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შედეგი შეიცვალა სასჯელი
საქმის ნომერი 2კ-423აპ.-08
თარიღი 03/11/2008

გადაწყვეტილება/განჩინება
423აპ                                              3 ნოემბერი, 2008 წ.
                                                          ქ. თბილისი
 
     საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ
შემდეგი შემადგენლობით:
 

ლევან მურუსიძე (თავმჯდომარე)
პაატა სილაგაძე, იური ტყეშელაშვილი

            
      ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა მსჯავრდებულ მ. ა-ს ინტერესების დამცველი
ადვოკატების _ მ. თ-სა და გ ჭ-ს საკასაციო საჩივარი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008 წლის 31 იანვრის განაჩენზე, რომლითაც მ. ა-ი
ცნობილ იქნა ბრალეულად საქართველოს სსკ-ის 186-ე მუხლის II ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით.
     
            ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ი თ ი   ნ ა წ ი ლ ი:
 
      გურჯაანის რაიონული სასამართლოს 2006 წლის 14 სექტემბრის განაჩენით მ. ა-ი, _
დაბადებული ..... წელს, საქართველოს მოქალაქე, ცოლშვილიანი, ნასამართლევი,
მცხოვრები დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ ჯ-ში, ამჟამად პატიმარი, _  გამართლდა
საქართველოს სსკ-ის 236-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ბრალდებაში.
მის მიმართ წარდგენილი ბრალდება, გათვალისწინებული საქართველოს სსკ-ის 177-ე
მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით, გადაკვალიფიცირდა იმავე კოდექსის 186-ე
მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტზე და შეეფარდა 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების
აღკვეთა. გაუქმდა მ. ა-ის მიმართ თბილისის საოლქო სასამართლოს 2005 წლის 17 მაისის
განაჩენით დანიშნული პირობითი მსჯავრი, ბოლო განაჩენით დანიშნულ სასჯელს
ნაწილობრივ დაემატა წინა განაჩენით დანიშნული სასჯელის მოუხდელი ნაწილი და
საბოლოოდ, საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის საფუძველზე, შეკრების წესით, მ. ა-ს
სასჯელად განესაზღვრა 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
      იგი სასჯელს იხდის 2006 წლის 21 იანვრიდან.
      განაჩენით მ. ა-ს მსჯავრი დაედო არაერთგზის ჩადენილ ქურდობაში, ე.ი. სხვისი
მოძრავი ნივთის ფარულ დაუფლებაში მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით,
რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, რაც გამოიხატა შემდეგში:
      ადრე ქურდობისათვის ნასამართლევმა მ. ა-მ კვლავ განიზრახა, ჩაედინა ქურდობა.
თავისი დანაშაულებრივი განზრახვის სისრულეში მოყვანის მიზნით, 2006 წლის 8 იანვარს,
ღამით, დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ ჯ-ში მცხოვრებ, დაზარალებულ ნ. ყ-ს
საცხოვრებელი სახლის ეზოდან, მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, ფარულად
გაიტაცა 5 სული თხა, რითაც დაზარალებულს მიაყენა 470 ლარის მნიშვნელოვანი ზიანი.
2006 წლის იანვარში, გამოძიებით დაუდგენელ  დროს, დედოფლისწყაროს რაიონის „პატარა
ტბის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე მან ორი სული დედალი თხა მიუყვანა მწყემსს _ თ. ა. ო. ბ-ს,
რაშიც მას თვის ბოლოს მ. ა-სთვის უნდა გადაეხადა 100 ლარი. მესამე დედალი თხა
აღმოაჩინეს მ. ა-ის საცხოვრებელ სახლში. დანარჩენი ორი თხის სამყოფელი კი ვერ
დადგინდა.
      2006 წლის 21 იანვარს, 10.25 საათზე, დედოფლისწყაროს შს რაიგანყოფილების
თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე გაჩხრიკეს ამავე რაიონის
ტერიტორიაზე, ადგილ „......., შპს „......-ს“ მეცხოველეობის ფერმაში არსებული მ. ა-ს
დროებითი საცხოვრებელი ოთახი და მისი საწოლის ლეიბის ქვემოდან ამოიღეს 5, 6 მმ
კალიბრიანი, კუსტარულად დამზადებული „ნაგანის“ სისტემის პისტოლეტი, რომელიც
ბალისტიკური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, მიეკუთვნება ატიპურ ცეცხლსასროლ
იარაღთა კატეგორიას და ვარგისია სროლისათვის.
      გურჯაანის რაიონული სასამართლოს 2006 წლის 14 სექტემბრის განაჩენით დადგინდა,
რომ როგორც მ. ა-ს დროებითი საცხოვრებელი  ბინის ჩხრეკა, ისე ბალისტიკური
ექსპერტიზა ჩატარდა კანონის უხეში დარღვევებით და აღნიშნული მტკიცებულებები
მიჩნეულ იქნა დაუშვებელ მტკიცებულებებად. სასამართლომ მ. ა-ი გაამართლა სსკ-ის 236-ე
მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ბრლდებაში. სასამართლომ ასევე მიიჩნია,
რომ საქმეზე არ მოიპოვებოდა უტყუარი მტკიცებულებები სსკ-ის 177-ე მუხლით
გათვალისწინებულ ბრალდებაში მსჯავრდებულის დასადანაშაულებლად და
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გათვალისწინებულ ბრალდებაში მსჯავრდებულის დასადანაშაულებლად და
დადასტურებულად ჩათვალა, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში მ. ა-მ ჩაიდინა წინასწარი
შეცნობით, დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ნივთის შეძენა არაერთგზის, დანაშაული,
გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 186-ე მუხლის მეორე
ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, რაშიც დაედო მას მსჯავრი.
      განაჩენი სააპელაციო წესით გაასაჩივრეს სიღნაღის რაიონული პროკურატურის
პროკურორმა დ. დ-მ და მსჯავრდებულმა მ. ა-მ.
      პროკურორმა სააპელაციო საჩივრით ითხოვა განაჩენის შებრუნება
მსჯავრდებულისათვის საუარესოდ, კერძოდ, მისი დამნაშავედ ცნობა საქართველოს სსკ-ის
177-ე მუხლის II ნაწილის ,,ბ», ,,გ» ქვეპუნქტების, 236-ე მუხლის I ნაწილის საფუძველზე და
საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის გამოყენებით, მისთვის სასჯელად 6 წლით
თავისუფლების აღკვეთის შეფარდება.
      მსჯავრდებულმა მ. ა-მ სააპელაციო საჩივრით ითხოვა ცვლილებების შეტანა
გასაჩივრებულ განაჩენში, კერძოდ, გამართლება სსკ-ის 186-ე მუხლის II ნაწილის „ბ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ბრალდებაში იმ მოტივით, რომ მას არ ჩაუდენია
განაჩენით მისთვის შერაცხული ქმედება.
      საჩივრები განიხილა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის
საქმეთა პალატამ, რომელმაც 2007 წლის 25 იანვრის განაჩენით უცვლელად დატოვა
გურჯაანის რაიონული სასამართლოს განაჩენი.
      სააპელაციო სასამართლოს განაჩენის თაობაზე მსჯავრდებულ მ. ა-ს დამცველმა,
ადვოკატმა გ. ჭ-მ საკასაციო საჩივრით მიმართა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატას. კასატორმა ითხოვა აღნიშნული განაჩენის
გაუქმება იმ ნაწილში, რომლითაც მ. ა-ი ცნობილ იქნა ბრალეულად საქართველოს სსკ-ის 
186-ე მუხლის II ნაწილის ,,ბ» ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენაში და მის
მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტა იმ საფუძვლით, რომ მას არ ჩაუდენია
აღნიშნული ქმედება, თანახმად საქართველოს სსსკ-ის 28-ე მუხლის I ნაწილის ,,ა»
ქვეპუნქტისა. კასატორმა საჩივარში აღნიშნა, რომ სისხლის სამართლის საქმეში არ
მოიპოვება მტკიცებულებები იმის დასადასტურებლად, რომ მ. ა-მ ჩაიდინა განაჩენით
მისთვის შერაცხული ქმედება, რის გამოც მსჯავრდება არის უსაფუძვლო, ხოლო განაჩენი _
დაუსაბუთებელი.
      საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2007
წლის 9 ნოემბრის განჩინებით გაუქმდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის
სამართლის საქმეთა პალატის 2007 წლის 25 იანვრის განაჩენი მ. ა-ს საქართველოს სსკ-ს
186-ე მუხლის II ნაწილის ,,ბ» ქვეპუნქტით მსჯავრდების ნაწილში, ხოლო საქმე ხელახლა
განსახილველად დაუბრუნდა იმავე სასამართლოს.

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008
წლის 31 იანვრის განაჩენით გურჯაანის რაიონული სასამართლოს 2006 წლის 14 სექტემბრის
განაჩენი დარჩა უცვლელად.
      სააპელაციო სასამართლოს განაჩენის თაობაზე მსჯავრდებულ მ. ა-ს ინტერესების
დამცველმა ადვოკატებმა _ მ. თ-მ და გ. ჭ-მ საკასაციო საჩივრით მიმართეს საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატას. კასატორებმა აღნიშნეს,
რომ განაჩენი არის უკანონო და დაუსაბუთებელი, იგი არ გამომდინარეობს საქმეზე
შეკრებილ უტყუარ მტკიცებულებათა ერთობლიობიდან; საქმე განხილულია საპროცესო
კანონმდებლობის დარღვევით; ეჭვი არ გადაწყდა ბრალდებულის სასიკეთოდ. ამდენად,
ადვოკატებმა ითხოვეს უკანონო, გამამტყუნებელი განაჩენის გაუქმება და სისხლის
სამართლის საქმის წარმოებით შეწყვეტა.
 

ს ა მ ო ტ ი ვ ა ც ი ო  ნ ა წ ი ლ ი:
 
      პალატამ შეისწავლა საქმის მასალები, შეამოწმა საკასაციო საჩივრის საფუძვლიანობა
და თვლის, რომ მსჯავრდებულ მ. ა-ს ინტერესების დამცველი ადვოკატების _ მ.თ-სა და გ. ჭ-
ს საკასაციო საჩივარი არ უნდა დაკმაყოიფლდეს, ხოლო თბილისის სააპელაციო
სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008 წლის 14 აპრილის განაჩენში
უნდა შევიდეს ცვლილება მსჯავრდებულის სასიკეთოდ, შემდეგი გარემოებების გამო:
      პალატა ვერ დაეთანხმება მსჯავრდებულ მ. ა-ს ინტერესების დამცველი ადვოკატების
საკასაციო საჩივრის მოტივაციას საქართველოს   სსკ-ის 186-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ბ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ბრალდებაში მისი გამართლების შესახებ, რადგან მისი
ბრალი კონკრეტული დანაშაულის ჩადენაში დადასტურებულია საქმის მასალებით,
კერძოდ: დაზარალებულისა და მოწმეთა ჩვენებებით, თვით მსჯავრდებულის, მისი დედის -
მ. ა-ისა და მეუღლის - ხ. -ს ჩვენებებით, რომლითაც უდავოდ არის დადგენილი, რომ ნ. ყ-ს
ეზოდან ფარულად გატაცებული თხებიდან ორი სული თხა, მ. ა-მ მიაბარა მწყემსს - თ. ბ-ს,
რომლისგანაც ისინი წაიყვანა დაზარალებულის შვილმა _ თ. ს-მ, ხოლო ერთი თხა
მსჯავრდებულის დედამ მიუყვანა დაზარალებულს. თან დაჰპირდა, რომ დაადგენდა და
დანარჩენ ორ თხასაც მიუყვანდა. დაზარალებულმა ნ. ყ-მ სააპელაციო სასამართლოში
განაცხადა, რომ მსჯავრდებულის მეუღლემ მას აუწერა დაკარგული მეოთხე თხის ნიშნებიც,
რაც უდავოდ ცხადყოფს, რომ მსჯავრდებულმა და მისმა ოჯახის წევრებმა (დედამ,
მეუღლემ) იცოდნენ სხვა დაკარგული თხების შესახებაც და ეს შეგნებულად დამალეს, რათა
არ გამჟღავნებულიყო მ. ა-ს მიერ დაუდგენელი პირისაგან დანაშაულებრივი გზით
მოპოვებული ქონების შეძენა და იყო რა წარსულში ნასამართლევი ქურდობისათვის, მისი
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან დაცვის მიზნით, უარყვეს ასეთი
ინფორმაცია საქმის როგორც წინასწარი გამოძიების, ისე სასამართლო განხილვის დროს.  
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ინფორმაცია საქმის როგორც წინასწარი გამოძიების, ისე სასამართლო განხილვის დროს.  
      ამდენად, პალატას მიაჩნია, რომ საქმის მასალებით მსჯავრდებულისათვის ბრალად
შერაცხული მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენა დადასტურებულია და მას სწორი
სამართლებრივი შეფასება აქვს მიცემული.
      ამასთან, პალატა ითვალისწინებს იმას, რომ მ. ა-ს ჰყავს 3 მცირეწლოვანი შვილი,
ზარალი ნაწილობრივ ანაზღაურებულია და შესაძლებლად მიიჩნევს, რომ გასაჩივრებულ
განაჩენში შევიდეს ცვლილება მსჯავრდებულის სასიკეთოდ, კერძოდ: მ. ა-ს საქართველოს
სსკ-ის 186-ე მუხლის II ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით დანიშნული სასჯელი _ 2 წლითა და 6 თვით
თავისუფლების აღკვეთა _ შეუმცირდეს 2 თვით, რასაც უნდა დაემატოს წინა განაჩენით 
დანიშნული მოუხდელი სასჯელის ნაწილი – 6 თვე და საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის
საფუძველზე მ. ა-ს საბოლოო სასჯელად განესაზღვროს 2 წლითა და 10 თვით
თავისუფლების აღკვეთა.
     
                  ს ა რ ე ზ ო ლ უ ც ი ო   ნ ა წ ი ლ ი:
 
      პალატამ, იხელმძღვანელა რა საქართველოს სსსკ-ის 561-ე მუხლის I ნაწილის „ა“, „დ“
ქვეპუნქტებით, 568-ე მუხლით,
 
                             დ ა ა დ გ ი ნ ა:
 
      მსჯავრდებულ მ. ა-ს ინტერესების დამცველი ადვოკატების _ მ. თ-სა და გ. ჭ-ს საკასაციო
საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
      თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008
წლის 31 იანვრის განაჩენი შეიცვალოს მსჯავრდებულის სასიკეთოდ შემდეგი მიმართებით:
      მსჯავრდებულ მ. ა-ს საქართველოს სსკ-ის 186-ე მუხლის II ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით
დანიშნული სასჯელი _ 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა _ შეუმცირდეს 2 თვით,
რასაც დაემატოს წინა განაჩენით დანიშნული მოუხდელი სასჯელის ნაწილი _ 6 თვე და მ. ა-
ს საბოლოო სასჯელად განესაზღვროს 2 წლითა და 10 თვით თავისუფლების აღკვეთა.
      განაჩენი სხვა ნაწილში დარჩეს უცვლელად.
      განჩინება საბოლოოა და არ საჩივრდება.
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