
22.06.21, 13:47გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა

Page 1 of 3http://prg.supremecourt.ge/DetailViewCrime.aspx

მთავარი | სიახლეები | მართლმსაჯულების სასახლე | სტრუქტურა | მოსამართლეები | სისტემა | ბიუჯეტი | კანონმდებლობა |
კონტაქტი

შედეგი შეიცვალა კვალიფიკაცია და სასჯელი
საქმის ნომერი 2კ-407აპ.-08
თარიღი 31/10/2008

გადაწყვეტილება/განჩინება
407აპ                                      31 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 ა. მ-ის ინტერესების დამცველის,
ადვოკატ  მ. რ-ს საკასაციო საჩივარი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის
სამართლის საქმეთა პალატის 2008 წლის 18 იანვრის განაჩენზე, რომლითაც ა. მ. ცნობილ
იქნა ბრალეულად საქართველოს სსკ-ის 178-ე მუხლის III ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენაში.
 
                  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ი თ ი   ნ ა წ ი ლ ი:
 
      რუსთავის საქალაქო სასამართლოს 2007 წლის 26 ნოემბრის განაჩენით ა. მ. , _
საქართველოს მოქალაქე, საშუალო განათლებით, ნასამართლობის არმქონე,
ცოლშვილიანი, მცხოვრები თელავის რაიონის სოფელ გ-ში, ამჟამად პატიმარი, _ ცნობილ
იქნა დამნაშავედ საქართველოს  სსკ-ის 178-ე მუხლის III ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რისთვისაც სასჯელად განესაზღვრა 5 წლითა
და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა. იგი სასჯელს იხდის 2007 წლის 7 მაისდან.
      განაჩენით ა. მ-ს მსჯავრი დაედო ძარცვაში, ე.ი. სხვისი მოძრავი ნივთის აშკარა
დაუფლებაში მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, სატრანსპორტო საშუალების
წინააღმდეგ, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. აღნიშნული გამოიხატა შემდეგში:
      2007 წლის 6 მაისს, დაახლოებით 20.00 საათზე, თელავის რაიონის სოფელ გ-ში
მცხოვრები ა. მ. იმყოფებოდა სტუმრად მეგობარ გ. მ-თან, მის საცხოვრებელ ბინაში,
მდებარე ქ. რუსთავში, თ-ს მე-3 ჩიხის ¹2-43-ში, რა დროსაც ა. მ-მ გ. მ-ს შესთავაზა,
აღენიშნათ გიორგობის დღესასწაული. ა მ. და გ. მ. ამ უკანასკნელის კუთვნილი, რუხი ფერის
„ბმვ-520“ მარკის ავტომანქანით, სატრანზიტო ნომრით „ .. .. “, წავიდნენ რუსთავის მე-12 მ/
რ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ერთ-ერთ ლუდის ბარში. ა. მ. , აპირებდა რა
თბილისში წასვლას, ლუდის ბარიდან გასვლის შემდეგ გ. მ-მ მიიყვანა შარტავას მოედანზე
არსებულ გაჩერებაზე. გ. მ. გადმოვიდა მანქანიდან, რათა გაეჩერებინა თბილისი-რუსთავის
მიმართულებით მიმავალი სამარშრუტო ტაქსი, ხოლო ა. მ. დატოვა ა/მანქანაში, რა დროსაც
ამ უკანასკნელმა განიზრახა მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით დაუფლებოდა
გ. მ-ის კუთვნილ, რუხი ფერის „ბმვ-520“ მარკის, სატრანზიტო ნომრით „ .. .. “  ა/მანქანას.
თავისი დანაშაულებრივი განზრახვის სისრულეში მოსაყვანად, მან ისარგებლა აღნიშნული
ვითარებით, უკანონოდ დაეუფლა ა/მანქანის გასაღებს, რომელიც გ. მ-ს დატოვებული
ჰქონდა ა/მანქანაში და აშკარად, მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით დაეუფლა
გ. მ-ის კუთვნილ, 5400 ლარად ღირებულ ავტომანქანას, რითაც დაზარალებულს მიაყენა
მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი. იმავე ღამეს ა. მ. აღნიშნული ავტომანქანით
დააკავეს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა.
      2007 წლის 6 ივნისს საქმე საბრალდებო დასკვნით რუსთავის საქალაქო სასამართლოში
შევიდა სსკ-ის 184-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულით. 2007
წლის 15 ივნისს რუსთავის საქალაქო სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართა
პროკურორმა და მოითხოვა საქმის დამატებით გამოძიებაში დაბრუნება
განსასჯელისათვის უფრო მძიმე ბრალდების წარდგენის მიზნით. საქმე საბრალდებო
დასკვნით განსახილველად, სსკ-ის 178-ე მუხლის მე-2 ნაწილის «ა» და მესამე ნაწილის «ე»
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულით, სასამართლოში შევიდა 2007 წლის 6
ივნისს. 
      რუსთავის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი სააპელაციო წესით გაასაჩივრეს
მსჯავრდებულმა ა. მ-მ და მისმა ინტერესების დამცველმა, ადვოკატმა მ. რ-მ, რომლებიც
ითხოვდნენ ა. მ-ს მიმართ გამამართლებელი განაჩენის დადგენას, რადგანაც
მსჯავრდებულის მიერ ჩადენილი ქმედება წინასწარ გამოძიებაში დაკვალიფიცირებული
იყო სსკ-ის 184-ე მუხლით, რომელიც ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობით გაუქმებულია,
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იყო სსკ-ის 184-ე მუხლით, რომელიც ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობით გაუქმებულია,
ხოლო სსკ-ის 178-ე მუხლით გათვალისწინებული ქმედება მას არ ჩაუდენია.
      თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008
წლის 18 იანვრის განაჩენით რუსთავის საქალაქო სასამართლოს 2007 წლის 26 ნოემბრის
განაჩენი დარჩა უცვლელად.
      სააპელაციო სასამართლოს განაჩენის თაობაზე მსჯავრდებულ ა. მ-ს ინტერესების
დამცველმა, ადვოკატმა მ. რ-მ საკასაციო საჩივრით მიმართა საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატას.
      კასატორმა აღნიშნა, რომ განაჩენი არის დაუსაბუთებელი და უკანონო, ეჭვი, რომელიც
არ დასტურდება კანონით დადგენილი წესით, უნდა გადაწყდეს ეჭვმიტანილისა და
ბრალდებულის სასარგებლოდ.
      მსჯავრდებული პირველად არის სამართალში, ხასიათდება დადებითად, ჰყავს ოჯახი,
მცირეწლოვანი გოგონა, რომელიც მკურნალობას საჭიროებს, არის ოჯახის ერთადერთი
მარჩენალი. ამდენად, ადვოკატმა მ. რ-მ ითხოვა, საქართველოს სსსკ-ის 562-ე მუხლის
თანახმად, სასამართლოს განაჩენის გაუქმება და ა. მ-ს გამართლება.
     

ს ა მ ო ტ ი ვ ა ც ი ო   ნ ა წ ი ლ ი:
 
პალატამ შეისწავლა საქმის მასალები, გააანალიზა წარმოდგენილი საჩივრის

საფუძვლიანობა და მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საკასაციო საჩივარი არ უნდა
დაკმაყოფილდეს, ხოლო გასაჩივრებულ განაჩენში უნდა შევიდეს ცვლილება
მსჯავრდებულის სასიკეთოდ, შემდეგ გარემოებათა გამო:

დაზარალებულ გ. მ-ის ჩვენებით, მოწმეების კ. მ-ის და კ. ბ-ის ჩვენებებით, ამოღების
ოქმით და საქმეში არსებულ სხვა მტკიცებულებათა ერთობლიობით, მსჯავრდებულ ა. მ-ს
მიერ მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენა დადასტურებულია, თუმცა სწორი
სამართლებრივი შეფასება არა აქვს მიცემული.

მსჯავრდებულმა ა. მ-მ დანაშაული ჩაიდინა 2007 წლის 6 მაისს. იმ დროისათვის
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ სხვა
დანაშაულებთან ერთად, ასევე დასჯად ქმედებად ითვალისწინებდა ავტომობილის ან სხვა
მექანიკური საშუალების მართლსაწინააღმდეგო დაუფლებას მისაკუთრების მიზნის
გარეშე. საქმის მასალებით დადგენილია, რომ ა. მ. დაზარალებულ გ. მ-ს ავტომანქანას
დაეუფლა დროებითი გამოყენების მიზნით, რის გამოც მისი ქმედება ზუსტად
შეესაბამებოდა დანაშაულის ჩადენის დროს მოქმედ სსკ-ის 184-ე მუხლის პირველ ნაწილს.
ამასთან, პალატა ვერ დაეთანხმება დაცვის მხარის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ
სისხლის სამართლის კოდექსში 2007 წლის 23 მაისს განხორციელებული ცვლილებით მოხდა
სსკ-ის 184-ე მუხლის დეკრიმინალიზაცია, ვინაიდან მართალია საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსში შეტანილ იქნა ცვლილება, რითაც ამოღებულ იქნა სსკ-ის 184-ე
მუხლი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ავტომობილის გატაცებას, თუნდაც დროებითი
სარგებლობის მიზნით, არა აქვს დანაშაულებრივი ხასიათი, ვინაიდან საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის 2007 წლის 28 ივნისის განჩინების სახით უკვე
არსებობს სასამართლო პრაქტიკა, რომლის მიხედვით, სისხლის სამართლის კოდექსის 184-
ე მუხლით ქმედების დასჯადობას ფაქტობრივად ითვალისწინებს გატაცების ხერხის
მიხედვით საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთა შესაბამისი მუხლები.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, პალატას მიაჩნია, რომ მსჯავრდებულ ა. მ-ს
დანაშაულებრივი ქმედება გათვალისწინებული სსკ-ის 178-ე მუხლის III ნაწილის „ე“
ქვეპუნქტით უნდა გადაკვალიფიცირდეს სსკ-ის 184-ე მუხლის პირველ ნაწილზე (2007 წლის
23 მაისამდე მოქმედი რედაქცია) და მას აღნიშნული მუხლით სასჯელის ზომად უნდა
განესაზღვროს 1 წლითა და 7 თვით თავისუფლების აღკვეთა.

ს ა რ ე ზ ო ლ უ ც ი ო    ნ ა წ ი ლ ი:
     
      პალატამ იხელმძღვანელა საქართველოს სსსკ-ის 561-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ა»,
«დ” ქვეპუნქტებით, 568-ე მუხლით და

 
 

დ ა ა დ გ ი ნ ა:
 
      საკასაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
      თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2008
წლის 18 იანვრის განაჩენში შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
      მსჯავრდებულ ა. მ-ს დანაშაულებრივი ქმედება გათვალისწინებული სსკ-ის 178-ე მუხლის
III ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით უნდა გადაკვალიფიცირდეს სსკ-ის 184-ე მუხლის პირველ
ნაწილზე (2007 წლის 23 მაისამდე მოქმედი რედაქცია).
      ა. მ-ს საბოლოო სასჯელის ზომად განესაზღვროს 1 (ერთი) წლითა და 7 (შვიდი) თვით
თავისუფლების აღკვეთა.
განაჩენი სხვა ნაწილში დარჩეს უცვლელად.
განჩინება საბოლოოა და არ საჩივრდება.
 

<< უკან «წინა    შემდეგი»
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