდა 3 წელი 
დ ა112 მუხლი სანქციის ნაწილში ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.” 
 
113- მკვლელობა აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილებით (28.04.2006. N2937) 
 
28.04.2006 #2937 ცვლილებით დისპოზიციის ნაწილი დარჩა უცვლელი,  სანქციის ნაწილში შევიდა 
ცვლილება, რამაც გარკვეულწილად გაამკაცრა სასჯელი, რადგანაც დააწესა მინიმალური ზღვარი, 
თუ ცვლილებამდე სასჯელის ათვლა იწყებოდა 0 დან ცვლილებით დაწესებული ძღვარი გახდა 1 
წელი, თუმცა ამავდროულად სანქციის ნაწილში სასჯელი ასევე შემსუბუქდა, რადგანაც სასჯელის 
ზედა ზღვარი დაიწია 5 დან 3  წლამდე და 113 მუხლი სანქციის ნაწილში ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 

”ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 
სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე.” 
 
114 - მკვლელობა დამნაშავის შეპყრობისათვის აუცილებელი ზომის გადაცილებით (28.04.2006. 
N2937) 
 
ცვლილებით დისპოზიციის ნაწილი დარჩა უცვლელი, თუმცა სანქციის ნაწილში შევიდა 
ცვლილება, რამაც გარკვეულწილად გაამკაცრა სასჯელი, რადგანაც დააწესა მინიმალური ზღვარი, 
თუ ცვლილებამდე სასჯელის ათვლა იწყებოდა 0 დან ცვლილებით დაწესებული ძღვარი გახდა 1 
წელი, თუმცა ამავდროულად სანქციის ნაწილში სასჯელი ასევე შემსუბუქდა, რადგანაც სასჯელის 
ზედა ზღვარი დაიწია 5 დან 3  წლამდე და 114 მუხლი სანქციის ნაწილსი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 

”ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 
სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე.” 
 
115 - თვითმკვლელობამდე მიყვანა (28.04.2006. N2937) 
 
28.04.2006 #2937 ცვლილებით დისპოზიციის ნაწილი დარჩა უცვლელი, თუმცა სანქციის ნაწილში 
შევიდა ცვლილება, რამაც გარკვეულწილად გაამკაცრა სასჯელი, რადგანაც დააწესა მინიმალური 
ზღვარი, თუ ცვლილებამდე სასჯელის ათვლა იწყებოდა 0 დან ცვლილებით დაწესებული ზღვარი 
გახდა 2 წელი, თუმცა ამავდროულად სანქციის ნაწილში სასჯელი ასევე შემსუბუქდა, რადგანაც 
სასჯელის ზედა ზღვარი დაიწია 5 დან 4  წლამდე და 115 მუხლი სანქციის ნაწილსი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 

”ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
 
 
 



53 

 

116- სიცოცხლის მოსპობა გაუფრთხილებლობით (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილებით ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, კერძოდ 116 მუხლის  პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის სასჯელი გარკვეულწილად გამკაცრდა 
მინიმალური ზღვარის დაწესებით, რომელმაც შეადგინა ორი წელი, თუმცა ამავდროულად 
შამცირა ზედა ზღვარი, რაც სასჯელის შემსუბუქებად შეიძლება ჩაითვალის, კერძოდ პირვალი 
ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად  

”ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
ხოლო მეორე ნაწილის კომპონენტში მიუხედავად ზედა ზღვარის 7 დიდან 5 წლამდე 
შემციირებისა უნდა აღინიშნოს გამკაცრების მაღალი ხარისხი, რადგანაც სასჯელის მინიმალური 
ზღვარი გაიზარდა 1 დან 3 წლამდე, კერძოდ სამქცია ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
სამიდან ხუთ წლამდე.” 
 
125-ცემა (28.04.2006. N2937) 
 
125–ე მუხლში ცვლილება შევიდა მხოლოდ სანქციის ნაწილში, კერძოდ ის შეეხო ისეთი სახის 
სასჯელის ამოღებას, როგორიცაა ტუსაღობა. 
რაც შეეხება 125–ე მუხლის მეორე ნაწილს ასევე ამოღებულიქნა ტუსაღობა თუმცა მას ჩაენაცვლა 1 
წლით თავისეუფლების არკვეთა რასაც აღნიშნული მუხლის არ ითვალსიწინებდა, ამდენად 
მოხდა მისი გამკაცრება, კერძოდ მეორე ნაწილი  სანქციის კომპონენტში შემდეგნაირად 
ჩამოყალიბდა:  
 
”ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას 
ოთხმოც საათამდე ანდა გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით თხუთმეტ თვემდე.” 
 
126-ძალადობა (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შევიდა მუხლის  ნაწილის სანქციის ნაწილში, კერძოდ დაწესდა მინიმალური ზღვარი 
1 წელი თუ ძველ ვერსიაში სასჯელი ითვალისწინებდა თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე 
ცვლილების შედეგად იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
ერთიდან სამ წლამდე.” 
 
რაც შეეხება მეორე ნაწილს ცვლილება აქაც შეეხო სანქციის ნაწილს, რის შედეგადაც მინიმალური 
ზღვარი გაიზარდა 1 წლით თუ ძველი რედაქციით იგი შეადგენდა 3 წელს ამჟამად მინიმალური 
ზღვარი გაიზარდა 4 წლამდე, სანქცია ჩანოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
” ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.” 
 
129-დაუხმარებლობა (28.04.2006. N2937) 
 
129–ე მუხლში ცვლილება შევიდა მხოლოდ სანქციის ნაწილში, კერძოდ ის შეეხო ისეთი სახის 
სასჯელის ამოღებას, როგორიცაა ტუსაღობა. 
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130-ავადმყოფის განსაცდელში მიტოვება (28.04.2006. N2937) 
 
130–ე მუხლში ცვლილება შევიდა მხოლოდ სანქციის ნაწილში, კერძოდ პირველ ნაწილში 
ამოღებულ იქნა ისეთი სახის სასჯელი, როგორიცაა ტუსაღობა. 
რაც შეეხება 130–ე მუხლის მეორე ნაწილს დაწესდა მინიმალური ზღვარი, რამაც მკვეთრად 
გაამკაცრა სასჯელი, რადგანაც თუ ძველი ვერსიით სასჯელის ათვლა იწყებოდა 0 დან 5 წლამდე 
ახალი ცვლილებით მინიმალური ზღვარი დაწესდა 3 წელი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
131-შიდსის შეყრა (28.04.2006. N2937) 
 
131 მუხლში ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, რომელიც შეეხო 131 მუხლის ოთხივე ნაწილს, 
მიუხედავად იმისა რომ მეორე და მეოთხე ნაწილების შემთხვევაში ერთი წლით შემცირდა 
სასჯელის ზედა ზღვარი, სხვა ოთხივე შემთხვევაში სასჯელი გამკაცრდა რადგანაც ყველა 
შემთხვევაში დაწესდა ქვედა ზღვარი, რომელიც იწყება 2 წლიდან, კერძოდ:  
 
”ნაწილი 1.  ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 4. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ცხრა წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 

 
133-უკანონო აბორტი (28.04.2006. N2937) 
 
133–ე მუხლში ცვლილება შევიდა მხოლოდ სანქციის ნაწილში, კერძოდ პირველ ნაწილში 
ამოღებულ იქნა ისეთი სახის სასჯელი, როგორიცაა ტუსაღობა. 
რაც შეეხება 133–ე მუხლის მეორე ნაწილს, დაწესდა მინიმალური ზღვარი, რამაც მკვეთრად 
გაამკაცრა სასჯელი, რადგანაც თუ ძველი ვერსიით სასჯელის ათვლა იწყებოდა 0 დან 5 წლამდე 
ახალი ცვლილებით მინიმალური ზღვარი დაწესდა 3 წელი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
134-ადამიანის ორგანოს, ორგანოს ნაწილის ან ქსოვილის აღების იძულება (28.04.2006. N2937) 
 
134–ე მუხლში ცვლილება შევიდა მხოლოდ სანქციის ნაწილში, კერძოდ პირველ ნაწილში 
დაწესდა მინიმალური ზღვარი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად  
 
” ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.” 
 
ხოლო მეორე ნაწილში დადგენილი მინიმალური ზღვარი გაიზარდა ერთი წლით და სანქციის 
ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად 
 
” ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე,  თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
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139-სქესობრივი კავშირის ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედების იძულება (28.04.2006N 
2937) 
 
ცვლილება შევიდა მუხლის მეორე ნაწილის სანქცის ნაწილში, რითაც დაწესდა მინიმალური 
ზღვარი ერთი წელი, რამაც გამოიწვია არა მნიშვნელოვნად მაგრამ მაინც სასჯელის დამძიმება, 
სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად. 
 
”ნაწილი 2. ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 
ვადით ერთიდან სამ წლამდე.” 
 
1421-რასობრივი დისკრიმინაცია (28.04.2006. N2937) 
 
დისპოზიციის ნაწილში ცვლილება არ შესულა ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, კლერძოდ 
მეორე ნაწილში სანქციის ნაწილსი დაწესდა მინიმალური ზრვარი, რაც ძველი ვერსიით 
გათვალისწინებული არ ყოფილა, ზღვარი დაწესდა 2 წლით, რამაც დაამძიმა საჯელი რომელიც 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.”  
 
ასევე ცვლილება შევიდა მესამე ნაწილის სანქციის ნაწილში, ძველი რედაქცია ითვალისწინებდა 
სასჯელს სამიდან რვა წლამდე ახალი ვერსიით მიონიმალური ზღვარი გაიზარდა 1 წლით ასევე 
მაქსიმალური ზღვარი შემცირდა 1 წლით, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 
 
1422-შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლებების  შეზღუდვა (28.04.2006 N 2937) 
 
ძირითადად ცვლილება შევიდა 1422 მუხლის მეორე ნაწილში, სანქციის კომპონენტში რითაც 
დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი ორი წელი, რამაც  დაამძიმა სასჯელი რომელზეც ძველი 
რედაქციით ქვედა ზღვარი არ ყოფილა დაწესებული.  
 
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 
 
145-დანაშაულის პროვოკაცია  (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, კერძოდ ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–ტუსაღობა. 
დაწესდა მინიმალური ზღვარი ერთი წელი, რომელიც ძველი რედაქციით არ იყო 
გათვალისწინებული და ზედა ზღვარს მოაკლდა 1 წელი, კერძოდ 145 მუხლი სანქციის ნაწილში 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
ერთიდან სამ წლამდე. ” 
 
146-უდანაშაულო პირის განზრახ მიცემა სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში (28.04.2006. 
N2937) 
 
ცვლილება შევიდა სანქციის ნაწილში, კერძოდ პირველ ნაწილში დაწესდა სასჯელის მინიმალური 
ზღვარი   2 წელი,რამაც გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი, ასევე მეორე ნაწილში შეტანილი 
ცვლილებით მინიმალური ზღვარი გაიზარდა 1 წლით ხოლო მაქსიმალური ზღვარი შემცირდა 3 
წლით, შესაძლებელია თქვას რომ მუხლი სანქციის ნაეწილში შემსუბუქებულ იქნა ზედა ზღვარის 
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მკვეთრად შემცირებით, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად  
 
”ნაწილი 1: ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 
 
ნაწილი 2: ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 
 
აღსანიშნავია, რომ 146 მუხლი არის იმ გამონაკლისებს შორის რომელთა შემთხვევაშიც სასჯელი 
იქნა შემსუბუქებული. 
 
147-განზრახ უკანონო დაკავება ან დაპატიმრება (28.04.2006. N2937) 
 
მუხლში ცვლილება შეეხო სანქციის ნაწილს კერძოდ, ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–ტუსაღობა; 
გაიზარდა მინიმალური ზღვარი ერთი წლით, რამაც არა მკვეთრად მაგრამ გარკვეულწილად 
დაამძიმა სასჯელი, ასევე მეორე ნაწილში მინიმალური ზღვარი 5 დან გაიზარდა 7 წლამდე - 2 
წლით, ხოლო მესამე ნაწილში მინიმალური ზღვარი გაიზარდ  8 დან 9 წლამდე - გაიზარდა 1 
წლით, რამაც არა მკვეთრად გაამკაცრა სასჯელი, თუმცა ამავდროულად ზედა ზღვარი შემცირდა 3 
წლით, რამაც შესამჩნევი შემსუბუქება გამოიწვია სასჯელის მესამე ნაწილში. კერძოდ 147 მუხლი 
სანქციის ნაწილში ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:   

”ნაწილი 1: ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 
ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით 
ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 
ნაწილი 2: ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 
ნაწილი 3: ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე.” 
 
149-უკანონო მოთავსება ან დაკავება ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში (28.04.2006. N2937) 
 
149 მუხლში ცვლილება შეეხო სანქციის ნაწილს კერძოდ მკვეთრად დამძიმდა მუხლის პირველი 
ნაწილის სანქცია დაწესდა მინიმალური ზღვარი სამი წელი და ამასთანავე გაიზარდა ზედა 
ზღვარი ერთი წლით რამაც გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი, თუმცა აქვე  აღსანიშნავია მეორე 
ნაწილის სანქციის ნაწილში შეტყანილი ცვლილება რომელმაც მკვეთრად შეამსუბუქა სასჯელის 
ზომა, რადგანაც იგი შემცირდა 3 წლით. 149 მუხლი სანქციის ნაწილში ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად:   

”ნაწილი 1: ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 
ნაწილი 2: ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ცხრა წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ” 

151-მუქარა (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შეტანილ იქნა სანქციის ნაწილში, კერძოდ ამორებულ იქნა სასჯელის სახე –ტუსაღობა 
თუმცა ამ შემთხვევაში მის ნაცვლად შემოღებულ იქნა თავისუფლების აღკვეთა ერთი წლის 
ვადით კერძოდ სანქცია ჩამოყალიბდა შემდეგბნაირად: 
 
 ”ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც 
საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით 
ვადით ერთ წლამდე” 
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160-ბინის ან სხვა მფლობელობის ხელშეუხებლობის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
 
160 მუხლში ცვლილება იქნა შეტანილი მეორე და მესამე ნაწილის სანქციის ნაწილში,კერძოდ მერე 
ნაწილში დაწესდა ქვედა ზღვარი 1 წელი, და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად;  

”ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე.”  
 
რაც შეეხება მესამე ნაწილის სანქციის ნაწილს ამღებულ იქნა სასჯელის სახე ტუსაღობა და 
ამასთანავე დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი ორი წლის ოდენობით, და სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ნაწილი 3. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.”  
 
მიუხედავად იმისა, რომ 160 მუხლში კარდინალური ცვლილებები არ მომხდარა საბოლოოდ ის 
მაინც დამძიმდა.  

161-შეკრების ან მანიფესტაციის უფლების ხელყოფა (28.04.2006. N2937) 

161 მუხლში შეტანილი ცვლილება შეეხო მუხლის მეორე ნაწილის სანქციის ნაწილს დაწესდა 
სასჯელის ქვედა ზღვარი ორი წელი, რამაც გარკვეულწიად დაამძიმა სასჯელის ზომა, სანქციის 
ნაწილი ცვლილებით ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. ” 

162-არჩევნებში, რეფერენდუმში ან პლებისციტში ნების განხორციელებისათვის ხელის შეშლა 
(28.04.2006. N2937) 
 
162მუხლში შეტანილი ცვლილება შეეხო მუხლის მეორე ნაწილის სანქციის ნაწილს, სადაც 
ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–ტუსაღობა და დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი ორი წელი, რამაც 
გარკვეულწიად დაამძიმა სასჯელის ზომა, სანქციის ნაწილი ცვლილებით ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 

”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან სამ წლამდე.” 
 
170-შრომის დაცვის წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
 
170–ე მუხლში შეტანილი ცვლილებები შეეხო მუხლის მეორე და მესამე ნაწილების სანქციის 
ნაწილს ორივე შემთხვევაში დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი მეორე ნაწიოლში ორი წელი, 
ხოლო მესამე ნაწილში ოთხი წელი, რამაც მკვეთრად დაამძიმა სასჯელის ზომა, სანქციის ნაწილი 
ცვლილებით ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 2. ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების 
ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.  
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.”  
 
171-არასრულწლოვნის ჩაბმა ანტისაზოგადოებრი ქმედებაში (28.04.2006. N2937) 
 
171 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით ცვლილება შეეხო სანქციის ნაწილებს, კერძოდ პირველი და 
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მეორე ნაწილის სანქციებიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–ტუსაღობა, ხოლო მესამე ნაწილში 
დაწესდა მინიმალური ზღვარი 2 წელი, რამაც არა მნიშვნელოვნად მაგრამ მაინც გამოიწვია 
სასჯელის დამძიმება, მესამე ნაწის სანქციის ნაწილში ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
  
1721-შვილად აყვანის მიზნით ფეხმძიმე ქალების წინასწარ შერჩევა და მშობიარობისათვის 
საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაყვანის შესაძლებლობის შექმნა ან ასეთ გაშვილებაში ხელის 
შეწყობა (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შევიდ სანქციის ნაწილში,  კერძდ პირველ ნაწილში სასჯელი მცირედით შემცირებულ 
იქნა, კერძოდ ზედა ზღვარი შემცირდა 1 წლით და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე” 
 
მეორე ნაწილში შეტანილი ცვლილებით ფაქტიურად გაურკვეველი ცვლილება განიცადა სანქციის 
ნაწილმა, კერძოდ ქვედა ზღვარს დაემატა ერთი წელი, ხოლო ზედა  ზღვარს მოაკლდა 1 წელი 
დასანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე” 
 
174-ბავშვის შეცვლა (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შევიდ 174-ე მუხლის სანქციის ნაწილში,  კერძოდ დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 3 
წელი, რის გამოც გარკვეულწილად დამძიმდა სასჯელი, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
 ”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.” 
 
185-ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით (28.04.2006. N2937) 
 
185-ე მუხლს მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განმუცდია გარკვეული ცვლილებები იქნა 
შეტანილი სანქციის ნაწილსი, პირველი ნაწილის სანქციიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–
ტუსაღობა, მეორე ნაწილში  დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 1 წელი, მესამე ნაწილის 
შემთხვევაში მოხდა სასჯელის გარკვეული დამძიმება, რადგანაც ქვედა ზღვარი გაიზარდა 2 
წლით ხოლო ზედა ზღვარი 1 წლით. სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შედეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1: ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას 
ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 
ნაწილი 2: ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 
ნაწილი 3: ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე.” 
 
190-კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობისათვის ხელის შეშლა (22.06.2007 #5035) 
 
ცვლილება შევიდა 190–ე მუხლის სანქციის ნაწილში, სადაც ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე– 
ტუსაღობა და მას ჩაენაცვლა ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა, რამაც არა მნიშვნელოვნად 
მაგრამ მაინც დაამძიმა სასჯელი, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შედეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც 
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საათამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე 
ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.” 
 
191-მიწასთან დაკავშირებული გარიგების უკანონო რეგისტრაცია  (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შევიდა 190–ე მუხლის სანქციის ნაწილში, სადაც ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე– 
ტუსაღობა და მას ჩაენაცვლა ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა, რამაც არა მნიშვნელოვნად 
მაგრამ მაინც დაამძიმა სასჯელი, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შედეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც 
საათამდე ან თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე 
ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.” 
 
210-ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო ბარათის დამზადება, გასაღება  ან გამოყენება 
(28.04.2006. N2937, 16.07.2010. N3446) 
 
ცვლილება შევიდა 210–მუხლის მეორე ნაწილის სანქციის ნაწილში, რომლის შედეგადაც, 
სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 1 წელი, რომელმაც არამნიშვნელოვნად მაგრამ მაინც დაამძიმა 
სასჯელი, კერძოდ სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 
 
213-ფასიანი ქაღალდების ბაზრის წესის დარღვევა (8.04.2006. N2937) 
 
213 მუხლში ცვლილება შევიდა მეორე ნაწილის სანქციის კომპონენტში, სადაც სასჯელის ქვედა 
ზღვარი გაიზარდა ერთი წლით, რამაც არა მნიშვნელოვნად დაამძიმა სასჯელი, კერძოდ სანქციის 
ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება ჯარიმით  ან  თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 

 
215-საზღვარგარეთ გატანილი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი კულტურის ძეგლის 
ან ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტის საქართველოში დაუბრუნებლობა (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შეტანილ იქნა სანქციის ნაწილში, რითაც დაწესდა სასჯელის მინიმალური ზღვარი და 
სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
222-ტელერადიომაუწყებლობის ან კავშირგაბმულობის დაწესებულების ანდა სტრატეგიული ან 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან ბლოკირება (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შევიდა 222 მუხლის სანქციის ნაწილში, კერძოდ პირველი ნაწილის საქციიდან 
ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–ტუსაღობა და მეორე ნაწილის შემთხვევაში დაწესდა სასჯელის  ქვედა ზღვარ
 
”ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
2221-სატრანსპორტო კომუნიკაციების ბლოკირება (28.04.2006. N2937, 04.07.2002 N 1629) 
 
ცვლილება შევიდა მეორე ნაწილის სანქციის კომპონენტში სადაც დაწესდა სასჯელის ქვედა 
ზღვარი 3 რამაც დაამძიმა სასჯელის ნაწილი, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად. 
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”ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
სამიდან ხუთ წლამდე.” 
 
227-საჰაერო ან წყლის ხომალდის ანდა რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობის 
მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შევიდა 227 მუხლის სანქციის ნაწილში, კერძოდ პირველი ნაწილის შემთხვევაში ქვედა 
ზღვარს დაემატა 1  წელი ხოლო ზედა ზღვარს მოაკლდა 1 წელი, ასევე მეორე ნაწილის 
შემთხვევაში ქვედა ზღვარს დაემატა 2  წელი ხოლო ზედა ზღვარს მოაკლდა 2 წელი, მესამე 
ნაწილის შემთხვევაში ქვედა ზღვარს მოაკლდა 3 წელი, ამ შემთხვევაშიც გაურკვეველია 
ცვლილების მიზანი ემსახურებოდა სასჯელის შემსუბუქებას თუ დამძიმებას, სანქციის ნაწილები 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ  წლამდე.” 
 
228-მეკობრეობა (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შევიდა 228 მუხლის სანქციის ნაწილში, კერძოდ პირველი ნაწილის შემთხვევაში ქვედა 
ზღვარს დაემატა 2  წელი ასევე მეორე ნაწილის შემთხვევაში ქვედა ზღვარს დაემატა 2  წელი, ამ 
შემთხვევაშიც სასჯელის არა მნიშვნელოვნად მაგრამ დამძიმდა, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.” 
 
231-ბირთვული მასალის, რადიოაქტიური ნივთიერების ან მაიონებელი გამოსხივების სხვა წყაროს 
ხელში ჩაგდება  (28.04.2006. N2937) 
 
231 მუხლში დისპოზიციის ნაწილში ცვლილება არ განხორციელებულა, ცვლილება შეეხო 
სანქციის ნაწილებს,  განხორცილებული ცვლილებით გაურკვეველია შემსუბუქდა თუ დამძიმდა 
სასჯელი, კერძოდ პირველ ნაწილში ქვედა ზღვარს დაემატა 2 წელი, ამასთანაცვე ზედა ზღვარს 
დააკლდა 2 წელი, ასევე მეორე  ნაწილში ქვედა ზღვარს დაემატა 2 წელი, ამასთანავე ზედა ზღვარს 
დააკლდა 3 წელი, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:  
  
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.” 
 
232-ბირთვული იარაღის ან სხვა ბირთვული ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამზადება 
(28.04.2006. N2937) 
 
232 მუხლში დისპოზიციის ნაწილში ცვლილება არ განხორციელებულა, ცვლილება შეეხო 
სანქციის ნაწილებს, სადაც განხორცილებული ცვლილებით გარკვეულწილად დამძიმდა სასჯელი 
რადგანაც როგორც პირველ ისე მეორე ნაწილში სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა 2 წლით  და 
იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად; 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების  აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.” 
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233-ბირთვულ ან რადიაქტიურ ობიექტზე ავარიის ან უბედური შემთხვევის შესახებ 
ინფორმაციის დაფარვა ან დამახინჯება 28.04.2006. N2937 
 
233 მუხლში დისპოზიციის ნაწილში ცვლილება არ განხორციელებულა, ცვლილება შეეხო 
სანქციის ნაწილებს, განხორცილებული ცვლილებით განსაკუთრებულად დამძიმდა სასჯელი 
რადგანაც  პირველი ნაწილი რომელიც განეკუთნებოდა ნაკლებად მძიმე დანაშაულების 
კატეგორიას და სასჯელის მაქსიმალური ზღვარი იყო სამი წელი, ცვლილების შედეგად 
ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–თავისუფლების შეზღუდვა  და დაწესდა სასჯელის ქვედა 
ზღვარი 5 წელი, ხოლო ზედა ზღვარი 10 წელი, რამაც დანაშაული ნაკლებად მძიმე კატეგორიიდან 
გადაიყვანა მძიმე კატყეგორიაში, ხოლო მეორე ნაწილი რომელიც მიეკუთვნებოდა მძიმე 
დანაშაულის კატეგორიას გადავიდა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის კატეგორიაში, რადგანაც 
სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა 4 წლით, ხოლო  ზედა ზღვარი  3 წლით, ასევე მეორე ნაწილის 
სანქციიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–ტუსაღობა. სანქციის ნაწილი  ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად; 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თორმეტ წლამდე.” 
 

237-იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის 
მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება მისაკუთრების მიზნით ან გამოძალვა  (28.04.2006. N2937) 

237 მუხლში შეტანილი იქნა ცვლილება მხოლოდ სანქციის ნაწილში, კერძოდ მცირედით 
დამძიმდა სასჯელი რადგანაც სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა ერთი წელი, ამასთან ამოღებულ 
იქნა სასჯელის სახე – ტუსაღობა და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 
 
ცვლილება იქნა შეტანილი მეორე ნაწილის საანქციაში, კერძოდ სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 
1 წელი, ამასთანავე ზედა ზღვარს დააკლდა 1 წელი, მეორე ნაწილის სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.” 
 
შეტანილი ცვლილებით მცირედით დამძიმდა სასჯელი მესამე და მეოთხე ნაწილის კომპონენტში 
რადგანაც მესამე ნაწილში  სასჯელის ქვედა ზრვარს დაემატა ერთი წელი, ხოლო მეოთხე ნაწილში 
2 წელი, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თოთხმეტ წლამდე.” 
 

239-ხულიგნობა  (28.04.2006. N2937) 

239 მუხლში შესული ცვლილებით,  სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 1 წელი და იგი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.” 
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240-სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა 
(28.04.2006. N2937) 
 
240 მუხლში შესული ცვლილებით,  დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი და იგი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

” ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 
სამ წლამდე ან უამისოდ.” 
 
244-ფეთქებადი, ადვილადაალებადი, მწვავე ნივთიერების ან პიროტექნიკური ნაკეთობის 
აღრიცხვის, შენახვის, გადაზიდვის, გამოყენების ან გადაგზავნის წესის დარღვევა (28.04.2006. 
N2937) 
 
244 მუხლში შესული ცვლილებით,  დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, რამაც 
გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
 
245-ბირთვული მასალის, რადიაქტიური ნარჩენის, რადიაქტიური ნივთიერების ან მაიონებელი 
გამოსხივების სხვა წყაროსადმი მოპყრობის წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება იქნა შეტანილი მეორე ნაწილის საანქციაში, კერძოდ სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 
1 წელი, ამასთანავე ზედა ზღვარს დააკლდა 1 წელი, მეორე ნაწილის სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”  ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.” 
 
246-უკანონო საექიმო ან ფარმაცევტული საქმიანობა  (28.04.2006. N2937) 
 
244 მუხლში შესული ცვლილებით, დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 3 წელი, რამაც 
გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.” 
 
247-სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემქმნელი გარემოების შესახებ 
ინფორმაციის დამალვა ან გაყალბება (28.04.2006. N2937) 
 
247 მუხლში ცვლილება შევიდა სანქციის კომპონენტში, კერძოდ ნაწილში, კერძოდ დამძიმდა 
სასჯელი რადგანაც დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი სამი წელი, ამასთან ამოღებულ იქნა 
სასჯელის სახე – ტუსაღობა და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
248-სანიტარიულეპიდემიოლოგიური წესის დარღვევა  (28.04.2006. N2937) 
 
248 მუხლში ცვლილება შევიდა სანქციის კომპონენტში, კერძოდ მცირედით დამძიმდა სასჯელი 
რადგანაც დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი სამი წელი, და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
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”ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 
სამიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 
სამ წლამდე.” 
 
249-შხამის ბრუნვის წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
 
249 მუხლში ცვლილება შევიდა სანქციის კომპონენტში, კერძოდ დამძიმდა სასჯელი სანქციის 
მეორე ნაწილში, რადგანაც  მიუხედავად იმისა, რომ სასჯელის ზედა ზღვარს დააკლდა ერთი 
წელი, ამასთანავე დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი სამი წელი, და სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე.” 
 
254-პროსტიტუციისთვის ადგილის ან საცხოვრებლის გადაცემა (28.04.2006. N2937) 
 
254 მუხლში შესული ცვლილებით,   მცირედით დამძიმდა სასჯელი რადგანაც დაწესდა სასჯელის 
ქვედა ზღვარი ორი წელი, და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 

”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
275-რკინიგზის, წყლის, საჰაერო ან საბაგირო   ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან 
ექსპლუატაციის წესის დარღვევა  (28.04.2006. N2937) 
 
275 მუხლში შესული ცვლილებებით ცვლილება შევიდა მხოლოდ სანქციის კომპონენტში, 
რომელმაც საბოლოოდ გარკვეულწილად დაამძიმა სანქციის ნაწილი, კერძოდ პირველი ნაწილის 
სანქციის კომპონენტში დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, მეორე ნაწილის შემთხვევაში 4 
წელი, მესამე ნაწილის შემთხვევაში 5 წელი, მეოთხე ნაწილის შემთხვევაში 6 წელი, მეხუთე 
ნაწილის შემთხვევაში დადგენილ ქვედა ზღვარს დაემატა 1 წელი და გახდა 6, ხოლო მეექვსე 
ნაწილის შემთხვევაში დადგენილ ქვედა ზღვარს დაემატა 3 წელი და გახდა 8, საბოლოოდ  
სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 4. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 5. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 6. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
276-ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა (28.04.2006. 
N2937) 
 
ცვლილება შევიდა მხოლოდ 276 მუხლის მერვე ნაწილის სანქციის კომპონენტში, სადაც სასჯელის 
ქვედა ზღვარს დაემატა 4 წელი, რამაც ამ კომპონენტში გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი და 
იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
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”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
277-სატრანსპორტო საშუალების უხარისხო რემონტი, ტექნიკურად გაუმართავი ტრანსპორტის 
საექსპლუატაციოდ გაშვება (28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შეტანილ იქნა 277 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილების სანქციის ნაწილში, რამაც 
მცირედით დაამძიმა სასჯელი, რადგანაც მეორე ნაწილის სასჯელის ქვედა ზრვარს დაემატა 1 
წეელი, ხოლო მესამეს 2 წელი,  მეორე და მესამე ნაწილის სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე.” 
 
278-სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისათვის გაუვარგისება (28.04.2006. N2937) 
 
278 მუხლში შეტანილი ცვლილებები შეეხო სანქციის ნაწილებს, კერძოდ პირველი და მეორე 
ნაწილის შემთხვევაში დაწესდა დადგინდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 და 3 წელი, ხოლო მესამე 
ნაწილის შემთხვევაში სასჯელის ქვედა ზხღვარს დაემატა 1 წელი, ცვლილებებმა არა 
მნიშვნელოვნად მაგარ დაამძიმა სასჯელი, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე.  
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე.” 
 
281-ტრანსპორტის უსაფრთხო მოძრაობის წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
 
281 მუხლში შეტანილი ცვლილებები შეეხო სანქციის ნაწილებს, კერძოდ მეორე ნაწილის 
შემთხვევაში  დადგინდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, ხოლო მესამე ნაწილის შემთხვევაში 
სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 1 წელი და შესაბამისად 1 წელი დააკლდა სასჯელის ზედა 
ზღვარს, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ცხრა წლამდე.” 
 
282-მატარებლის თვითნებური გაჩერება  (28.04.2006. N2937) 
 
282 მუხლში შეტანილი ცვლილებები შეეხო სანქციის ნაწილებს, ორივე შემთხვევაში დადგინდა 
სასჯელის ქვედა ზღვარი, რამაც მნიშვნელოვნად დაამძიმა სასჯელი, კერძოდ პირველი ნაწილის 
შემთხვევაში 4 წელი, მეორე ნაწილის შემთხვევაში 6, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე.” 
 
288-გარემოსათვის საშიში ნივთიერებისადმი ან  ნარჩენისადმი მოპყრობის წესის დარღვევა 
(28.04.2006. N2937) 
 
ცვლილება შევიდა 284 მუხლის მესამე ნაწილის სანქციაში, რამაც არა მნიშვნელოვნად მაგრამ 
დაამძიმა სასჯელი, კერძოდ დაგინდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 5 წელი, რომელიც ძველი 
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რედაქციით გათვალისწინებული არ ყოფილა და იგი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე.” 
 
299-წიაღით უკანონოდ სარგებლობა (22.10.2009. N1893) 
 
ცვლილება შევიდა მეორე ნაწილის სანქციის კომპონენტში, კერძოდ სანქციის ნაწილიდან 
ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–გამასწორებელი სამუშაო 2 წლის ვადით, მის ნაცვლად დადგინდა 
სასჯელი 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა, რამაც მკვეთრად დაამძიმა სასჯელი, სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.” 
 
301-უკანონო ნადირობა  (28.04.2006. N2937) 
 
301 მუხლში შესული ცვლილებით სანქციიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე – ტუსაღობა, რაც 
შეიცვალა თავისუფლების აღკვეთით 1 წლით, რამაც გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი, 
სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 
ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ 
წლამდე ან უამისოდ.” 
 
308-საქართველოს ტერიტორიული ხელშეუხებლობის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
 
308 მუხლში შეტანილი ცვლილებებთ, როგორც პირველი ისე მეორე ნაწილის შემთხვევაში 
სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა, კერძოდ პირველ ნაწილში 5 წლით, ხოლო მეორეში  7 წლით 
და სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 
თავისუფლების აღკვეთით” 
 
309-ანტიკონსტიტუციური ხელშეკრულების დადება ან მოლაპარაკების წარმოება (28.04.2006. 
N2937) 
 
309 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით, როგორც პირველი ისე მეორე ნაწილის შემთხვევაში 
სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა, კერძოდ პირველ ნაწილში 3 წლით, ხოლო მეორეში  5 წლით 
და სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
310-საქართველოს საგარეო უშიშროების ხელყოფა  (28.04.2006. N2937) 
 
310 მუხლის სამივე ნაწილის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ და მეორე 
ნაწილებში სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 3–3 წელი, ხოლო მესამე ნაწილში 2 წელი, სანქციის 
ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
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”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან  რვა წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.” 
 
311-უცხოეთის სადაზვერვო სამსახურში შესვლა (28.04.2006. N2937) 
 
311 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით,  სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 2 წელი 
და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.” 
 
312-საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის ხელყოფა  (28.04.2006. N2937) 
 
312 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით,  სამივე ნაწილის  სასჯელის ქვედა 
ზღვარს დაემატა 2–2 წელი და სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე.” 
 
313-სახელმწიფო საიდუმლოების გაცემა (28.04.2006. N2937) 
 
313 მუხლის ორივე ნაწილის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილში 
სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 3 წელი, ხოლო მეორე ნაწილში 4 წელი, სანქციის ნაწილები 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თხუთმეტ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 2. წილი ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
314-ჯაშუშობა (28.04.2006. N2937) 
 
314 მუხლის ორივე ნაწილის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილში 
სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 3 წელი, ხოლო მეორე ნაწილში 4 წელი, სანქციის ნაწილები 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე.” 
 
315-შეთქმულება ან ამბოხება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით 
შესაცვლელად  (27.04.2007 N4698) 
 
315 მუხლის პირველი ნაწილის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით, დაწესდა სასჯელის 
ქვედა ზღვარი 5 წელი, რაც წარმოადგენდა ძველი რედაქციით სასჯელის ზედა ზღვაღვარს, ხოლო 
ზედა ზღვარი გაიზარდა 3 წლით, რამაც მნიშვნელოვნად დაამძიმა სასჯელი, მეორე ნაწილში 
ცვ;ლილება არ შესულა, მესამე ნაწილის სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 7 წელი, სანქციის 
ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე.  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თხუთმეტ წლამდე.  
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ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე.” 
 
316-სამხედრო ხელმძღვანელობის უკანონოდ ხელში ჩაგდებაან კანონიერი ხელისუფლებისადმი 
დაუმორჩილებლობა (28.04.2006. N2937) 
 
316 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილში სასჯელის ქვედა 
ზღვარს დაემატა 4 წელი, ხოლო მეორე ნაწილში ცვლილება შევიდა როგორც ქვედა ისე ზედა 
ზღვარში, კერძოდ ქვედა ზღვარს დაემატა 5 ხოლო ზედა ზღვარს 2 წელი, მესამე ნაწილში ქვედა 
ზღვარს დაემატრა 5 წელი, რამაც მნიშვნელოვნად დაამძიმა სასჯელი, სანქციის ნაწილები 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე.  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თორმეტ წლამდე.  
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.” 
 
317-მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების  ძალადობით შეცვლისაკენ ან 
სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ (28.04.2006. N2937) 
 
317 მუხლის სანქციის ნაწილიდან ამოღებულიქნა სასჯელის სახე ჯარიმა და ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად:  
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.” 
 
318-საბოტაჟი  (28.04.2006. N2937) 
 
318 მუხლის პირველი ნაწილის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით, დაწესდა სასჯელის 
ქვედა ზღვარი 2 წელი, ხოლო ზედა ზღვარი გაიზარდა 1 წლით, მეორე და მესამე ნაწილში ქვედა 
ზღვარს დაემატა 2–2 წელი, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან ოც წლამდე ან უვადო 
თავისუფლების აღკვეთით.” 
 
319-უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან  უცხოეთის კონტროლს 
დაქვემდებარებული  ორგანიზაციისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება  (28.04.2006. N2937) 
 
319 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით,  სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 2 წელი 
და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თხუთმეტ წლამდე.” 
 
320-სახელმწიფო საიდუმლოების გახმაურება (28.04.2006. N2937) 
 
320 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით, პირველი ნაწილის სანქციის კომპონენტში 
დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი დაემატა 3 წელი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
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329-მძევლად ხელში ჩაგდება ტერორისტული მიზნით (25.07.2006 N 3530) 
 
329 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილში სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 1 
წელი, ხოლო ზედა ზღვარს დააკლდა 1 წელი, მეორე და მესამე ნაწილებში ქვედა ზღვარს დაემატა 
2–2 წელი, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე.”   
 
330-სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან ბლოკირება 
ტერორისტული მიზნით (25.07.2006 N 3530) 
 
330 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით, პირველი ნაწილის სანქციის  სასჯელის 
ქვედა ზღვარს დაემატა 2 წელი და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
” ისჯება თავისუფლების აღკვეთით  ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.” 
 
333-სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება (28.04.2006. N2937) 
 
333 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით, პირველ  ნაწილში ამოღებულ იქნა 
სასჯელის სახე ტუსაღობა,  მეორე ნაწილში ცვლილებით დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 3 
წელი,  მესამე ნაწილში ქვედა ზღვარს დაემატრა 2 წელი, რამაც გარკვეულწილად დაამძიმა 
სასჯელი, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, 
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
334 ბრალდებულის სისხლისსამართლებრივი  პასუხისმგებლობისაგან უკანონო გათავისუფლება 
(24.09. 2010 #3619) 
 
334 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით, დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 
წელი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
’ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.” 
 
337-სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობა (28.04.2006. N2937) 
 
337 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილში დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი, 
ხოლო ზედა ზღვარს დააკლდა 1 წელი, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორიდან სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 
ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით 
ვადით სამ წლამდე.“. 
 
340-კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღება  (25.07.2006 N 3530) 
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340 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით, ორივე ნაწილის სანქციას დაემატა 
სასჯელის სახე  თავისუფლების აღკვეთა, რომელიც ძველი რედაქციით გათვალისწინებული არ 
ყოფილა და ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ასიდან სამას საათამდე 
ან თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ორასიდან ოთხას 
საათამდე ან თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე 
ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
341-სამსახურებრივი სიყალბე (28.04.2006. N2937) 
 
341მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით, დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 
წელი, რაც წარმოადგენდა ძველი რედაქციით სასჯელის ზედა ზღვაღვარს, ხოლო ზედა ზღვარი 
გაიზარდა 2 წლით, რამაც მნიშვნელოვნად დაამძიმა სასჯელი,  სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 

342-სამსახურებრივი გულგრილობა  (28.04.2006. N2937) 
 
342 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილში ამოღებულ იქნა 
სასჯელის სახე ტუსაღობა, ხოლო დადგენილი სასჯელი გაიზარდა 1 წლით,  მეორე ნაწილში 
ცვლილება დაწესდა სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი,  ზედა ზღვარს დაემატრა 1 წელი, რამაც 
გარკვეულწილად დაამძიმა სასჯელი, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 

 
345-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ შეცვლა (28.04.2006. N2937) 
 
345 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილში დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 
წელი, ხოლო მეორე ნაწილში 4  წელი, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე.” 
 
350-საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიისათვის ცრუ ახსნა-განმარტების 
მიცემა  (28.04.2006. N2937) 
 
350 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით, ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე 
ტუსაღობა,  რომელსაც ჩაენაცვლა 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა, სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე ან საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ წლამდე.“. 
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351-საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მონაცემის გახმაურება  
(28.04.2006. N2937) 
 
351 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებებით, ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე 
ტუსაღობა,  რომელსაც ჩაენაცვლა 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა, სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.” 
 
353-წინააღმდეგობა, მუქარა ან ძალადობა საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის ან 
ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის მიმართ  (28.04.2006. N2937, 19.12.2008 N 795) 
 
353 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილში დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 
წელი, ხოლო მეორე ნაწილში 4  წელი, ასევე მეორე ნაწილი სანქციიდან  ამოღებულ იქნა სასჯელის 
სახე ტუსაღობა, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. ” 
 
354-სამართალდამცავი ან მაკონტროლებელი ორგანოს მოხელის მიმართ გამოყენებული დაცვის 
ზომის შესახებ მონაცემის გახმაურება (28.04.2006. N2937) 
 
354 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე 
ტუსაღობა, ხოლო მეორე ნაწილში დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, სანქციის ნაწილები 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
 
356-წვევამდელის მიერ სამხედრო ან ალტერნატიული შრომითი სამსახურისათვის თავის არიდება 
28.04.2006. N2937 
 
356 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ და  მეორე  ნაწილებიდან ამოღებულ იქნა 
სასჯელის სახე ტუსაღობა, ხოლო მესამე ნაწილში დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, 
სანქციის მესამე ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
 
358-მობილიზაციით გაწვევისათვის თავის არიდება 28.04.2006. N2937 
 
358 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით,  სასჯელის ქვედა ზღვარს დაემატა 1 წელი 
და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე.“ 
 
360-თვითნებობა 28.04.2006. N2937 
 
360 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე 
ტუსაღობა და მას ჩაენაცვლა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლით, ხოლო მეორე ნაწილიდან ასევე  
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ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე ტუსაღობა დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, სანქციის 
ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან 
ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 
ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.” 
 
361-ოფიციალური დოკუმენტის ან სახელმწიფო ჯილდოს შეძენა ან გასაღება 28.04.2006. N2937 
 
354 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  სანქციის ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე 
ტუსაღობა, რომელსაც ჩაერნაცვლა  თავისუფლების აღკვეთა 1 წელი, სანქციის ნაწილები 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.“. 
 
366-სასამართლოს უპატივცემულობა (28.04.2006. N2937) 
 
360 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით, როგორც  პირველ ასევე მეორე  ნაწილიდან ამოღებულ იქნა 
სასჯელის სახე ტუსაღობა და მას ჩაენაცვლა პირველ ნაწილში  თავისუფლების აღკვეთა 1 წლით, 
ხოლო მეორეში თავისუფლების აღკვეთა 2 წლით, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან 
ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.“ 
 
367-საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის, მოსამართლის, მსაჯულის, სამართალწარმოების ანდა 
სისხლის სამართლის პროცესის სხვა მონაწილის უსაფრთხოების დაცვის საიდუმლოების 
გახმაურება (28.04.2006. N2937) 
 
367 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე 
ტუსაღობა , ხოლო მეორე ნაწილში დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 წელი, სანქციის ნაწილები 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე.       
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
 
369-მტკიცებულების ფალსიფიკაცია (22.06. 2007 N 5035) 

მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველი ნაწილის სანქციის ნაწილიდან ამოღებულ იქნა 
სასჯელის სახე ტუსაღობა, რომელსაც ჩაენაცვლა თავისუფლების აღკვეთა 1 წელი, სანქციის 
ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.” 
 
374-წინასწარი გამოძიების მონაცემის გახმაურება (24.09.2010. N3619) 
 
374  მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  სანქციის  ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე 
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ტუსაღობა და მას ჩაენაცვლა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლით, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.” 
 
3772-მოვალის მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული მოქმედების 
შეუსრულებლობა (28.04.2006. N2937) 
 
3772 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე 
ტუსაღობა და მას ჩაენაცვლა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლით, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ორმოცდაათიდან სამას 
საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.” 
 
384-უფროსისადმი წინააღმდეგობა ან მისი იძულება, დაარღვიოს სამსახურებრივი მოვალეობა 
(28.04.2006. N2937) 
 
384 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ ნაწილში  დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 
წელი, მეორე ნაწილში სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა 1 წლით, სანქციის ნაწილი 
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე.” 
 
385-უფროსის მიმართ ძალადობა  (28.04.2006. N2937) 
 
385 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ ნაწილში  დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 
წელი, ხოლო ზედა ზღვარი შემცირდა 1 წლით, მეორე ნაწილში სასჯელის ქვედა ზღვარი 
გაიზარდა 1 წლით, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე.” 
 
386-ურთიერთდაუქვემდებარებელ სამხედრო მოსამსახურეთა შორის დამოკიდებულების წესის 
დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
 
386 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ ნაწილში  დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 
წელი, ხოლო მეორე ნაწილში სასჯელის ქვედა ზღვარი დაწესდა 4 წელი, ამასთანავე ზედა ზღვარი 
შემცირდა 1 წლით, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ცხრა წლამდე.” 
 
390-სამხედრო სამსახურისათვის თავის არიდება   ავადმყოფობის სიმულაციით ან სხვაგვარად 
მოტყუებით  (28.04.2006. N2937) 
 
390-ე მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე 
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ტუსაღობა და მას ჩაენაცვლა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლით, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.” 
 
391-დასაღუპად განწირული სამხედრო ხომალდის დატოვება  
 
391 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით, დაწესდა  სასჯელის ქვედა ზღვარი 2 
წელი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
 
392-საბრძოლო მორიგეობის (საბრძოლო სამსახურის)წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
 
392 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით, მეორე ნაწილში დაწესდა  სასჯელის 
ქვედა ზღვარი 4 წელი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ათ წლამდე.” 
 
393-სასაზღვრო სამსახურის შესრულების წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
 
393 მუხლის სანქციის ნაწილში შეტანილი ცვლილებით, მეორე ნაწილში დაწესდა  სასჯელის 
ქვედა ზღვარი 2 წელი და სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.” 
 
396-შინაგანი სამსახურის წესდებისა და გარნიზონში პატრულირების  წესის დარღვევა (28.04.2006. 
N2937) 
 
396-ე მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე 
ტუსაღობა და მას ჩაენაცვლა თავისუფლების აღკვეთა 1 წლით, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.” 
 
399-სამხედრო ქონების შენახვის წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
 
399-ე მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე ტუსაღობა და 
თავისუფლების აღკვეთის 3 თვიანი ზღვარი გაიზარდა 2 წლამდე, სანქციის ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგნაირად: 
 
”ისჯება ჯარიმით ან სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ექვს თვემდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.” 
 
400-მანქანის მართვის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
 
400 მუხლში შეტანილი ცვლილებებით,  პირველ  ნაწილიდან ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე 
ტუსაღობა , ხოლო მეორე და მესამე ნაწილში სასჯელის ქვედა ზღვარი გაიზარდა შესაბამისად 1 და 
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2 წლით, სანქციის ნაწილები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: 
 
”ნაწილი 1. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.  
ნაწილი 2. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის 
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 
ნაწილი 3. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე.” 
 
 

ნაწილი მესამე 
 

შეტანილი ცვლილები ქვემოთ ჩამოთვლილ მუხლებთან მიმართებაში სანქციის 
კომპონენტში შესული ცვლილებით ამოღებულ იქნა სასჯელის სახე–ტუსაღობა: 

 
121-ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება უეცარი, ძლიერი სულიერი 
აღელვების მდგომარეობაში 
 
154-ურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა (28.04.2006. N2937 
 
156-დევნა   28.04.2006. N2937 

157-პირადი  ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფა 28.04.2006. N2937 

158-კერძო საუბრის საიდუმლოების დარღვევა 28.04.2006. N2937 

163-საარჩევნო ან სარეფერენდუმო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლა (28.04.2006. 
N2937) 
 
173-შვილად ან შვილობილად აყვანის წესის დარღვევა 28.04.2006. N2937 
 
201-ყალბი რეკლამა 28.04.2006. N2937 

202-კომერციული ან საბანკო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის უკანონოდ შეგროვება ან 
გავრცელება 28.04.2006. N2937 

216-საქართველოს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში 
არსებული ეროვნული ვალუტის გამოყენების წესის დარღვევა 28.04.2006. N2937 
 
238-ცეცხლსასროლი იარაღის (მათ შორის, გლუვლულიანი სანადირო 28.04.2006. N2937 
 
258-მიცვალებულისადმი უპატივცემულობა (28.04.2006. N2937, 11.11.2004 N 595) 

292-წყლის დაბინძურება28.04.2006. N2937 
 
295-ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება 28.04.2006. N2937 
 
302-საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის 28.04.2006. N2937 
 
331-ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინება 28.04.2006. N2937 
 
352-სახალხო დამცველზე ზემოქმედება 28.04.2006. N2937 
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394-საყარაულო სამსახურის წესის დარღვევა 28.04.2006. N2937 
 
395-საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
დროს სამსახურის შესრულების წესის დარღვევა 28.04.2006. N2937 
 
398-სამხედრო ქონების გაუფრთხილებლობით დაზიანება ან განადგურება 28.04.2006. N2937 
 
343-საქართველოს სახელმწიფო გერბის ან დროშის შებღალვა 28.04.2006. N2937  
 

ნაწილი მეოთხე 
 

 შეტანილი ცვლილები ქვემოთ ჩამოთვლილ მუხლებს დაემატა შენიშვნის 
ნაწილი, რომელმაც განსაზღვრა იურიდიული პირის პასუხისმგებლობა 
ჩადენილი ქმედებებისათვის (ერთიდაიგივე ფორმულირებთ ყველა 
ქვემოთჩამოთვლილი მუხლებისათვის)  
 
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 
ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით.“. 
 
3241-კიბერტერორიზმი 25.07.2006 N 3530  
 
325-საქართველოს პოლიტიკური თანამდებობის პირზე თავდასხმა 25.07.2006 N 3530 
 
326-საერთაშორისო დაცვით მოსარგებლე პირზე ან დაწესებულებაზე თავდასხმა 25.07.2006 N 3530 
327-ტერორისტული ორგანიზაციის შექმნა ან ხელმძღვანელობა ანდა მასში მონაწილეობა   
25.07.2006 N 3530 
 
328-უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებულ 
ასეთ ორგანიზაციაში გაერთიანება ანდა მისი დახმარება ტერორისტულ საქმიანობაში 25.07.2006 N 
3530 
 
323-ტერორისტული აქტი 25.07.2006 N 3530 
 
324-ტექნოლოგიური ტერორიზმი 25.07.2006 N3542 
 
329-მძევლად ხელში ჩაგდება ტერორისტული მიზნით 25.07.2006 N 3530 
 
330-სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან ბლოკირება 
ტერორისტული მიზნით 25.07.2006 N 3530 
 

ნაწილი მეხუთე 
 
გარდა იმისა რომ 2004 წლიდან არაერთი ცვლილება შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსის 
სხვადასხვა მუხლში, რამაც ძირითადად გამოიწვია მათი სანქციის ნაწილში დამძიმება,  მცირე 
შემთხვევებში ადგილი ქონდა სასჯელის შემსუბუქებას, მოხდა ახალი მუხლების დამატება, 
რომლებმაც ერთის მხრივ შემოიტანეს ახალი დანაშაულებების მცნება, რომლებიც მოცემულ 
ცვლილებამდე არ კვალიფიცირდებოდა, როგორც სისხლის სამართლის კანონმდებლობით 
დასჯადი ქმედება, მაგალითად: 1441 წამება;1443- დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა 
(28.04.2006. N2937); 1643-არჩევნების გაყალბება (16.12.2005. N2261); 2021-მონიტორინგს 
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დაქვემდებარებული გარიგების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ფაქტის გახმაურება, ისეთი 
დანაშაულობები, როგორიცაა საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულები კულტურული 
მემკვიდრეობის სფეროში;  2231-ქურდული სამყაროს წევრობა, კანონიერი ქურდობა და სხვა.   
ხოლო მეორეს მხრივ მოხდა იმ მუხლების განვრცობა და მასში ახალი კომპონენტების შეტანა 
რომელიც უკვე არსებობდა, მაგალითად ნარკოტიკული დანაშაული, ეკონომიკური დანაშაული 
და სხვა. კერძოდ აღნიშნულ კატეგორიას მიეკუთხვნება შემდეგი მუხლები: 
 
1433-ადამიანით  ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის (დაზარალებულის) მომსახურებით 
სარგებლობა (8.05.2007 N4706);  
1441 წამება (28.04.2006. N2937);  

1442- წამების მუქარა (23.06.2005. N1751);  
1443- დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა (28.04.2006. N2937) 
1641-ამომრჩევლის მოსყიდვა (16.12.2005 N 2261) 
1642-ყალბი დოკუმენტის საფუძველზე არჩევნებში, რეფერენდუმში ან პლებისციტში 
მონაწილეობის მიღება (16.12.2005. N2261) 
1643-არჩევნების გაყალბება (16.12.2005. N2261) 
1822-სააღსრულებო საქმიანობა ლიცენზიის გარეშე (19.12.2008 N 827) 
1891-სამრეწველო საკუთრების უფლების ხელყოფა (4.05.2010 N 3033) 
1941-უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის გზით მოპოვებული ნივთით სარგებლობა, ნივთის 
შეძენა, ფლობა ან გასაღება (19.03.2008 N 5953) 
1971-ფალსიფიცირებული ნივთის უკანონო გადაზიდვა ან გასაღება (25.12.2009. N2477) 
2003-სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, 
მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას 
სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარი(25.12.2009. N2477) 
2021-მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ფაქტის 
გახმაურება (19.03.2008 N 5953) 
2041-ბუღალტრული აღრიცხვის წესის დარღვევა  (14.03.2008 N5920) 
2071-მოვალის მართვასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ მეურვისათვის 
ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულების დარღვევა (28.03.2007 N 4527) 
2231-ქურდული სამყაროს წევრობა, კანონიერი ქურდობა (1.07.2011. N4981) 
2241-რეკეტულ დაჯგუფებაში მონაწილეობა (25.07.2006 N 3530) 
2271-წყლის ხომალდის ნაოსნობისათვის საშიშროების შექმნა (25.07.2006 N3542) 
2272-სტაციონარული პლატფორმის მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლება, განადგურება ან 
დაზიანება (25.07.2006 N3542) 
2381-21 წლის ასაკს მიუღწეველი ან ნასამართლობის მქონე ან/და ნარკოტიკების მოხმარებისათვის  
ადმინისტრაციულსახდელდადებული პირის მიერ ცივი იარაღის ტარება (29.12.2006 N 4213) 
241-ატომური ენერგეტიკის ობიექტზე უსაფრთხოების წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
242-აფეთქებასაშიშ საწარმოში ან საამქროში უსაფრთხოების წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
3. აფეთქებასაშიშ საწარმოში ან საამქროში საწარმოო-ტექნიკური უსაფრთხოების წესის დარღვევა, 
რამაც გამოიწვია ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.  
243-სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 
სიახლე- ნაწილი 3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია 
ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.  
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255-პორნოგრაფიული ნაწარმოების ან სხვა საგნის უკანონოდ დამზადება ან გასაღება (28.04.2006. 
N2937) 
2. არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადება ან/და 
შენახვა, აგრეთვე ასეთი მასალის შეთავაზება, გადაცემა, გავრცელება, გასაღება, რეკლამირება ან 
სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომა,  
ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით იმავე ვადით. 
2591-ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა (08.05.2007. N4718) 
2592-კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანება ან განადგურება  (08.05.2007. N4718) 

2593-კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონის რეჟიმის დარღვევა (08.05.2007. N4718) 
2594-ძეგლებისა და სხვა კულტურული ფასეულობების საქართველოდან უნებართვო გატანა 
(08.05.2007. N4718) 
2595-შეიარაღებული კონფლიქტების დროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის საერთაშორისო 
წესების დარღვევა 
 
272-ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის 
მოხმარებაზე დაყოლიება (28.04.2006 N2937) 
 
 3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი ორი ან მეტი პირის ან 
არასრულწლოვნის მიმართ, 
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე.  
 
3221-ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის წესის დარღვევა (19.12.2008 N 795) 
3301-საქვეყნოდ მოწოდება ტერორიზმისაკენ (25.07.2006 N 3530) 
3302-წვრთნა ტერორისტული მიზნით (25.07.2006 N 3530) 
3311-ტერორიზმის დაფინანსება (25.07.2006 N 3530,19.03.2008 N 5953) 
3391-ზეგავლენით ვაჭრობა (25.07.2006 N 3530) 
3441-საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე მიგრანტის უკანონოდ გადაყვანა ან/და მისთვის 
საქართველოში უკანონოდ ყოფნისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა (25.07.2006 N 3530) 
3481-ადმინისტრაციულ წარმოებაში ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის ან ჩვენების მიცემა ანდა 
განზრახ არასწორად თარგმნა (21.03.2008 N 5982) 
3482-ადმინისტრაციულ წარმოებაში მოწმის მიერ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმა (21.03.2008 N 
5982) 

3691-სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების ფალსიფიკაცია (22.06. 2007 N 5035) 
3711-მოწმის ან დაზარალებულის მიერ არსებითად ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების მიცემა 
(28.04.2006. N2937 
 
ცვლილება ამოქმედდა ახალი პატიმრობის კოდექსისი ძალაში შესვლის დღიდან, უნდა აღინიშნოს, 
რომ მოცემული ცვლილებებით ფაქტიიურად გადაცდომები, რომელიც დისციპლინური ხასიათის 
სასჯელის გამოყენების საფუძველს წარმოადგენდა გახდა სისხლის სამართლის კანონმდებლობით 
დასჯადი ქმედება, ამასთანავე სანქციის ნაწილში სასჯელი საკმაოდ მაღალია იმ გარემოებიდან 
გამომდინარე რომ ძირითად შემთხვევაში სასჯელი იწყება 3 წლიდან.  
 
3781-სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში, დროებითი ყოფნის იზოლატორსა და ჰაუპტვახტში 
მოთავსებული პირისათვის აკრძალული საგნის გადაცემა (პატიმრობის ან თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებაში, დროებითი ყოფნის იზოლატორსა და ჰაუპტვახტში მოთავსებული 
პირისათვის აკრძალული საგნის გადაცემა) (9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 
ოქტომბრიდან) 
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3782-სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში, დროებითი  ყოფნის იზოლატორსა და ჰაუპტვახტში 
მოთავსებული პირის მიერ აკრძალული საგნის შენახვა, ტარება, ამ საგნით სარგებლობა (9.03.2010. 
N2697) 

381 მუხლის მიხედვით ცვლილება ფაქტიურად შეტანილ იქნა ოჯახური ძალადობის შესახებ 
კანონის მოღებიდან გამომდინარე, რაც შეუქცევადი პროცესია, რადგანაც მოცემული კანონის 
მიღებას ლოგიკურად უნადა მოყოლოდა როგორც ადმინისტრაციული ხასიათის, ასევე სისხლის 
სამართლებრივი მყარი გარანტიები, რომ კანონის დარღვევის შემთხვევაში ამა თუ იმ პირს 
დაეკისრება პასუხისმგებლობა ჩადენილი დარვევისათვის. ეს კანონი ვერ იმოქმედებდა 
საქართველოში ვიდრე დამცავი ორდერის ინსტიტუტი არ იქნა შემორებული. 
 
3811-დამცავი ან შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნების ან/და 
ვალდებულებების შეუსრულებლობა (28.12.2009. N2513 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 აპრილიდან.) 
დამცავი ან შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნების ან/და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა, ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 
1752 მუხლის შესაბამისად ასეთი ქმედებისათვის ადმინისტრაციულსახდელშეფარდებული პირის 
მიერ,   

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას 
ორმოც საათამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 
 
3901-სამხედრო სარეზერვო სამსახურისთვის თავის არიდება  ავადმყოფობის სიმულაციით ან 
სხვაგვარად მოტყუებით 27.12.2006 N4195  
 

ნაწილი მეექვსე 
 

ამოღებულ იქნა ახალი ცვლილების მიხედვით  
 
ÌÖá. 204- (28.04.2006. N2937) „ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÉÓ ÀÌÓÀáÅÄËÉ ÓÀÁÖÙÀËÔÒÏ ßÉÂÍÉÓ ÀÍ 
ÀÙÒÉÝáÅÉÓ ÓáÅÀ ÃÏÊÖÌÄÍÔÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÉÓ ßÄÓÉÓ ÃÀÒÙÅÄÅÀ, ÒÀÌÀÝ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÆÉÀÍÉ ÂÀÌÏÉßÅÉÀ“;  
ÌÖá.209 29.12.2006 N4280) "ÞÅÉÒ×ÀÓÉ ËÉÈÏÍÉÓ ÓÉÍãÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÃÀÌÙÉÓ ÖÊÀÍÏÍÏ 
ÃÀÌÆÀÃÄÁÀ, ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ ÀÍ ÂÀÓÀÙÄÁÀ ÀÍÃÀ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÃÀÌÙÉÓ ÂÀÚÀËÁÄÁÀ ÀÍÂÀÒÄÁÉÈ ÀÍ ÓáÅÀ ÐÉÒÀ-
ÃÉ ÌÏÔÉÅÉÈ“;   
ÌÖá.307 (27.04.2007 N4698);   
ÌÖá.308-Ä–ÓÀáÄËÌßÉ×ÏÓ ÙÀËÀÔÀÃ ÉÈÅËÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ áÄËÛÄÖáÄÁËÏÁÉÓ ÃÀÒ-
ÙÅÄÅÀ; 
ÌÖá.309-Ä–ÀÍÔÉÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÖÒÉ áÄËÛÄÊÒÖËÄÁÉÓ ÃÀÃÄÁÀ ÀÍ ÌÏËÀÐÀÒÀÊÄÁÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÀ;  
ÌÖá.310-Ä ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÂÀÒÄÏ ÖÛÉÛÒÏÄÁÉÓ áÄËÚÏ×À;  
ÌÖá.311-Ä ÖÝáÏÄÈÉÓ ÓÀÃÀÆÅÄÒÅÏ ÓÀÌÓÀáÖÒÛÉ ÛÄÓÅËÀ,  
ÌÖá.312-Ä ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÈÀÅÃÀÝÅÉÓÖÍÀÒÉÀÍÏÁÉÓ áÄËÚÏ×À,  
ÌÖá.313-Ä ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÓÀÉÃÖÌËÏÄÁÉÓ ÂÀÝÄÌÀ,  
ÌÖá. 314-Ä ãÀÛÖÛÏÁÀ; ÌÖá.  
315-Ä ÛÄÈØÌÖËÄÁÀ ÀÍ ÀÌÁÏáÄÁÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÖÒÉ ßÚÏÁÉËÄÁÉÓ ÞÀËÀÃÏÁÉÈ ÛÄÓÀÝÅËÄ-
ËÀÃ;  
ÌÖá.318-Ä ÓÀÁÏÔÀÑÉ;  
ÌÖá. 319-Ä ÖÝáÏ ØÅÄÚÍÉÓÀÈÅÉÓ, ÖÝáÏÄÈÉÓ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÉÓÀÈÅÉÓ ÀÍ ÖÝáÏÄÈÉÓ ÊÏÍÔÒÏËÓ 
ÃÀØÅÄÌÃÄÁÀÒÄÁÖËÉ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÉÓÀÈÅÉÓ ÌÔÒÖË ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀÛÉ ÃÀáÌÀÒÄÁÀ, ÈÖ ÄÓ ØÌÄÃÄÁÀ ÜÀÉÃÉÍÀ 
ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÏØÀËÀØÄÌ ÀÍ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÌÖÃÌÉÅÀÃ ÌÝáÏÅÒÄÁÌÀ ÌÏØÀËÀØÄÏÁÉÓ ÀÒÌØÏÍÄ ÐÉÒÌÀ;  
336 (4.07.2007 N5205) „ ÖÊÀÍÏÍÏ ÂÀÍÀÜÄÍÉÓ ÀÍ ÓáÅÀ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÉÓ ÂÀÌÏÔÀÍÀ“;  
184 (23.05.2007 N 4785) „ÀÅÔÏÌÏÁÉËÉÓ ÀÍ ÓáÅÀ ÌÄØÀÍÉÊÖÒÉ ÓÀÔÒÀÍÓÐÏÒÔÏ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÓ 
ÌÀÒÈËÓÀßÉÍÀÀÙÌÃÄÂÏ ÃÀÖ×ËÄÁÀ ÃÒÏÄÁÉÈÉ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÓ ÌÉÆÍÉÈ“ 
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