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რეზიუმე. სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია იმ თავისებურებებზე და კრიტერიუმებზე, 

რომელიც ახასიათებს დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღებასა და ქმედით მონანიებას. მასში 

განხილულია ამ ორი ინსტიტუტის შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებული მოსაზრებები. 

სტატიის მიზანია დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღებისა და ქმედითი მონანიების 

ურთიერთგამიჯვნის საკითხის ანალიზი და არსებული პრობლემების გამოვლენა, შესაბამისად 

შედარებით-სამართლებრივი, ლოგიკური და ანალიტიკური მეთოდების გამოყენებით განხილულია 

დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღების ობიექტური და სუბიექტური მხარეები, სტატისტიკური 

მონაცემები და შეფასებულია ის სპეციფიკა და საკვანძო საკითხები, რომელიც განგრძობად 

დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღებას ახასიათებს. სტატიაში განხორციელებული კვლევის 

შესაბამისად გადაწყვეტილი და წარმოდგენილია ასეთ შემთხვევაში პირის სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების სწორი სამართლებრივი გზა. 

საკვანძო სიტყვები: განგრძობადი დანაშაული, ნებაყოფლობით ხელის აღება, ქმედითი მონანიება 

 

 

1. შესავალი 

პირის მხრიდან დანაშაულის ჩადენა შეიძლება აქტიური მოქმედებით ან უმოქმედობით 

განხორციელდეს. უმოქმედობით ჩადენილი დანაშაულის დროს პირის გარეგანი 

პასიურობა და უმოქმედობა, რეალურად მის გონებაში მიმდინარე დინამიური 

პროცესების გარეგანი გამოვლინებაა. ამდენად, ის რაც გარე სამყაროში პიროვნების 

მოქმედებით და უმოქმედობით ვლინდება მის გონებაში მიმდინარე პროცესების, 

გადაწყვეტილების, ნაფიქრის, განზრახულის გამოხატვაა. შესაბამისად, დანაშაულის 

ჩადენა პირის მხრიდან გონების დაძაბვასა და გარკვეული ფსიქოლოგიური ფაქტორების 

გააზრებას გულისხმობს. პირის ცნობიერში მიმდინარე პროცესების ხანგრძლივობა 

დამოკიდებულია დანაშაულის ჩადენის ფაქტობრივ გარემოებებზე, მაგ. თუ პირთა 

ჯგუფის მიერ დაიგეგმა ბანკის დაყაჩაღება, ამ მიზნით შეიქმნა ორგანიზებული ჯგუფი, 

განაწილდა როლები და მოძიებული იქნა იარაღი, ეს ყველაფერი თავისთავად მიუთითებს 

მათ გონებაში მიმდინარე დინამიური პროცესების ხანგრძლივობაზე, ხოლო ადგილზე 

სპონტანურად მიღებული დანაშაულის ჩადენის გადაწყვეტილება კი პირიქით მის 

ხანმოკლეობას ადასტურებს. შესაბამისად, დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება და 

მისი დაუმთავრებლობაც პირის გონებაში მიმდინარე ფსიქოლოგიური ნააზრევის 

შედეგია, რაც კანონმდებლის მიერ სათანადოდ ფასდება და პირი მომზადების ან 
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დაუმთავრებელი/დამთავრებული მცდელობის სტადიაზე დანაშაულის ჩადენისგან 

ნებაყოფლობით ხელის აღების გამო სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან 

თავისუფლდება. გარდა ამისა თუ პირმა დაასრულა და ჩაიდინა დანაშაული, რომელიც 

სამ წლამდეა (გამონაკლის შემთხვევებში სხვა კატეგორიის დანაშაულებზეც, ოღონდ 

აღნიშნული გათვალისწინებული უნდა იყოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამის 

მუხლში) ქმედითი მონანების გამოც, ასევე, შესაძლებელია გათავისუფლდეს სისხლის-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან. კანონმდებლობაში, არსებული ზემოაღნიშნული 

წამახალისებელი მუხლების მიუხედავად, სისხლის სამართლის კანონმდებლობის 

ლიბერალიზაციისათვის სისხლის სამართლის კოდექსის 21-ე მუხლის დღევანდელი 

ფორმულირება, რომელიც შეეხება დანაშაულის ჩადენისაგან ნებაყოფლობით ხელის 

აღებას, შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს იმგვარად, რომ განგრძობად დანაშაულზეც თუ ის 

არ ლახავს სხვის უზენაეს პერსონალურ სამართლებრივ სიკეთეს (მაგ. სიცოცხლე, ჯანმრთე-

ლობა და ა.შ.) პირი გათავისუფლდეს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან.  

შესაბამისად განხორციელებული კვლევა აქტუალური და მნიშვნელოვანია, ვინაიდან 

პირის გადაწყვეტილება, რის შედეგადაც ის დანაშაულზე ნებაყოფლობით იღებს ხელს, 

სათანადოდ უნდა შეფასდეს და მას რეაბილიტაციის და სამართლებრივ სივრცეში 

დაბრუნების სრული შესაძლებლობა უნდა მიეცეს.  

 

2. დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება და ქმედითი მონანიება 

2.1 . დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღების განმარტება  

დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღების განმარტება მითითებულია საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის 21-ე მუხლში, რომლის მიხედვითაც, თუ პირმა 

დანაშაულის დამთავრებაზე ნებაყოფლობით და საბოლოოდ აიღო ხელი, მას არ 

დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. 

ზემოაღნიშნული მუხლის შემოღებით სახელმწიფო გამოხატავს ლიბერალურ მიდგომას 

და საშუალებას აძლევს ნებისმიერ პიროვნებას, მიუხედავად მისი კრიმინალური 

წარსულისა, დანაშაულის დამთავრებამდე ნებაყოფლობით და საბოლოოდ აიღოს ხელი 

დანაშაულზე. ამ მუხლის ამოქმედებით კანონმდებელი ყველა პოტენციურ დამნაშავეს 

აძლევს სამართლებრივ გზას, რომ ნეგატიური და საზოგადოებისათვის მიუღებელი 

ქმედების დასრულებისგან შეიკავოს თავი და დაუბრუნდეს იმ სტატუს კვოს, რომელიც 

ქმედების განხორცილებამდე არსებობდა.  

ნებაყოფლობით ხელის აღების მნიშვნელობის განსაზღვრისას მეცნიერები (Weinhold, 1990) 

ტრადიციულად სამ შეხედულებაზე ამახვილებენ აქცენტს. ესენია „ოქროს ხიდის“, იგივე 

„კრიმინალ-პოლიტიკური“ თეორია, „შეწყალების“, იგივე „წახალისების“ და „სასჯელის 

მიზნის“ თეორიები.  

ზემომოყვანილი თეორიებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი „ოქროს ხიდის“ თეორიის 

მიხედვით, კანონმდებელი დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის ამღებ პირს (ფოიერბახის 
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ხატოვანი გამოთქმით) „ოქროს ხიდს“ უგებს და მას კანონიერ სამყაროში დაბრუნების 

საშუალებას აძლევს. დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღების დაუსჯელობით 

კანონმდებელი დანაშაულის ბოლომდე მიყვანას უშლის ხელს რითაც სამართლებრივ 

სიკეთეს იცავს. აღსანიშნავია, რომ ეს მოძღვრება ემპირიულად არაა დასაბუთებული, 

ვინაიდან გაურკვეველია ფიქრობს, თუ არა პირი დანაშაულის ჩადენისას იმის შესახებ, 

რომ მას დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღების შემთხვევაში გაათავისუფლებენ 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან (მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, 2011). 

საპირისპირო მოსაზრებით, როდესაც დამნაშვემ იცის სახელმწიფოს მხრიდან ამგვარი 

დათმობის შესახებ, საეჭვოა, რომ მან გადაწყვიტოს კანონიერად მოქმედება. ვინაიდან, 

ზოგადად, კანონმდებლის მხრიდან ამგვარი მარეაბილიტირებელი შეღავათის არსებობის 

შესახებ პირისთვის ცნობილია დანაშაულის დაწყებამდეც, თუმცა ამ საფუძვლის მიუხე-

დავად, ის მაინც არ ამბობს უარს დანაშაულის განხორციელებაზე (ხარანაული, 2013). 

„ოქროს ხიდის“ თეორიით სახელმწიფო, სასჯელისაგან გათავისუფლების მოტივაციას 

აძლევს პირს იმ მიზნით, რომ დანაშაულებრივი შედეგი აიცილოს თავიდან 

(სულაქველიძე, 1992).  

მეცნიერ ოთარ გამყრელიძის აზრით (გამყრელიძე, 2013), კანონმდებელი დამნაშავეს, თუ 

ის დანაშაულის გაგრძელებაზე უარს იტყვის, „ოქროს ხიდის“ მეშვეობით უკან დახევის 

საშუალებას აძლევს და აღნიშნული თეორია გამოიყენება არა მარტო დამთავრებული 

მცდელობის, არამედ ყოველგვარი მცდელობის დროს. 

აღნიშნულ მოსაზრებას არ ეთანხმება მეცნიერი მერაბ ტურავა (ტურავა, 2013), რომელიც 

მიიჩნევს, რომ მხოლოდ დამთავრებული მცდელობის შემთხვევაში არის შესაძლებელი 

„ოქროს ხიდის“ თეორიის მიხედვით დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება და 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება.  

ზოგადად პიროვნება სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ის სათანადო მოტივებს ეძებს, 

ამიტომაც გადაწყვეტის აქტს წინ უძღვის მოტივაციის პროცესი. მოტივაციის შედეგად კი 

ყალიბდება მოტივი, როგორც გადაწყვეტილების ფსიქოლოგიური საფუძველი (უზნაძე, 

1998). შესაბამისად დანაშაულზე ნეაბაყოფლობით ხელის აღების დროს მნიშვნელოვანია, 

რომ ასეთი გადაწყვეტილება თავად ქმედების სუბიექტმა მიიღოს ნებაყოფლობით და მისი 

მხრიდან ქმედების შეწყვეტა არ უნდა იყოს გამოწვეული იძულებით, ფიზიკური 

შეუძლებლობით ან სხვა გარეშე ფაქტორებით. 

ზოგიერთი გერმანელი ავტორი (Baumann et al, 2003) ნებაყოფლობით ხელის აღების ერთ-

ერთ საფუძვლად მოიაზრებს ნებაყოფლობით ხელის ამღებისაგან ისეთ აუცილებელ ქცევას, 

რომელიც აქტიურ მოქმედებაში გამოიხატება, (ძირითადად დამთავრებული მცდელობის 

დროს), თუმცა შინაარსობრივად არ გამორიცხავენ უმოქმედობის შესაძლებლობასაც. 

მეცნიერების აზრით (წერეთელი, 2007), მხოლოდ სუბიექტური შეხედულების 

საფუძველზე, შეუძლებელი იქნებოდა პასუხისმგებლობის მოხსნის დასაბუთება, რადგან 

პირმა ეს გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს, ასევე, არაზნეობრივი მოტივით, რაც 

ნამდვილად არ ადასტურებს მის გამოსწორებას.  
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განსახილველი საკითხის ირგვლივ, ასევე, სხვადასხვა თეორიები არსებობს. მაგალითად: 

ე.წ. „ცალკეული აქტის“ თეორია, რომლის მიხედვით: პირი უნდა დაისაჯოს დანაშაულის 

მცდელობისათვის, თუ მან მისი აზრით შედეგის მისაღწევად ვარგისი ქმედება ჩაიდინა 

და სხვა შემდგომი შესაძლებელი მოქმედებები აღარ განახორციელა, თუმცა მიუხედავად 

ამისა, მის პირველ ქმედებას სასურველი შედეგი მაინც არ მოჰყვა. რაც შეეხება ე.წ. 

„ქმედებათა ერთობლიობაში შეფასების“ თეორიას, მისი მიხედვით, პირველი (უშედეგო) 

მოქმედება და მეორე (სასურველი შედეგის გამომწვევი) მოქმედებაზე უარის თქმა 

ფასდება ერთობლიობაში (ტურავა, 2013).  

ამდენად, დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება შესაძლებელია დაუმთავრებელი 

დანაშაულის დროს, როგორც დანაშაულის მომზადების, ასევე დამთავრებული და 

დაუმთავრებელი მცდელობის სტადიებზე. დანაშულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება, 

უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს: 1) დანაშაულის შედეგი თავიდან უნდა იქნეს 

აცილებული; 2) პირი დანაშულზე ხელის აღებისას ნებაყოფლობით უნდა მოქმედებდეს; 

3) დანაშაულზე ხელის აღება უნდა იყოს საბოლოო (მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, 2011). 

შესაბამისად, ნებაყოფლობით ხელის აღების ნორმა შეზღუდულია მომზადებისა და 

მცდელობის სტანდარტებით (Leipziger Kommentar StGB, 2007). 

 

2.2 . ქმედითი მონანიების განმარტება  

ნებაყოფლობით ხელის აღების გარდა, სისხლის სამართლის კოდექსი, ასევე ითვალის-

წინებს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების სხვა 

საფუძველს, როგორიცაა მაგალითად ქმედითი მონანიება.  

სისხლის სამართლის დოგმატიკაში აღიარებულია, რომ დანაშაულის დამთავრების 

შემდეგ, დანაშაულზე ხელის აღება შეუძლებელია, რის კომპენსაციას ახდენს ე.წ. ქმედითი 

მონანიების ინსტიტუტი, რომელსაც დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღების 

სუროგატად მოიხსენიებენ (Baumann et al, 2003). 

სისხლის სამართლის კოდექსის 68-ე მუხლის თანახმად პირის სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება ქმედითი მონანიების გამო შესაძლებელია იმ 

შეთხვევაში, თუ პირი პირველად ჩაიდენს დანაშულს, რომლისთვის გათვალისწინებული 

სასჯელი არ აღემატება 3 წლით თავისუფლების აღკვეთას და იგი ამ დანაშაულის ჩადენის 

შემდეგ ნებაყოფლობით გამოცხადდება ბრალის აღიარებით, ხელს შეუწყობს დანაშულის 

გახსნას და აანაზღაურებს ზიანს. სხვა კატეგორიის დანაშულის ჩადენის შემთხვევაშიც, 

შესაძლებლია პირი გათავისუფლდეს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, 

თუკი ეს გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილის შესაბამისი 

მუხლით. 

ქმედითი მონანიების დროს პირი თავისი ნებასურვილით უნდა გამოცხადდეს სამართალ-

დამცავ ორგანოში და განაცხადოს მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის თაობაზე. ბრალის 

აღიარებით გამოცხადებად ჩაითვლება ასევე ისეთი შემთხვევა თუ თავად დანაშაულის 
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ჩამდენი პირი, რომელიც ობიექტური მიზეზების გამო ვერ ახერხებს სამართალდამცავებ-

თან გამოცხადებას, ტელეფონით ან სხვა ტექნიკური საშუალებით საგამოძიებო ორგანოებს 

შეატყობინებს მის ადგილმდებარეობას და მოსთხოვს მათი წარმომადგენლის მოსვლას 

დათქმულ ადგილას (დვალიძე, 2013). 

სამართალდამცავი ორგანოების ინტერესში შედის რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს 

ბრალის აღიარებით გამოცხადება და რაც მთავარია, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 

მიცემის ხანდაზმულობის ვადის გასვლამდე (ავტ. კოლექტივი, 2007). 

იმ შემთხვევაში თუ პირმა შეიტყო, რომ მისი მართლსაწინააღმდეგო ქმედების თაობაზე 

ცნობილი გახდა სამართალდამცავი ორგანოებისათვის და მხოლოდ ამის შემდეგ 

გამოცხადდება საგამოძიებო დანაყოფში ასეთ საქციელი მას ქმედით მონანიებად არ 

ჩაეთვლება (ავტ. კოლექტივი, 2016).  

დანაშაულზე ნაბაყოფლობით ხელის აღებასა და ქმედით მონანიებას შორის არსებით 

განსხვავებას წარმოადგენს პირის მართლზომიერი ნების გამოვლენის დრო, კერძოდ: თუ 

დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება დანაშაულის ჩადენამდე (მომზადება, 

დამთავრებული/დაუმთავრებელი მცდელობა) ხორციელდება, ქმედითი მონანიება 

პირიქით, პირის პოსტკრიმინალურ ქმედებას წარმოადგენს. 

ზემოაღნიშნული განმასხვავებელი ფაქტორის გამო რთულია სწორად განისაზღვროს თუ 

რომელი ინსტიტუტის საფუძველზე უნდა მოხდეს საფრთხის შემქმნელ დელიქტებში 

პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება. მიჩნეულია, რომ დანაშაულის ფორმალურად 

დასრულების შემდეგ თუ პირი ხელს შეუწყობს თავიდან აიცილოს უფრო მნიშვნელოვანი 

ზიანი, ეს გარემოება სათანადოდ უნდა შეაფასოს კანონმდებელმა და სწორედ ქმედითი 

მონანიების გამო უნდა გაათავისუფლოს პირი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლო-

ბისაგან (Hilgendorf, 2009). 

 

2.3 . საქართველოში არსებული მდგომარეობა ნებაყოფლობით ხელის აღებასა და ქმედითი 

მონანიების საფუძვლებით შეწყვეტილ საქმეებთან მიმართებაში 

საქართველოს პროკურატურის სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, 2020 წელს 

ნებაყოფლობით ხელის აღების საფუძვლით შეწყვეტილი იქნა 1 სისხლის სამართლის 

(სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხ.) საქმე, 2021 წელს ასევე 1 (სისხლის 

სამართლის კოდექსის 2381-ე მუხ.) სისხლის სამართლის საქმე. 

2020 წელს ქმედითი მონანიების საფუძვლით ჯამში შეწყვეტილი იქნა 34 სისხლის 

სამართლის საქმე (აქედან 33 საქმეზე გამოძება დაწყებული იყო სისხლის სამართლის 

კოდექსის 236-ე მუხლით, ხოლო 1 საქმეზე სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე 

მუხლით.) 2021 წელს ჯამში გამოძიება შეწყდა 62 სისხლის სამართლის საქმეზე. (აქედან 60 

საქმეზე გამოძიება დაწყებული იყო სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლით, 1 

საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით და 1 საქმე სისხლის სამართლის 

კოდექსის 265-ე მუხლით). (იხ. ცხრილი 1). 
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ცხრილი 1 

2020-2021 წლებში ნებაყოფლობით ხელის აღების საფუძვლით და ქმედითი მონანიების 

საფუძვლით შეწყვეტილი საქმეების სტატისტიკა 

საქმის შეწყვეტის 

საფუძველი 
2020 2021 

ნებაყოფლობით ხელის 

აღების საფუძვლით 

შეწყვეტა 

1 საქმე (სისხლის 

სამართლის კოდექსის  

177-ე მუხ.) 

1 საქმე (სისხლის სამართლის 

კოდექსის 2381-ე მუხ.) 

 

 

ქმედითი მონანიების 

საფუძვლით შეწყვეტა 

34 სისხლის სამართლის საქმე  

ამათგან: 

− 33 საქმეზე გამოძება 

დაწყებული იყო სისხლის 

სამართლის კოდექსის  

236-ე მუხლით. 

−  1 საქმეზე სისხლის 

სამართლის კოდექსის  

260-ე მუხლით. 

62 სისხლის სამართლის საქმე 

ამათგან: 

− 60 საქმეზე გამოძიება 

დაწყებული იყო სისხლის 

სამართლის კოდექსის 236-ე 

მუხლით 

− 1 საქმეზე სისხლის 

სამართლის კოდექსის 125 

მუხლით  

− 1 საქმეზე სისხლის 

სამართლის კოდექსის 265-ე 

მუხლით 

წყარო. ავტორი, საქართველოს პროკურატურის მონაცემების თანახმად 

 

წარმოდგენილი სტატისტიკური მონაცემებით ქმედითი მონანიების საფუძვლით 

შეწყვეტილი საქმეთა რაოდენობა აშკარად აღემატება დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის 

აღების მოტივით შეწყვეტილ საქმეთა რაოდენობას, რაც შესაძლებელია გამოწვეული იყოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის 21-ე მუხლის ნაკლებ განჭვრეტადი დეფინიციით, რის 

გამოც იზღუდება მისი მოქმედების არეალი. გარდა ამისა, ამავე მიზეზით არ უყალიბდე-

ბათ ქმედების სუბიექტებს განგრძობადი დანაშაულის დასრულებაზე ნებაყოფლობით 

ხელის აღების სათანადო მოტივაციაც. ყოველივე აღნიშნული კი ამცირებს ამ პირთა 

მიმართვიანობას სამართალდამცავი ორგანოებისადმი, რაც საბოლოო ჯამში სტატისტი-

კურ მონაცემებზეც აისახება. 

 

3. განგრძობადი დანაშაულის ცნება და ამგვარ დანაშაულზე ნებაყოფლობით 

ხელის აღების პრობლემატიკა 

3.1 განგრძობადი დანაშაულის განმარტება 

განგრძობადი დანაშაული ერთიანი დანაშაულის ერთ-ერთ სახეს წამოადგენს. საქართვე-

ლოს სისხლის სამართლის კოდექსის 22-ე მუხლის მიხედვით „განგრძობადია ამ კოდექსის 

ერთი მუხლით, ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული, რომელიც 
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მოიცავს ერთიანი მიზნითა და საერთო განზრახვით ჩადენილ ორ ან მეტ ქმედებას. განგრ-

ძობადი დანაშაული დამთავრებულია უკანასკნელი ქმედების ჩადენის მომენტიდან“. 

განგრძობადი დანაშაულის განხორციელების დროს პირი ჩადის ერთი დანაშაულის 

შემადგენლობას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ამ დროს მას სუბიექტური 

კუთხით ერთიანი მიზანი და საერთო განზრახვა ამოძრავებს. ობიექტურის მხრივ ყველა 

მისი ქმედება წინა ქმედების გაგრძელებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მიუხედავად პირის 

მიერ ჩადენილი ქმედების რაოდენობისა, ის არა დანაშაულის სიმრავლეს, არამედ ერთიან 

დანაშაულს ჩადის. 

ამდენად, განგრძობადი დანაშაულის ეპიზოდები არ ხორციელდება უწყვეტად, მათ შორის 

არის ხანმოკლე დროის მონაკვეთები. წყვეტადობა ახასიათებს განზრახვასაც, მაგრამ 

წყვეტადობა ახასიათებს არა განზრახვის შინაარსს (ის ერთიანია ყველა ეპიზოდისათვის), 

არამედ განზრახვის ფორმას (დონჯაშვილი, 2002).  

განგრძობადი დანაშაული დამთავრებულად ითვლება მას შემდეგ, რაც განხორციელდება 

მისი შემადგენელი უკანასკნელი ქმედება. მანამდე ადგილი აქვს დანაშაულის მცდელო-

ბას. აღნიშნულს ადასტურებს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-14 მუხლის მეორე 

ნაწილი - განგრძობადი დანაშაული დამთავრებულია უკანასკნელი ქმედების ჩადენის 

მომენტიდან (და არა ქმედების ფაქტობრივი შეწყვეტის მომენტიდან) (ავტ. კოლ. 2016).  

 

3.2 . განგრძობად დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება 

ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, განგრძობადი დანაშაულის მთავარი მახასიათებე-

ლი გახლავთ იმ ქმედებათა სიმრავლე, რომლებიც საერთო განზრახვითაა ნაკარნახევი და 

ერთიანი მიზნის მისაღწევად არის ჩადენილი. ამგვარად, დანაშაულზე ნებაყოფლობით 

ხელის აღება საკმაოდ პრობლემატურია და ჩვენს კანონმდებლობაში მკაფიოდ არ არის 

რეგულირებული. აღნიშნულის საილუსტრაციოდ განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითი. 

მაგალითად: „ა“-მ გადაწყვიტა მეზობლის სახლიდან 11000 ლარად ღირებული 

კომპიუტერის ქურდობა, ამ მიზნით იგი პერიოდულად იპარავს კომპიუტერში 

ინტეგრირებულ ნაწილებს, რამდენიმე ქმედების განხორცილების შემდგომ გადაწყვიტა 

კომპიუტერის ქურდობაზე ნებაყოფლობით ხელის აღება და წაღებული ნივთების უკან 

დაბრუნება, თუმცა აღნიშნული ვერ შეძლო, ვინაიდან კომპიუტერი ადგილზე აღარ 

დახვდა. აქ ჩნდება სადისკუსიო საკითხი: დაეკისრება თუ არა „ა“-ს სისხლის-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა? არის თუ არა აღნიშნული ნებაყოფლობით ხელის 

აღება თუ „ა“-ს ქმედება შეფასდება ქმედით მონანიებად?  

არსებული სიტუაციის ანალიზის საფუძველზე, შეიძლება ითქვას, რომ მისი მოქმედებები 

მიმართული იყო მთლიანი კომპიუტერის ქურდობისაკენ რაზეც მან ნებაყოფლობით და 

საბოლოოდ აიღო ხელი. აქედან გამომდინარე, მან მცდელობის იმ სტადიაზე შეწყვიტა 

დანაშაულებრივი საქმიანობა, რომლის დროსაც მის ქმედებას უზენაესი პერსონალური 

სამართლებრივი სიკეთე არ დაუზიანებია, თუმცა კომპიუტერის ცალკეული ნაწილები 

მაინც მასთან დარჩა. სისხლის სამართლის კოდექსის 21 მუხლის მესამე ნაწილის 
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მიხედვით „პირს, რომელმაც ნებაყოფლობით აიღო ხელი დანაშაულის დამთავრებაზე, 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

მის მიერ ფაქტობრივად ჩადენილი ქმედება სხვა დანაშაულს წარმოადგენს”. შესაძლებე-

ლია, რომ აღნიშნული ჩანაწერი არ გავრცელდეს „ა“-ს მიმართ, ვინაიდან კომპიუტერის 

ნაწილების დაუფლება „სხვა“ დანაშაულს ობიექტურ შემადგენლობას არ ქმნის, რადგან ის 

განგრძობადი ქურდობის ცალკეული ქმედების შედეგია და მისი ობიექტი (საკუთრების 

უფლება), ამ შემთხვევაში იგივეა რაც აღნიშნული დანაშაულის დასრულების დროს 

იქნებოდა (ანალოგიად ვერ გამოდგება ისეთი შემთხვევა, როდესაც პირი მოკვლის 

განზრახვით ესვრის მეორე პიროვნებას, თუმცა შემდგომში ნებაყოფლობით ხელს აიღებს 

მკვლელობაზე, წაიყვანს საავადმყოფოში და გადაარჩენს, რის შედეგადაც ეს უკანასკნელი 

მიიღებს ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებას. ამ დროს, ქმედების ობიექტი სხვადასხვაა, თუ 

მკვლელობის დროს არის პირის სიცოცხლე, ნებაყოფლობით ხელის აღების შედგომ 

ქმედების ობიექტი გახდა პირის ჯანმრთელობა, ამასთან ორივე უზენაესი პერსონალური 

სამართლებრივი სიკეთეა).  

აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ სიტყვები „სხვა დანაშაული“ ამ შემთხვევაში 

განსხვავებული დანაშაულის ობიექტურ შემადგენლობას გულისხმობს, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში გამოდის, რომ განგრძობად დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება 

შეუძლებელია, რაც ნამდვილად მიუღებელია სისხლის სამართლის ლიბერალური 

კანონმდებლობისათვის. გარდა ამისა „ა“-ს ქმედებაში თუმცა ფორმალურად შეინიშნება 

ქმედითი მონანიების ნიშნები, მაგრამ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან 

გასათავისუფლებლად, ვერც ქმედითი მონანიების მუხლს გამოვიყენებთ, რადგან 

კომპიუტერის ნაწილების ღირებულება შესაძლოა 150 ლარს ცდებოდეს და დანაშაულის 

სანქცია 3 წელს აღემატებოდეს. უფრო მეტიც ქმედითი მონანიება ვრცელდება მხოლოდ 

პოსტკრიმინალურ საქციელზე. შესაბამისად, ვინაიდან კანონმდებლის მთავარი ინტერესი 

დანაშაულის თავიდან აცილება და მიყენებული ზიანის დროული ანაზღაურება გახლავთ, 

სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციისთვის მიზანშეწონილი იქნება 

სისხლის სამართლის კოდექსის 21 მუხლში შევიდეს ცვლილება და მუხლის კონსტრუქცია 

ჩამოყალიბდეს იმგვარად, რომ პირს შესაძლებლობა მიეცეს განგრძობად დანაშაულზე 

ნებაყოფლობით ხელის აღების შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა ის არ ლახავს უზენაეს 

პერსონალურ სამართლებრივ სიკეთეს, სამართალდამცავებთან ნებაყოფლობით 

გამოცხადების და უკვე მიყენებული ზიანის ანაზღაურების (ნივთების დაბრუნების) 

შემთხვევაში, გათავისუფლდეს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან. 

 

4. დასკვნა 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ქმედითი მონანიების, ასევე დანაშაულზე 

ნებაყოფლობითი ხელის აღების ინსტიტუტები კანონმდებლის მხრიდან ლიბერალური 

მიდგომის გამოვლინების შესაძლებლობებია, რომელთა გამოყენებაც საშუალებას იძლევა 

პირი დაუბრუნდეს იმ საწყისს, რომელშიც ის კანონმდებლობასთან კონფილიქტში 

შესვლამდე იმყოფებოდა. ქმედითი მონანიება დამთავრებულ დანაშაულზე, კონკრეტულ 
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შემთხვევებში სრულ შესაძლებლობას აძლევს პირს გათავისუფლდეს სისხლის 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან, ასევე პრაქტიკაში მისი გამოყენება მეტად ხშირია 

ვიდრე ნებაყოფლობით ხელის აღების ინსტიტუტის. აღნიშნულს ადასტურებს ასევე 

ქმედითი მონანიებისა და დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღების საფუძვლით 

შეწყვეტილი სისხლის სამართლის საქმეების სტატისტიკური მონაცემები. შესაძლებელია, 

რომ დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღების გამო შეწყვეტილი სისხლის სამართლის 

საქმეების სიმცირის მიზეზია სისხლის სამართლის კოდექსის 21-ე მუხლის დღეს მოქმედი 

ნაკლებად განჭვრეტადი დეფინიცია, ვინაიდან ის არ უქმნის ადრესატებს სათანადო 

იმპულსს და მოტივაციას, რომ მათ დანაშაულზე ნებაყოფლობით აიღონ ხელი და თავიან-

თი ამ პოზიტიური გადაწყვეტილების თაობაზე აცნობონ სამართალდამცავ ორგანოებს. 

მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერ პირს მიუხედავად მისი კრიმინალური წარსულისა, თუ ის 

ნებაყოფლობით და საბოლოოდ აიღებს ხელს განგრძობადი დანაშაულის დასრულებაზე 

უნდა მიეცეს რეაბილიტაციის შანსი და მას პასუხისმგებლობა აღარ უნდა დაეკისროს.  

დღეს მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსის 21-ე მუხლის მიხედვით ამ ხერხით ჩადე-

ნილ დანაშაულებზე, ნებაყოფლობით ხელის აღება ფაქტიურად შეუძლებელია, სწორედ 

ამიტომ წარმოდგენილი მსჯელობის საფუძველზე, სასურველია, რომ ზემოაღნიშნულ 

მუხლში შევიდეს ცვლილება და მისი მოქმედების არეალი გაფართოვდეს. კერძოდ, 

ქმედითი მონანიების მსგავსად, თუ პირმა დანაშაულის დამთავრებამდე, განგრძობად 

დანაშაულზე ნებაყოფლობით აიღო ხელი, გამოძიების დაწყებამდე საკუთარი ნებასურ-

ვილით გამოცხადდა სამართალდამცავ ორგანოებში, დააბრუნა მართლსაწინააღმდეგოდ 

დაუფლებული ნივთები და სრულად აანაზღაურა ზიანი, მას პასუხისმგებლობა არ უნდა 

დაეკისროს. რა თქმა უნდა, ასეთ დროს განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა გადამოწ-

მდეს, მისმა ქმედებებმა ხომ არ შელახა სხვა პირის უზენაესი პერსონალურ სამართლებ-

რივი სიკეთე, ხოლო დადასტურების შემთხვევაში, თუ პირის ქმედება უპირობოდ შეიცავს 

სხვა დანაშაულის ნიშნებს, ის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან აღარ 

უნდა გათავისუფლდეს.  

ამგვარმა საკანონმდებლო ცვლილებამ შესაძლებელია გაზარდოს სამართალდამცავი 

ორგანოებისადმი მიმართვიანობა და უზრუნველყოს დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის 

აღების ინსტიტუტის მთავარი მიზნისა და ამოცანის შესრულება, რაც, თავის მხრივ, ხელს 

შეუწყობს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციას.  
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Abstract. The article highlights the criterias and features, that are specific to the voluntary abandonment and 

an active repentance. There are discussed the viewes from the scientific literature about these two institues. 

The aim of the paper was to find out the main issues that seperates the voluntary abandonment from the 

active repentance and identify current problems, so the research according to the comparative-legal, logical 

and analytical methods analyses the objective and subjective aspects of voluntary crime and statistical data. 

The paper discusseses the specifics and main issues that characterize the voluntary abandonment on the 

ongoing crime. The article based on the research decides and presents the appropriate, right and legal ways to 

release a human from criminal liability in such cases. 

Key words: ongoing crime, voluntary abandonment, active repentance 
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