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კონტაქტი

შედეგი შეიცვალა კვალიფიკაცია და სასჯელი
საქმის ნომერი 372საზ.-2006
თარიღი 10/03/2008

გადაწყვეტილება/განჩინება
372საზ                                              10 მარტი, 2008 წ.
                                                        ქ. თბილისი
 
     საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ
შემდეგი შემადგენლობით:
 

ლევან მურუსიძე (თავმჯდომარე)
მაია ოშხარელი, იური ტყეშელაშვილი

 
     ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა მსჯავრდებულ დ. გ-ის საჩივარი ახლად გამოვლენილ
გარემოებათა გამო საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს სისხლის
სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 22 აგვისტოს განაჩენის
გადასინჯვის შესახებ.
 
                  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ი თ ი   ნ ა წ ი ლ ი:
 
      საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა
სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 22 აგვისტოს განაჩენით დ. გ-ძე, _ დაბადებული .........
წელს, _ ცნობილ იქნა დამნაშავედ და მიესაჯა: საქართველოს სსკ-ის 238-ე მუხლის I
ნაწილით _ 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ამავე მუხლის II ნაწილით _ 4 წლით,  III
ნაწილით _ 7 წლით, IV ნაწილით _ 8 წლით, 240-ე მუხლის I ნაწილით _ 6 წლით, ამავე
მუხლის II ნაწილით _ 8 წლით, ამავე მუხლის III ნაწილით _ 10 წლით, 152-ე მუხლის II
ნაწილის I, IV პუნქტებით _ 12 წლით, 17, 104-ე მუხლის IV, VI, VII პუნქტებით _ 15 წლით
თავისუფლების აღკვეთა, 104-ე მუხლის VI, VII პუნქტებით (1960 წლის რედაქცია) _ სასჯელის
განსაკუთრებული ღონისძიება _ სიკვდილით დასჯა.

საქართველოს სსკ-ის მე-40 მუხლის საფუძველზე დ. გ-ს საბოლოოდ განესაზღვრა
სიკვდილით დასჯა.

ამავე განაჩენით: გ. გ-ძე, _ დაბადებული ..... წელს, _ ცნობილ იქნა დამნაშავედ და
მიესაჯა: საქართველოს სსკ-ის 238-ე მუხლის I ნაწილით _ 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა,
ამავე მუხლის II ნაწილით _ 4 წლით,  III ნაწილით _ 6 წლით, 152-ე მუხლის II ნაწილის I
პუნქტით _ 8 წლით, 17, 104-ე მუხლის IV, VII პუნქტებით _ 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა
(1960 წლის რედაქცია).

საქართველოს სსკ-ის მე-40 მუხლის საფუძველზე გ. გ-ს საბოლოოდ მოსახდელად
განესაზღვრა 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა.

,,ამნისტიის შესახებ” 1995 წლის 2 ივნისის საქართველოს კანონით გ. გ-ძე
გათავისუფლდა საქართველოს სსკ-ის 238-ე მუხლის I, II ნაწილებით დანიშნული
სასჯელების მოხდისაგან.

იგი სასჯელს იხდის 1995 წლის 12 ოქტომბრიდან.
გ. ე-ი, _ დაბადებული ... წელს, _ ცნობილ იქნა დამნაშავედ და მიესაჯა: საქართველოს

სსკ-ის 238-ე მუხლის I ნაწილით _ 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ამავე მუხლის II
ნაწილით _ 4 წლით, III ნაწილით _ 7 წლით, IV ნაწილით _ 8 წლით, 240-ე მუხლის I ნაწილით _
6 წლით, ამავე მუხლის II ნაწილით _ 8 წლით,  III ნაწილით _ 10 წლით, 152-ე მუხლის II
ნაწილის I, IV პუნქტებით _ 12 წლით, 214-ე მუხლით _ 1 წლით (1960 წლის რედაქცია)
თავისუფლების აღკვეთა.

საქართველოს სსკ-ის მე-40 მუხლის საფუძველზე გ. ე-ს საბოლოოდ განესაზღვრა 12
წლით თავისუფლების აღკვეთა.

საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 25 ივლისის ¹387-ე ბრძანებულების თანახმად,
მსჯავრდებული დ. გ-ძე შეწყალებულ იქნა და განაჩენით დანიშნული სასჯელის
განსაკუთრებული ღონისძიება _ სიკვდილით დასჯა _ შეეცვალა 20 წლით თავისუფლების
აღკვეთით.

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს 2004 წლის 25 მაისის განაჩენით დ. გ-ძე ცნობილ
იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 379-ე მუხლის II ნაწილის ,,ა” ქვეპუნქტით და
მიესაჯა 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა, რასაც სსკ-ის მე-60 მუხლის თანახმად, დაემატა
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა
სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 22 აგვისტოს განაჩენით დანიშნული სასჯელის
მოუხდელი ნაწილი – 12 წელი და საბოლოოდ განესაზღვრა 14 წლით თავისუფლების
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მოუხდელი ნაწილი – 12 წელი და საბოლოოდ განესაზღვრა 14 წლით თავისუფლების
აღკვეთა. იგი სასჯელს იხდის 2003 წლის 10 ივლისიდან.

ამავე განაჩენით: ტ. ნ-ი ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 379-ე
მუხლის მე-2 ნაწილის “ა” ქვეპუნქტით და სასჯელის ზომად განესაზღვრა 2 წლით
თავისუფლების აღკვეთა, რასაც ნაწილობრივ დაემატა წინა განაჩენით დანიშნული
სასჯელის მოუხდელი ნაწილი და ტ. ნ-ს საბოლოოდ განესაზღვრა 8 წლით თავისუფლების
აღკვეთა.

თ. ა-ი ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 379-ე მუხლის მე-2 ნაწილის “ა”
ქვეპუნქტით და სასჯელის ზომად განესაზღვრა 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა, რასაც
ნაწილობრივ დაემატა წინა განაჩენით დანიშნული სასჯელის მოუხდელი ნაწილი და თ. ა-
ლს საბოლოოდ განესაზღვრა 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა.

 მსჯავრდებული დ. გ-ძე საჩივრით ითხოვს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი
სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 22
აგვისტოს განაჩენის გადასინჯვას ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო და სასჯელის
შემცირებას იმ მოტივით, რომ საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის ბრძანებულებით
სიკვდილით დასჯა არასწორად შეეცვალა 20 წლით თავისუფლების აღკვეთით.

 
ს ა მ ო ტ ი ვ ა ც ი ო   ნ ა წ ი ლ ი:

 
საკასაციო პალატამ შეისწავლა საქმის მასალები, საჩივრის საფუძვლიანობა და

მიაჩნია, რომ იგი უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:
განაჩენის ის ნაწილი, რომლითაც მსჯავრდებულ დ. გ-ს ქმედება

დაკვალიფიცირებულია საქართველოს სსკ-ის 238-ე მუხლის I, II, III და 240-ე მუხლის I, II, III
ნაწილებით, 152-ე მუხლის II ნაწილის I, IV პუნქტით, 17, 104-ე მუხლის IV, VI, VII პუნქტებით,
უნდა დარჩეს უცვლელად, რადგან, საკასაციო პალატა თვლის, რომ განაჩენის ამ ნაწილში
გადასინჯვის ახლად გამოვლენილი სამართლებრივი გარემოება არ არსებობს.

დ. გ-ს ქმედება სსკ-ის 238-ე მუხლის IV ნაწილიდან (ძველი რედაქცია) უნდა
გადაკვალიფიცირდეს ამჟამად მოქმედი სსკ-ის 236-ე მუხლის I, II, III ნაწილებზე, რადგან
მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის
მართლსაწინააღმდეგო შეძენას, შენახვას, ტარებას, გადაზიდვას, გასაღებას აღარ
ითვალისწინებს აღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების მაკვალიფიცირებელ გარემოებად.

კანონიერ ძალაში შესული განაჩენით დადგენილია, რომ დ. გ-ს საქართველოს სსკ-ის
104-ე მუხლის VI, VII პუნქტების საფუძველზე  შეფარდებული ჰქონდა სიკვდილით დასჯა,
რომლის ალტერნატივას წარმოადგენდა 8-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა.
განზრახი მკვლელობისათვის, რომლის ჩადენაში ბრალი დაედო დ. გ-ს, სიკვდილით დასჯის
გაუქმების შემდეგ სასჯელის სახით დაწესდა თავისუფლების აღკვეთა 10-დან 20 წლამდე ან
უვადო თავისუფლების აღკვეთა.

ზემოაღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედებისათვის ამჟამად მოქმედი საქართველოს
სსკ-ის 109-ე მუხლის I ნაწილის ,,გ” და „დ“ ქვეპუნქტები  სასჯელის ზომად ითვალისწინებს
11-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ეს კი იმაზე მიუთითებს, რომ ამ დანაშაულის
ჩადენისათვის შემსუბუქდა სასჯელის მაქსიმალური ზომა.

ამრიგად,  დავით გორგაძის მიერ ზემოაღნიშნული ქმედების ჩადენის შემდეგ კანონი,
რომელიც ამ ქმედებისათვის სხვადასხვა დროს აწესებდა სასჯელის განსხვავებულ ზომებს
ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის სახით, რამდენჯერმე შეიცვალა.     

საქართველოს სსკ-ის მე-3 მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, ასეთ შემთხვევაში
გამოიყენება ყველაზე მსუბუქი კანონი. აღნიშნული თვალსაზრისით, სიკვდილით დასჯის
გაუქმების შემდეგ, მსჯავრდებულის მიერ ჩადენილ განზრახ მკვლელობასთან
მიმართებით, ყველაზე მსუბუქია საქართველოს სსკ-ის 109-ე მუხლის I ნაწილის ,,გ” და „დ“
ქვეპუნქტები (2006 წლის 28 აპრილის რედაქცია), რომელთა სანქცია სასჯელის მაქსიმალურ
ზომად ითვალისწინებს  14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას.
      აღნიშნულიდან გამომდინარე, დ. გ-ს ქმედება საქართველოს სსკ-ის 104-ე მუხლის VI და
VII პუნქტებიდან (1960 წლის რედაქცია) უნდა გადაკვალიფიცირდეს ამჟამად მოქმედი სსკ-
ის 109-ე მუხლის I ნაწილის ,,გ” და „დ“ ქვეპუნქტებზე (2006 წლის 28 აპრილის რედაქცია) და
მას აღნიშნული მუხლით სასჯელის ზომად უნდა განესაზღვროს 14 წლით თავისუფლების
აღკვეთა.
      რაც შეეხება დ. გ-ს მიმართ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს
სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 22 აგვისტოს განაჩენით
დანიშნულ სასჯელის ზომას, პალატა თვლის, რომ მას მოსახდელად უნდა დარჩეს სსკ-ის 17,
104-ე მუხლის IV პუნქტით (ორი ან რამდენიმე პირის განზრახ მკვლელობის მცდელობა)
დანიშნული სასჯელი – 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
      ამასთან, ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ცვლილება უნდა შევიდეს რუსთავის
საქალაქო სასამართლოს 2004 წლის 25 მაისის განაჩენში და დ. გ-ს, განაჩენთა
ერთობლიობით, საბოლოოდ სასჯელის ზომად უნდა განესაზღვროს 9 წლით თავისუფლების
აღკვეთა.

საქართველოს სსსკ-ის 567-ე მუხლის I ნაწილის შესაბამისად, პალატამ სარევიზიო
წესით შეამოწმა საქმე სრული მოცულობით და მიიჩნევს, რომ განაჩენი გ. ე-ის მიმართაც
უნდა მოვიდეს შესაბამისობაში მოქმედ სისხლის სამართლის კოდექსთან, კერძოდ:

გ. ე.ის ქმედება სსკ-ის 238-ე მუხლის IV ნაწილიდან (ძველი რედაქცია) უნდა
გადაკვალიფიცირდეს ამჟამად მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის I, II,
III ნაწილებზე სასჯელის შეუცვლელად (2006 წლის 28 აპრილის რედაქცია).
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                  ს ა რ ე ზ ო ლ უ ც ი ო   ნ ა წ ი ლ ი:
     
      პალატამ იხელმძღვანელა საქართველოს სსკ-ის მე-3 მუხლით, სსსკ-ის 561-ე მუხლის I
ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით, 557-ე მუხლის I ნაწილით, 568-ე მუხლით,  593-ე მუხლის მე-3
ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და
 
                             დ ა ა დ გ ი ნ ა:
 
      მსჯავრდებულ დ. გ-ის საჩივარი დაკმაყოფილდეს.
      საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა
სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 22 აგვისტოს განაჩენი და რუსთავის საქალაქო
სასამართლოს 2004 წლის 25 მაისის განაჩენი შეიცვალოს მსჯავრდებულის სასიკეთოდ:
      მსჯავრდებულ დ. გ-ის ქმედება, დაკვალიფიცირებული საქართველოს სსკ-ის 104-ე
მუხლის VI, VII პუნქტებით (1960 წლის რედაქცია), გადაკვალიფიცირდეს  ამჟამად მოქმედი
სსკ-ის 109-ე მუხლის I ნაწილის ,,გ” და „დ“ ქვეპუნქტებზე (2006 წლის 28 აპრილის რედაქცია)
და აღნიშნული მუხლით სასჯელის ზომად განესაზღვროს 14 (თოთხმეტი) წლით
თავისუფლების აღკვეთა.

დ. გ-სა და გ. ე-ს ქმედება საქართველოს სსკ-ის 238-ე მუხლის IV ნაწილიდან (ძველი
რედაქცია) გადაკვალიფიცირდეს ამჟამად მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე
მუხლის I, II, III ნაწილებზე (2006 წლის 28 აპრილის რედაქცია).
      მსჯავრდებულ დ. გ-ს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს სისხლის
სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 22 აგვისტოს განაჩენით დანიშნულ
სასჯელის ზომად განესაზღვროს 15 (თხუთმეტი) წლით თავისუფლების აღკვეთა.

ცვლილება შევიდეს რუსთავის საქალაქო სასამართლოს 2004 წლის 25 მაისის
განაჩენში და დ. გ-ს, განაჩენთა ერთობლიობით, საბოლოოდ სასჯელის ზომად
განესაზღვროს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა.

საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა
სასამართლო კოლეგიის 1996 წლის 22 აგვისტოს განაჩენი და რუსთავის საქალაქო
სასამართლოს 2004 წლის 25 მაისის განაჩენი სხვა ნაწილში დარჩეს უცვლელად.
      განჩინება საბოლოოა და არ საჩივრდება.
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