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კონტაქტი

შედეგი შეიცვალა სასჯელი
საქმის ნომერი 2კ-557აპ.-08
თარიღი 30/10/2008

გადაწყვეტილება/განჩინება
557აპ                                       30 ოქტომბერი, 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. ბ-ის ინტერესების დამცველი
ადვოკატის _ ი. გ-ისა და დაზარალებულ ე. ს-ის საკასაციო საჩივრები თბილისის
სააპელაციო სასამართლოს სისხლის  სამართლის საქმეთა პალატის 2008 წლის 13
თებერვლის განაჩენზე, რომლითაც მ. ბ. ცნობილ იქნა ბრალეულად საქართველოს სსკ-ის
108-ე მუხლითა და 236-ე მუხლის I, II ნაწილებით გათვალისწინებული
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების ჩადენაში.
 
                  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ი თ ი   ნ ა წ ი ლი:
 
      თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2007 წლის
28 მაისის განაჩენით მ. ბ., _ საქართველოს მოქალაქე, ნასამართლობის არმქონე, უცოლო,
უმაღლესი განათლებით, მცხოვრები დაბა წყნეთში, რ-ის ქ. ¹3ა-ში, ამჟამად პატიმარი, _
ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 108-ე მუხლითა და 236-ე მუხლის I, II
ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რისთვისაც საქართველოს სსკ-ის
59-ე მუხლის თანახმად, შეკრების წესით, სასჯელად განესაზღვრა 17 წლით თავისუფლების
აღკვეთა.
      იგი სასჯელს იხდის 2006 წლის 30 სექტემბრიდან.
      განაჩენით მ. ბ-ს მსჯავრი დაედო განზრახ მკვლელობის ჩადენაში, ცეცხლსასროლი
იარაღის მართლსაწინააღმდეგო ტარებასა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო
შეძენა-შენახვაში, რაც გამოიხატა შემდეგში:
      2006 წლის 30 სექტემბერს მ. ბ. იმყოფებოდა თავის საცხოვრებელ სახლში, რომელიც
მდებარეობს დაბა წყნეთში, რ-ის ქუჩის ¹3ა-ში. დაახლოებით 8 საათსა და 45 წუთზე მ. ბ-
სთან მივიდა  მეგობარი,  მეზობლად მცხოვრები ზ. ს. და ჭიშკრის გარედან დაუძახა მას.Mმ.
ბ. გავიდა ეზოს გარეთ, ზ. ს-სთან. მათი საუბარი გადაიზარდა ჯერ
ურთიერთშელაპარაკებაში, შემდგომ კი _ ჩხუბში, რა დროსაც მ. ბ-მ სახლიდან წინასწარ
გამოტანილი „მაკაროვის“ სისტემის ცეცხლსასროლი პისტოლეტიდან ზ. ს-ს განზრახ
მოკვლის მიზნით შვიდჯერ ესროლა. ზ. ს-მ მიიღო სხეულის დაზიანებები, კერძოდ: ზოგადი
მწვავე სისხლნაკლებობა, ცეცხლსასროლი გამჭოლი ჭრილობები _ შემავალი ორივე
ფილტვის, გულის, აორტის რკალის, წვრილი და მსხვილი ნაწლავების დაზიანებით,
მარცხენა ბეჭის ძვლის მოტეხილობა. მიყენებული დაზიანებების შედეგად იგი ადგილზევე
გარდაიცვალა. ზ. ს-ის სიკვდილის მიზეზი გახდა ზოგადი მწვავე სისხლნაკლებობა,
გამოწვეული გულმკერდის ღრუს ორგანოების დაზიანებით.

მ. ბ-მ, მას შემდეგ, რაც დარწმუნდა, რომ თავისი განზრახვა სისრულეში მოიყვანა,
მკვლელობის იარაღი დააგდო გარდაცვლილის სხეულიდან რამდენიმე მეტრის
დაშორებით, თვითონ კი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა.

 მ. ბ-ის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოღებულ იქნა: 1974 წლის ნიმუშის
A„კალაშნიკოვის“ კონსტრუქციის 5,45 მმ კალიბრიანი 7 ვაზნა; 1943 წლის ნიმუშის  7,62 მმ
კალიბრიანი _ 4, 5,6 მმ კალიბრიანი რგოლური აალების _2, 1895 წლის ნიმუშის 7,62 მმ
კალიბრიანი _ 1, 1917 წლის ნიმუშის 7,72 მმ კალიბრიანი _ 1 ვაზნა. ჩამოთვლილი
სხვადასხვა  სახეობის ცეცხლსასროლი იარაღისათვის განკუთვნილი ვაზნები მიეკუთვნება
საბრძოლო მასალათა კატეგორიას და ვარგისია გამოყენებისათვის. გლუვლულიანი
სანადირო თოფისათვის განკუთვნილი 8 ვაზნა, 9 მმ კალიბრიანი „მაკაროვის“ სისტემის
პისტოლეტისათვის განკუთვნილი 4  ვაზნა ასევე განეკუთვნება საბრძოლო მასალათა
კატეგორიას და ვარგისია გამოყენებისათვის.
      აღნიშნული განაჩენი სააპელაციო წესით გაასაჩივრა დაზარალებულმა ე. ს-მ. იგი
მიიჩნევს, რომ მ. ბ-ის მიმართ დადგენილი განაჩენი არის ლმობიერი, არ შეესაბამება
დამნაშავის პიროვნებას და მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმეს. ე. ს. აღნიშნავს,
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დამნაშავის პიროვნებას და მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმეს. ე. ს. აღნიშნავს,
რომ ცეცხლსასროლი იარაღით ჭრილობების მიყენების შემდეგ მ. ბ. გაიქცა და მიიმალა,
ნაცვლად რაიმე ზომების მიღებისა და ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანის
დახმარებისა. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაზარალებული ითხოვს მ. ბ-
ისათვის წარდგენილი მუხლებით გათვალისწინებული სასჯელის მაქსიმუმის შეფარდებას.
      განაჩენი ასევე გაასაჩივრა განსასჯელის ინტერესების დამცველმა, ადვოკატმა ი. გ-მ.
აპელანტი მიიჩნევდა, რომ სასამართლო გამოძიება ჩატარდა ცალმხრივად და არასრულად.
სასამართლომ არ გამოიკვლია ისეთი არსებითი ხასიათის გარემოებები, რომელთა
გარეშეც შეუძლებელია საქმეზე სწორი გადაწყვეტილების მიღება. სასამართლომ ეჭვი არ
განმარტა განსასჯელის სასარგებლოდ. ზ. ს-ის მკვლელობის ფაქტს თვითმხილველი არ
ჰყავს, ამიტომ ქმედების კვალიფიკაციისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მ.  ბ-ის
ჩვენებას, რომელიც მკვლელობის მოტივად ასახელებს დაზარალებულ ზ. ს-ის თხოვნას
მისი მოკვლის თაობაზე, რისთვისაც  მას A„ქურდად აღიარებდნენ“. ადვოკატი აღნიშნავს,
რომ განსასჯელის მიერ წინასწარ გამოძიებასა და სასამართლოში მიცემული ჩვენებები
არის არათანმიმდევრული და ურთიერთგამომრიცხავი, რაც იწვევს ეჭვს განსასჯელის
ფსიქიკურ სრულფასოვნებაზე. დაცვის მხარეს გამოძიების პროცესში ფსიქიატრიულ-
ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარებაზე უსაფუძვლოდ ეთქვა უარი. ადვოკატი მიიჩნევს,
რომ განსასჯელის ქმედება უნდა დაკვალიფიცირებულიყო მკვლელობად, ჩადენილი
ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში. ამასთანავე, აპელანტი თვლის, რომ
განსასჯელისათვის 236-ე მუხლით წარდგენილი ბრალდება არის ზედმეტად შერაცხული,
რადგანაც მ. ბ-ს ჰქონდა ტყვიების კოლექცია, რომელსაც არ იყენებდა მისი პირდაპირი
დანიშნულებით. რაც შეეხება ცეცხლსასროლი იარაღის ტარებას, იარაღი ბ-ს ხელში ეჭირა
და  იგი, უბრალოდ, წაიყოლა, როდესაც ს-მ დაუძახა. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან
გამომდინარე, აპელანტი ითხოვდა მ. ბ-ის გამართლებას სსკ-ის 236-ე მუხლით წარდგენილ
ბრალდებაში და მისი ქმედების დაკვალიფიცირებას საქართველოს სსკ-ის 111-ე მუხლით.

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008
წლის 13 თებერვლის განაჩენით თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის
საქმეთა კოლეგიის 2007 წლის 28 მაისის განაჩენი დარჩა უცვლელად.
      სააპელაციო სასამართლოს განაჩენის თაობაზე მსჯავრდებულ მ. ბ-ის ინტერესების
დამცველმა, ადვოკატმა ი. გ-მ და დაზარალებულმა ე. ს-მ საკასაციო საჩივრებით მიმართეს
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატას.
      მსჯავრდებულის ინტერესების დამცველმა, ადვოკატმა ი. გ-მ ითხოვა შეურაცხაობის
გამო, რა დროსაც  მ. ბ-ს არ შეეძლო, გაეცნობიერებინა თავისი ქმედების ფაქტობრივი
ხასიათი, მართლწინააღმდეგობა და ეხელმძღვანელა მისთვის, მსჯავრდებულის
განთავისუფლება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან. ალტერნატივის
სახით კი ითხოვა სააპელაციო სასამართლოს განაჩენში მსჯავრდებულის სასიკეთოდ
ცვლილების შეტანა, ქმედების გადაკვალიფიცირება საქართველოს სსკ-ის 108-ე მუხლიდან
იმავე კოდექსის 113-ე მუხლზე, ხოლო  სსკ-ის 236-ე მუხლის I, II ნაწილებით წარდგენილ
ბრალდებაში _ საქართველოს სსსკ-ის 28-ე მუხლის I ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით
სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტა და მსჯავრდებულის გამართლება.
      დაზარალებულმა ე. ს-მ ითხოვა ლმობიერების მოტივით განაჩენის გაუქმება და
მსჯავრდებულისათვის წარდგენილი მუხლებით სასჯელების მაქსიმუმის შეფარდება.
 

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

      პალატამ შეისწავლა საქმის მასალები, შეამოწმა საკასაციო საჩივრების
საფუძვლიანობა და თვლის, რომ საკასაციო საჩივრები არ უნდა დაკმაყოფილდეს, ხოლო
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008 წლის
13 თებერვლის განაჩენში უნდა შევიდეს ცვლილება მსჯავრდებულის სასიკეთოდ, შემდეგი
გარემოებების გამო:
      პალატა არ იზიარებს დაზარალებულ ე. ს-ის საკასაციო საჩივრის მოთხოვნას
მსჯავრდებულის მიმართ დანიშნული სასჯელის გამკაცრების შესახებ უსაფუძვლობის გამო.

პალატა ასევე არ იზიარებს მსჯავრდებულის ინტერესების დამცველი ადვოკატის _ ი.
გ-ის მოთხოვნას შეურაცხაობის გამო მსჯავრდებულის სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლების ან ალტერნატივის  სახით ქმედების
საქართველოს სსკ-ის 113-ე მუხლზე გადაკვალიფიცირებისა და სსკ-ის 236-ე მუხლის I, II
ნაწილებით წარდგენილ ბრალდებაში სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის
შესახებ, უსაფუძვლობის გამო.

პალატას მიაჩნია, რომ საქმეზე წარმოდგენილ მტკიცებულებათა ერთობლიობით: მ.
ბ-ის ნაწილობრივ აღიარებითი ჩვენებით, ეჭვმიტანილის დაკავების, შემთხვევის ადგილის
დათვალიერების, ამოღების, ჩხრეკის ოქმებით, ბალისტიკური, ბიოლოგიური, ქიმიური
სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზების დასკვნებით, მოწმეების: დ. გ-ის, ვ. ზ-ის, შ. გ-ის,
ლ. ჩ-ის ჩვენებებით, დაზარალებულის უფლებამონაცვლის – ე. ს-ის ჩვენებით და საქმის
სხვა მასალებით მსჯავრდებულისათვის ბრალად შერაცხული მართლსაწინააღმდეგო
ქმედებების ჩადენა დადასტურებულია და სწორი სამართლებრივი შეფასება აქვს
მიცემული.

მსჯავრდებულის ადვოკატის მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ მ. ბ-ს დანაშაულის
ჩადენის დროს არ შეეძლო, გაეცნობიერებინა თავისი ქმედების ფაქტობრივი ხასიათი ან
მართლწინააღმდეგობა, ანდა ეხელმძღვანელა მისთვის, გაზიარებული ვერ იქნება, შემდეგ
გარემოებათა გამო:
      2007 წლის 13 ნოემბრის ალტერნატიული, კომისიური, კომპლექსური, სტაციონარული,
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      2007 წლის 13 ნოემბრის ალტერნატიული, კომისიური, კომპლექსური, სტაციონარული,
სასამართლო ფსიქიატრიულ-ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის. დასკვნის თანახმად, მ. ბ.
ბრალად შერაცხული დანაშაულის ჩადენის დროს ქრონიკული ფსიქიკური ავადმყოფობით,
ფსიქიკის დროებითი აშლილობით, ან ჭკუასუსტობით დაავადებული არ იყო. მას
აღენიშნებოდა არაფსიქოზური დონის ფსიქიკური აშლილობა შერეული პერსონოლოგიური
აშლილობის სახით და მას შეეძლო, გაეცნობიერებინა თავისი ქმედების ფაქტობრივი
ხასიათი და მართლწინააღმდეგობა და ეხელმძღვანელა მისთვის (შერაცხადობა), რაზეც
მოწმობს მისი მიზანმიმართული და თანმიმდევრული ქმედებები დანაშაულის ჩადენის
დროს, ასევე მის ქცევაში ბოდვის, აღქმის პათოლოგიის ან ცნობიერების აშლის ნიშნების
არარსებობა. მ. ბ-ს აქვს ფსიქიკური ნაკლი. იგი არანებაყოფლობით სტაციონარულ
ფსიქიატრიულ დახმარებას არ საჭიროებს და მას შეუძლია, პასუხი აგოს
მართლმსაჯულების წინაშე ბრალად შერაცხული ქმედებისათვის. აღნიშნულ დასკვნას
ხელი მოაწერა კომისიის სამმა წევრმა, ს.ს.ი.პ «ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს» ექსპერტებმა, ხოლო სამი წევრი, ს.ს მ.
ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ფსიქიატრები
დარჩნენ განსხვავებულ აზრზე.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 28-ე მუხლის მეორე
ნაწილის «ე» ქვეპუნქტის თანახმად სისხლისსამართლებრივი დევნა უნდა შეწყდეს თუ
პირის შეურაცხაობა დადასტურებულია სახელმწიფო სასამართლო ფსიქიატრიული
ექსპერტიზის დასკვნით, რასაც მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არა აქვს.
      პალატა ასევე ვერ გაიზიარებს აპელანტის მოსაზრებას, რომ მ. ბ-მ მკვლელობა ჩაიდინა
აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილებით, ვინაიდან აღნიშნული არ
დასტურდება საქმეში არსებული და სასამართლო გამოძიების დროს გამოკვლეული
მტკიცებულებებით. მსჯავრდებულის განმარტება, რომ მასსა და ზ. ს-ს შორის კონფლიქტი
დაახლოებით ნახევარ საათს გაგრძელდა, არ დასტურდება მოწმეთა ჩვენებებით.
      მოწმის სახით დაკითხვისას ვ. ზ-მ განმარტა, რომ შემთხვევამდე ზ. ს. მივიდა მასთან
ჯიხურში, მილების ჩაბარების მიზნით, რაზეც უარი უთხრა. მისი წასვლიდან დაახლოებით 5
წუთში გაიგო  ჯერ სამი გასროლის ხმა, შემდეგ კიდევ შემოესმა სროლების ხმა. სროლებს
შორის დაახლოებით იყო სამი წამის სხვაობა.
      რაიმე კონფლიქტის ან ჩხუბის ხმა არ გაუგია არც მსჯავრდებულის დედას _ მ. ბ-ს და არც
შემთხვევის ადგილიდან ახლოს მდებარე მაღაზიის გამყიდველს _ დ. გ-ს.
      პალატა თვლის, რომ აღნიშნულ ვითარებაში მ. ბ-ის ქმედება არ შეიძლება, მიჩნეულ
იქნეს აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობად, ვინაიდან აუცილებელი მოგერიების
მთავარი კომპონენტები _ თავდასხმა და თავდაცვის მიზანი მოცემულ შემთხვევაში არ
არსებობს და, შესაბამისად, ვერც მისი ფარგლების გადაცილება მოხდებოდა.
      საქმეში არ მოიპოვება სისხლის სამართლის საპროცესო კანონის ისეთი არსებითი
ხასიათის დარღვევა, რაც საფუძვლად დაედება განაჩენის გაუქმებას.
      ამასთან, საქართველოს სსსკ-ის 565-ე მუხლის თანახმად, მსჯავრდებულის ქმედების
სიმძიმისა და პიროვნების შეუსაბამოდ ითვლება სასჯელი, რომელიც, თუმცა არ სცილდება
კანონით გათვალისწინებული სანქციის ფარგლებს, მაგრამ თავისი სახითა და ზომით,
მეტისმეტი სიმკაცრის გამო, აშკარად უსამართლოა.
      საკასაციო პალატა, იქიდან გამომდინარე, რომ მსჯავრდებული ნაწილობრივ ინანიებს
ჩადენილ დანაშაულს, ხასიათდება დადებითად, არ არის ნასამართლევი, შესაძლებლად
მიიჩნევს, რომ მ. ბ-ს საქართველოს სსკ-ის 108-ე მუხლით შეფარდებული სასჯელი – 13 წლით
თავისუფლების აღკვეთა _ შეუმცირდეს 3 წლით და საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის
თანახმად, შეკრების წესით, საბოლოო სასჯელად განესაზღვროს 14 წლით თავისუფლების
აღკვეთა.
     
 
                  ს ა რ ე ზ ო ლ უ ც ი ო   ნ ა წ ი ლ ი:
 
      საკასაციო 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. ბ-ის ინტერესების დამცველი ადვოკატის _ ი. გ-ისა და დაზარალებულ ე.
ს-ის საკასაციო საჩივრები არ დაკმაყოფილდეს.
      თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008
წლის 13 თებერვლის განაჩენი შეიცვალოს მსჯავრდებულის სასიკეთოდ შემდეგი
მიმართებით:
      მ. ბ-ს საქართველოს სსკ-ის 108-ე მუხლით დანიშნული სასჯელი _ 13 წლით
თავისუფლების აღკვეთა _ შეუმცირდეს 3 წლით და ამ მუხლით მას სასჯელად
განესაზღვროს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
      მ. ბ-ს საბოლოო სასჯელად განესაზღვროს 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
      განაჩენი სხვა ნაწილში დარჩეს უცვლელად.
      განჩინება საბოლოოა და არ საჩივრდება.
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