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ცხრილის მიხედვით

კრედიტები 5
საათების საერთო რაოდენობა 125

საკონტაქტო საათები: 43
ლექცია 26

სემინარი 12

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები 5 

სტუდენტის სასწავლო
დატვირთვა

დამოუკიდებელი მუშაობის საათები 82

სასწავლო კურსის მიზანი და სწავლის შედეგები

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს:

 მისცეს სიღრმისეული ცოდნა სისხლის სამართლის კანონის შეფარდების და სწორად გამოყენების 
ლოგიკური და სამართლებრივი საფუძვლების, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის მეთოდიკის, 
აგრეთვე ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის პრობლემატური საკითხების შესახებ;

 გამოუმუშავოს ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული საჭირო ინფორმაციის, მათ 
შორის, საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერების სიახლეების მოძიების, 
არსებული სამართლებრივი პრობლემების ანალიზის,  მათი გადაწყვეტის შესაბამის მიდგომების 
განვითარების და საკუთარი  სამართლებრივივი დასკვნების  თაობაზე, იურიდიული ტერმინოლოგიის 
გამოყენებით,  ზეპირი და წერითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი.

სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება

სტუდენტი: 

(A) აღწერს ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ცნებას და მნიშვნელობას, ქმედების დანაშაულად 
კვალიფიკაციის საკითხებს სისხლისსამართლებრივი ნორმების კონკურენციის, ერთიანი დანაშაულისა 
და  დანაშაულთა ერთობლიობის დროს, დანაშაულთა გამიჯვნის საკითხებს ქმედების ობიექტური და 
სუბიექტური შემადგენლობის მიხედვით, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის საკითხებს 
დაუმთავრებელი დანაშაულის, თანამონაწილეობის, მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი 
გარემოებებიას და  ბრალის გამომრიცხველი საპატიებელი გარემოებების  დროს;

(B) განსაზღვრავს ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის მეთოდოლოგიურ, ფილოსოფიურ და 
იურიდიულ საფუძვლებს.

უნარი
სტუდენტი:

mailto:maglakelidzelasha@yahoo.com
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(C) ამოიცნობს ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის სფეროში არსებულ რთულ და გაუთვალისწინებელ 
პრობლემებს და სამართლის მეთოდების გამოყენებით შეიმუშავებს მათი გადაწყვეტის შესაბამის 
გზებს; 

(D) არჩევს, აანალიზებს და იყენებს სისხლის სამართლის მატერიალურ ნორმებს, წყაროებს, მეთოდებს, 
აღნიშნულ სფეროში შემთხვევის (კაზუსის) ფაქტობრივი გარემოებების დადგენის, მათი შეფასებისა და  
გადაწყვეტის მიზნით;

(E) მსჯელობს ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის სფეროში არსებული სამართლებრივი 
პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ, იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით, 
ზეპირი და წერითი ფორმით.

პასუხისმგებლობა და 
ავტონომიურობა

სტუდენტი:

(F) მოიძიებს და გამოარჩევს ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციასთან დაკავშირებულ საჭირო 
ინფორმაციას, მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებებს, სასამართლო პრაქტიკას,  მეცნიერების 
სიახლეებს, აღნიშნულ  სფეროში საკუთარი ცოდნის გაფართოვების მიზნით.

სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები

სწავლებისა და სწავლის 
მეთოდები და აქტივობები

 ლექცია  
 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა  
 პრაქტიკული მუშაობა
 სემინარი 
 ელექტრონული რესურსით სწავლება
 ელექტრონული სწავლება  
 სხვა

 ანალიზი, სინთეზი
 გონებრივი იერიში (Brain storming)
 გუნდური (collaborative) მუშაობა
 დამოუკიდებელი სწავლა
 დემონსტრირება
 დისკუსია/დებატები
 ევრისტიკული მეთოდი
 ვერბალური ახსნა–განმარტება
 ინდუქცია, დედუქცია
 პრაქტიკული მეთოდები
 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL)
 პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია 
 როლური და სიტუაციური თამაშები
 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება (lBD)
 შემთხვევის ანალიზი (Case study)
 წერითი მუშაობა
 სხვა.

შეფასების სისტემა: შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება  წარმოებს  100-ქულიანი სისტემით. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის 
დონის შეფასება მოიცავს შუალედურ შეფასებას (მაქსიმუმ 60 ქულა) და დასკვნით შეფასებას  (მაქსიმუმ 40 ქულა), რომელთა ჯამი 
წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების კომპონენტებია ზეპირი გამოკითხვა და შუალედური წერითი 
გამოცდა. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების თითოეულ კომპონენტს  გააჩნია  თავისი წილი 
შუალედური შეფასების 60 ქულის ფარგლებში. სტუდენტის შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი 
შეადგენს  21 ქულას.

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის დასკვნითი შეფასების კომპონენტია  დასკვნითი წერითი გამოცდა. დასკვნითი წერითი  გა-
მოცდა სავალდებულოა. დასკვნით წერით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც  შუალედური შეფასებით 
დააგროვილი აქვს მინიმუმ 21 ქულა. სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებით დაგროვილი არ ექნება შუალედური შეფასების 
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ანუ მინიმუმ 21 ქულა, დასკვნით წერით გამოცდაზე არ დაიშვება. დასკვნითი შეფასების მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი  შეადგენს  20 ქულას. დასკვნითი შეფასება ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ 
სტუდენტი დასკვნით წერით გამოცდაზე დააგროვებს მინიმუმ 20  ქულას.

სასწავლო კურსი ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი შეფასების (40 ქულა)  გათვალისწი-
ნებით სტუდენტი დააგროვებს მინიმუმ 51 ქულას. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი 
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დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.

დადებითი შეფასება
A - ფრიადი შეფასების 91-100 ქულა
B - ძალიან კარგი მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა
C - კარგი მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა
D - დამაკმაყოფილებელი მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა
E - საკმარისი მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა
უარყოფითი შეფასება

FX - ვერ ჩააბარა 
მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა (სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 
ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. ამასთან, 
დამატებითი გამოცდა შეიძლება დანიშნოს დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან 
არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში).

F - ჩაიჭრა
მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები (სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 
საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი)

შეფასების ფორმები და კომპონენტები
შეფასების ფორმები და კომპონენტები რაოდენობა თითოეულის მაქსიმალური შეფასება მაქსიმალური ქულა

შუალედური შეფასება,  მათ შორის: 60 

ზეპირი გამოკითხვა 10 3 30
შუალედური წერითი  გამოცდა 1 30 30 
დასკვნითი შეფასება 40 
დასკვნითი წერითი  გამოცდა 1 40 40 

სულ 100 
შუალედური და დასკვნითი შეფასების კომპონენტები და მეთოდები 

ზეპირი გამოკითხვა
სტუდენტის ზეპირი გამოკითხვა ფასდება 3 ქულით. შუალედური შეფასების ფარგლებში, სემესტრის განმავლობაში, სტუდენტი ზეპირი 
ფორმით გამოიკითხება ათჯერ. შესაბამისად,  ზეპირ  გამოკითხვებში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა (10X3), რაც 
საბოლოო შეფასების 30 პროცენტის ტოლია.

ზეპირი გამოკითხვის შეფასების მეთოდებია: კითხვა-პასუხი, მოხსენებება, დისკუსიაში მონაწილეობა.
ქულა კითხვა-პასუხის, მოხსენებების, დისკუსიაში მონაწილეობის შეფასების კრიტერიუმები

3  
სტუდენტი კარგადაა მომზადებული, პასუხი მკაფიოდ და ადეკვატურადაა ფორმულირებული, მისი სამართლებრივი მსჯელობა 
მაღალ დონეზეა. იგი იცავს იურიდიულ ტერმინოლოგიას

2   
სტუდენტი მომზადებულია, პასუხი მკაფიოდ და ადექვატურადაა ფორმულირებული, თუმცა შეკვეცილია. მისი სამართლებრივი 
მსჯელობა კარგია. იგი იცავს იურიდიულ ტერმინოლოგიას

1  
სტუდენტი არ არის კარგად მომზადებული., პასუხი არასრულადაა ფორმულირებული, მისი სამართლებრივი მსჯელობა 
ფრაგმენტულია, ხოლო იურიდიული ტერმინოლოგია ნაკლოვანია

0  
სტუდენტი ფაქტიურად მოუმზადებელია, პასუხი ბუნდოვანი და არაადეკვატურია. მისი სამართლებრივი მსჯელობა არსებითად 
მცდარია, იგი არ იყენებს იურიდიული ტერმინოლოგიას

შუალედური  წერითი  გამოცდა
შუალედური შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი აბარებს შუალედურ წერით გამოცდას.  შუალედური წერითი გამოცდა ტარდება მე-8-მე-9 
სასწავლო კვირას. შუალედურ წერით გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 30 
პროცენტის ტოლია.  

შუალედური  წერითი  გამოცდის  შეფასების მეთოდებია: თეორიული საკითხი, კაზუსი.  შუალედური  წერითი  გამოცდა მოიცავს  2 
თეორიულ საკითხს და 1 კაზუსს. შუალედური  წერითი  გამოცდისას თითოეული თეორიული საკითხი ფასდება 10 ქულით,  ხოლო კაზუსი  
- 10  ქულით.  

დასკვნითი  წერითი  გამოცდა
დასკვნითი შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი აბარებს დასკვნით  წერით გამოცდას.  დასკვნითი წერითი გამოცდა ტარდება მე-16-მე-19 
სასწავლო კვირას. დასკვნით წერით გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 40 ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 40 
პროცენტის ტოლია.  

დასკვნითი  წერითი  გამოცდის შეფასების მეთოდები: თეორიული საკითხი, კაზუსი.  დასკვნითი  წერითი  გამოცდა მოიცავს 2თეორიულ 
საკითხს და 2 კაზუსს. დასკვნითი  წერითი  გამოცდისას თითოეული თეორიული საკითხი  ფასდება 10  ქულით, ხოლო თითოეული კაზუსი 
- 10 ქულით.

ქულა თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმები

9-10  
პასუხი სრულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, საკითხი ლოგიკურად,  თანმიმდევრულად  და 
ადეკვატურად არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი 
ანალიზი მაღალ დონეზეა.

7-8   
პასუხი სრულია. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, საკითხი ლოგიკურად,  
თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული.  იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი 
მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი ძალიან კარგია.

5-6  
პასუხი სრულია. სტუდენტი დამაკმაყოფილებელად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას. საკითხი 
ლოგიკურად და  ადეკვატურად არის გადმოცემული, თუმცა   არათანმიმდევრულია. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. 
სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი დამაკმაყოფილებელია.

3-4  პასუხი შეკვეცილია. სტუდენტი საკმარისად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, თუმცა აღინიშნება 
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ნაკლოვანებები. საკითხის გადმოცემულია ნაწილობრივ. იურიდიული ტერმინოლოგია ნაკლოვანია. სამართლებრივი მსჯელობა 
და ანალიზი ფრაგმენტულია. 

1-2  
პასუხი ნაკლოვანია.  სტუდენტი ვერ ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, გადმოცემულია საკითხის 
შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. იურიდიული ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. სამართლებრივი 
მსჯელობა და ანალიზი არადამაკმაყოფილებელია.

0  პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
ქულა კაზუსის შეფასების კრიტერიუმები

9-10  

სტუდენტს ზედმიწევნით კარგად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია სწორად, 
მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს 
თეორიული მასალას, გააზრებული აქვს და კაზუსის ამოხსნისას იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, 
იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და ზედმიწევნით სწორეა. 

7-8   

სტუდენტს კარგად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია სწორად, მსჯელობის 
თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი კარგია. სტუდენტი  კარგად ფლობს თეორიული მასალას, გააზრებული აქვს და 
კაზუსის ამოხსნისას იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი 
სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და სწორეა.

5-6  

სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია სწორად, თუმცა  
მსჯელობა არათანმიმდევრულია. სტუდენტი  დამაკმაყოფილებელად ფლობს თეორიული მასალას, თუმცა კაზუსის ამოხსნისას 
არ იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი სტილი 
დაცულია, საბოლოო დასკვნა დამაკმაყოფილებელია.

3-4  

სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია სწორად, თუმცა  
მსჯელობა არათანმიმდევრულია. სტუდენტი  საკმარისად ფლობს თეორიული მასალას, თუმცა კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს 
სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი სტილი ნაკლოვანია, 
საბოლოო დასკვნა შეკვეცილი და ფრაგმენტულია. 

1-2  

სტუდენტს არასწორად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია არასწორად, მსჯელობის 
თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი არადამაკმაყოფილებელია. სტუდენტი ვერ ფლობს თეორიული მასალას და 
კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია არ არის 
გამოყენებული, ხოლო ენობრივი სტილი ნაკლოვანია, საბოლოო დასკვნა ნაკლოვანია.

0  პასუხი კაზუსის ფაბულისა და შეკითხვის არსის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
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სასწავლო ლიტერატურა

ძირითადი ლიტერატურა

 ნ. გვენეტაძე, მ. ტურავა, სისხლის სამართლის საქმეებზე გადაწყვეტილების მიღების მეთოდიკა, თბ., 
2005, გვ. 12-59.

 გ. ნაჭყებია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია, (დამხმარე სახელმძღვანელო), თბ., 
2010, გვ. 7-286.

 მ. ტურავა, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის მოძღვრება, თბ., 2011, გვ. 12-36; 47-103; 
125-135; 153-617.

 ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის გამოვლინების 
ცალკეული ფორმები, თბ., 2011, გვ. 1-94; 134-281; 381-391.

 ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, კაზუსების ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში, თბ., 2010, გვ. 11-197. 
 ლავრენტი მაღლაკელიძე, განზრახვა და მართლწინააღმდეგობის შეგნება ქართული და გერმანული 

სისხლის სამართლის მიხედვით, 2013, გვ. 4-224.

ნორმატიული აქტები
 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (1999 წლის 22 ივლისი);

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426

დამატებითი ლიტერატურა

 თ. წერეთელი, სისხლის სამართლის პრობლემები, ტ. 1., თბილისი, 2007.
 თ. წერეთელი, სისხლის სამართლის პრობლემები, ტ. 2, თბილისი, 2007.
 გ. ნაჭყებია, სისხლისსამართლებრივი ურთიერთობა და დანაშაულის  ცნება, 2002.
 გ. ნაჭყებია, სისხლის სამართალი, სახელმძღვანელო, ზოგადი ნაწილი, თბილისი, 2015.
 ი. დვალიძე, მოტივისა და მიზნის ზეგავლენა ქმედების კვალიფიკაციასა და სისხლისსამართლებრივ 

პასუხისმგებლობაზე, თბილისი, 2006.
 Hans-Heinrich Jescheck, Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Berlin, 1996;
 Bernd Heinrich, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Auflage, 2012.
 Baumann/Weber/Mitsch/Eisele, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch, 12. Auflage, 2016.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426
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სასწავლო კურსის შინაარსი

კვირის N სწავლების მეთოდი ლექციის/სემინარის/პრაქტიკუმის და ა.შ. თემა
საუბარი სასწავლო კურსის მოცულობაზე და პროცესის წარმართვის მეთოდებზე, შეფასების 
სისტემაზე და სავალდებულო ლიტერატურაზე.

თემა 1. ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ცნება  და მისი მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა; 
ქმედების დანასაულად კვალიფიკაციის სახეები

განსახილველი საკითხები:

„დანაშაულის კვალიფიკაციის“ ტრადიციული ტერმინისა და ცნების საწინააღმდეგო 
არგუმენტაციები; „დანაშაულის კვალიფიკაცია“ თუ ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია?

ტერმინ „კვალიფიკაციის“  შინაარსი  და მისი მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა ქმდების 
დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორიისთვის.

ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის პრაქტიკული, თეორიული, მეთოდოლოგიური, 
იდეოლოგიურ-პოლიტიკური და სასწვლო-მეთოდური მნიშვნელობა; ქმედების დანაშაულად 
კვალიფიკაციის სახეები; ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორიის ადგილი 
ცოდნის სისტემაში.
ძირითადი ლიტერატურა:

1 ლექცია (2 სთ.)

 გ. ნაჭყებია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია, (დამხმარე 
სახელმძღვანელო), თბ., 2010, გვ. 7-14; 14-26. 

 ნ. გვენეტაძე, მ. ტურავა, სისხლის სამართლის საქმეებზე გადაწყვეტილების მიღების მეთოდიკა, 
თბ., 2005. 

 ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, კაზუსების ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში, თბ., 2010. 
თემა 2. ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ეტაპები და სუბიექტები

განსახილველი საკითხები:

ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ეტაპები ქართული კანონმდებლობის მიხედვით. ქმედების 
დანაშაულად კვალიფიკაციის სუბიექტები (სახელმწიფო, როგორც სისხლის სამართლის კანონის 
ფორმით ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის უპირველესი სუბექტი, საქარველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის პირველი მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად);  „კრიმინალიზაციის“ 
ცნება, ობიექტი და კრიტერიუმები; ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის პირობითობა გამოძიების 
სტადიაზე; ქმედების დანაშაულად სასამართლო კვალიფიკაცია სახელმწიფო ხელისუფლებათა 
დანაწილების მიხედვით; ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის 
პრობლემა. 
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 გ. ნაჭყებია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია, თბ., 2010, გვ. 29-54; 65-94.
 ნ. გვენეტაძე, მ. ტურავა, სისხლის სამართლის საქმეებზე გადაწყვეტილების მიღების მეთოდიკა, 

თბ., 2005. 

2

სემინარი (1 სთ.)
ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ცნება  და მისი 
მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა; ქმედების დანასაულად კვალიფიკაციის სახეები.
თემა 3.  ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის საფუძველი

განსახილველი საკითხები:

ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ნორმატიული საფუძველი; ნორმა, როგორც ქცევის წესი და 
შეფასების საფუძველი. ღირებულება, როგორც შეფასებისა და ორიენტაციის იდეალური საფუძველი. 
ღირებულების და სამართლებრივი სიკეთის ურთიერთმიმართება; სამართლებრივი სიკეთე და მისი 
მნიშვნელობა დანაშაულის მატერიალური ცნების აგებისთვის. სამართლებრივი სიკეთის ცნება და 
კლასიფიკაცია. 

3 ლექცია (2 სთ.)

ძირითადი ლიტერატურა:
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 გ. ნაჭყებია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია, თბ., 2010, გვ. 55-64. 
 ნ. გვენეტაძე, მ. ტურავა, სისხლის სამართლის საქმეებზე გადაწყვეტილების მიღების მეთოდიკა, 

თბ., 2005. 
სემინარი (1 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ეტაპები და სუბიექტები.

თემა  4. დანაშაულის ცნება, ნიშნები და მისი მნიშვნელობა ქმედების დანაშაულად 
კვალიფიკაციისთვის

განსახილველი საკითხები:

დანაშაულის ცნება და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორიის აგების 
პრობლემები; დანაშაულის ოთხწევროვანი დაყოფის მოდელი და ქმედების დანაშაულად 
კვალიფიკაციის ზოგადი თერიის სიძნელეები, დანაშაულის ცნებისა და დანაშაულის 
შემადგენლობის ცნების გაიგივების ტენდენცია და მისი უარყოფითი პრაქტიკული და თეორიული 
შედეგები; დანაშაულის ცნების გერმანული მოდელი და მისი პრაქტიკული, თეორიული და 
მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა; სისხლისსამართლებრივი ურთიერთობა და დანაშაულის ცნება; 
ქმედების შემადგენლობა, როგორც დანაშაულის ჩადენის ხერხი.  
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2სთ.)

 გ. ნაჭყებია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია, თბ., 2010, გვ. 104-144. 
 მ. ტურავა, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანასაულის მოძღვრება, თბ., 2011, გვ. 70-90.

4

სემინარი (1 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის საფუძველი.
თემა 5. ქმედების ობიექტური შემადგენლობა და მისი მნიშვნელობა ქმედების დანაშაულად 
კვალიფიკაციისთვის

განსახილველი საკითხები:

ქმედების ობიექტური შემადგენლობა და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის პრობლემა 
(ქმედების ობიექტური შემადგენლობის ცნება და ელემენტები. აქტიური დანაშაულებრივი 
მოქმედება. დანაშაულებრივი უმოქმედობა. დანაშაულებრივი შედეგი და მისი სახეები; ქმედებასა და 
შედეგს შორის მიზეზობრივი კავშირის თეორია და ქმედების დანაშაულად კვალიფკაციის 
საკითხები. ქმედების ობიექტური შემადგენლობის სხვა ნიშნები (ქმდების ჩადენის დრო, ადგილი, 
საგანი, ხერხი, ვითარება,  საშუალება)   და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია.   
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 გ. ნაჭყებია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია, თბ., 2010, გვ. 152-176.
 მ. ტურავა, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის მოძღვრება, თბ., 2011, გვ. 161-

260.

5

სემინარი (1 სთ.)
ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: დანაშაულის ცნება, ნიშნები და მისი მნიშვნელობა ქმედების 
დანაშაულად კვალიფიკაციისთვის.
თემა 6. ქმედების სუბიექტური  შემადგენლობა და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის 
პრობლემა (I ნაწილი)

განსახილველი საკითხები:

ქმედების სუბიექტური შემადგენლობის ცნება, ელემენტები და ქმედების დანაშაულად 
კვალიფიკაცია: ქმედების სუბიექტური შემადგენლობის რუსული გაგება და მისი კრიტიკა 
(შემადგენლობის სტრუქტურაში ბრალის შეტანის გამო- შემადგენლობაში ქმედების 
მართლწინააღმდეგობა არ შედის, ხოლო ბრალი ქმედების  მართლწინააღმდეგობის გარეშე არ 
არსებობს).

სუბიექტის ქცევის მოტივები და მათი კლასიფიკაცია ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის 
ასპექტით; დანაშაული, როგორც ფსიქოლოგიური ქცევის ანუ, მოტივისა და მიზნის განხორციელების 
ხერხი;  დანაშაულებრივი ქმედების მიზანი და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია (მიზანი, 
საშუალება და შედეგი, როგორც ადამიანის საქციელის შეფასების კრიტერიუმები).

პირდაპირი გაზრახვის ცნება,  სახეები და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის საკითხები; 
ევენტუალური  განზრახვის ცნება და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია (მცდელობისა და 
დანაშაულში თანამონაწილეობის პრობლემები).
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 გ. ნაჭყებია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია, თბ., 2010, გვ. 187-234.
 მ. ტურავა, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის მოძღვრება, თბ., 2011, გვ. 260-

320.
    ლავრენტი მაღლაკელიძე, განზრახვა და მართლწინააღმდეგობის შეგნება ქართული და      

გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით, თბ., 2013, გვ. 140-209.

6

სემინარი (1 სთ.)
ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ქმედების ობიექტური შემადგენლობა და მისი მნიშვნელობა ქმედების 
დანაშაულად კვალიფიკაციისთვის.

7
ლექცია (2 სთ.)

თემა 7. ქმედების სუბიექტური  შემადგენლობა და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის 
პრობლემა (II ნაწილი)

განსახილველი საკითხები:
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გაუფრთხილებლობა და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის პრობლემები. განზრახვა-
გაუფრთხილებლობის კომბინაცია და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია.
ძირითადი ლიტერატურა:
 გ. ნაჭყებია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია, თბ., 2010 გვ. 234-242.
 მ. ტურავა, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის მოძღვრება, თბ., 2011, გვ. 545-

616.
 ლავრენტი მაღლაკელიძე, განზრახვა და მართლწინააღმდეგობის შეგნება ქართული და 

გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით, თბ., 2013, გვ. 140-209.

სემინარი (1 სთ.)
ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ქმედების სუბიექტური  შემადგენლობა და ქმედების დანაშაულად 
კვალიფიკაციის პრობლემა (I ნაწილი).

8-9
შუალედური

გამოცდა (2 სთ)
 მოსამზადებელი მასალა - I-დან VII კვირის ჩათვლით განვლილი საკითხები

თემა 8.  ქმედების მართლწინააღმდეგობა და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია

განსახილველი საკითხები:

მართლწინააღმდეგობის ცნება. ფორმალური და მატერიალური მართლწინააღმდეგობა. 
მართლწინააღმდეგობის და ქმედების სოციალური საშიშროების თანაფარდობა. 
მართლწინააღმდეგობის პოზიტიური და ნეგატიური დადგენა. მართლწინააღმდეგობა ბლანკეტურ 
და გაუფრთხილებლობით დელიქტებში.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 გ. ნაჭყებია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია, თბ., 2010, გვ. 176-182.
 მ. ტურავა, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის მოძღვრება, თბ., 2011, გვ. 331-

335.
 ლავრენტი მაღლაკელიძე, განზრახვა და მართლწინააღმდეგობის შეგნება ქართული და 

გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით, თბ., 2013, გვ. 65-76.
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სემინარი (1 სთ.) შუალედური  გამოცდის შედეგების განხილვა
თემა 9. ბრალის ცნება და მნიშვნელობა ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციისთვის

განსახილველი საკითხები:
 
ბრალის თეორიები; ბრალის ცნება და ნიშნები;  ბრალუნარიანობა და ბრალუუნარობა. ბრალის 
გამომრიცხავი და შემამსუბუქებელი გარემოებები
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 გ. ნაჭყებია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია, თბ., 2010, გვ. 214-226.
 მ. ტურავა, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის მოძღვრება, თბ., 2011, გვ. 403-

503.
 ლავრენტი მაღლაკელიძე, განზრახვა და მართლწინააღმდეგობის შეგნება ქართული და 

გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით, თბ., 2013, გვ. 110-140.
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სემინარი (1 სთ.)
ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ქმედების მართლწინააღმდეგობა და ქმედების დანაშაულად 
კვალიფიკაცია.
თემა 10.  ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია სისხლის სამართლის ნორმათა კონკურენციის 
პირობებში
 
განსახილველი საკითხები:

ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია სისხლის სამართლის ნორმათა კონკურენციის პირობებში; 
ნორმათა კოლიზია და კონკურენცია; სისხლის სამართლის ნორმათა კონკურენციის სახეები და 
ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია; ზოგადი და სპეციალური ნორმის ურთიერთმიმართების 
პრობლემა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 გ. ნაჭყებია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია, თბ., 2010, გვ. 242-249; 
 ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის გამოვლინების 

ცალკეული ფორმები, თბ., 2011, გვ. 390-391. 
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სემინარი (1 სთ.)
ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ბრალის ცნება და მნიშვნელობა ქმედების დანაშაულად 
კვალიფიკაციისთვის.
თემა 11. ერთიანი დანაშაულისა და დანაშაულთა სიმრავლის დროს ქმედების დანაშაულად 
კვალიფიკაციის საკითხი

განსახილველი საკითხები:

დენადი, განგრძობადი, არაერთგზისი დანაშაულები და დანაშაულთა ერთობლიობა.
ძირითადი ლიტერატურა:

13 ლექცია (2 სთ.)

 გ. ნაჭყებია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია, თბ., 2010, გვ. 249-255.
 ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის გამოვლინების 

ცალკეული ფორმები, თბ., 2011, გვ. 381-396.
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სემინარი (1 სთ.)
ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია სისხლის სამართლის ნორმათა 
კონკურენციის პირობებში.

ლექცია (2სთ.)

თემა 12.  დაუმთავრებელი დანაშაული და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის პრობლემა

განსახილველი საკითხები:

დანაშაულის დასჯადი და არადასჯადი მომზადება; დანაშაულის მცდელობა და მისი სახეები; 
ქმედების კვალიფიკაცია დაუმთავრებელი დანაშაულის დროს.
ძირითადი ლიტერატურა:

14

 ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის გამოვლინების 
ცალკეული ფორმები, თბ., 2011, გვ. 1-94.

სემინარი (1 სთ.)
ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ერთიანი დანაშაულისა და დანაშაულთა სიმრავლის დროს ქმედების 
დანაშაულად კვალიფიკაციის საკითხი.
თემა 13. დანაშაულში მონაწილეობის ფორმები და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის 
პრობლემა

განსახილველი საკითხები:

ამსრულებლობა და მისი სახეები; თანამონაწილეობა და მისი სახეები; ქმედების კვალიფიკაციის 
პრობლემა ამსრულებლობის და თანამონაწილეობის დროს. 
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის გამოვლინების 
ცალკეული ფორმები, თბ., 2011, გვ. 134-281.

15

სემინარი (1 სთ.) შემაჯამებელი დისკუსია

16-19
დასკვნითი

გამოცდა (3 სთ)
მოსამზადებელი მასალა - სემესტრის განმავლობაში განვლილი საკითხები

სილაბუსის  ავტორი                                                                                                                                                                                  ლავრენტი 
მაღლაკელიძე
 


