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თავი I 

საქართველოს სისხლის 

სამართლის კანონმდებლობა 

  

მუხლი 1. საქართველოს სისხლის სამართლის 

   კანონმდებლობა და მისი მიზანი 

1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის საფუძველს, განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედებაა დანაშაულებრივი, 

და აწესებს შესაბამის სასჯელს ან სხვა სახის სისხლის-სამართლებრივ ღონისძიებას. 

2. ეს კოდექსი შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას, საერთაშორისო სამართლის 

საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. 

3. ამ კოდექსის მიზანია დანაშაულებრივი ხელყოფის თავიდან აცილება და 

მართლწესრიგის დაცვა.  

 

თავი II 

სისხლის სამართლის კანონის 

მოქმედების ფარგლები 

 

 მუხლი 2. სისხლის სამართლის კანონის მოქმედება დროში 

1. ქმედების დანაშაულებრიობა და დასჯადობა განისაზღვრება სისხლის სამართლის 

კანონით, რომელიც მოქმედებდა მისი ჩადენის დროს.  

2. დანაშაულის ჩადენის დროა ის დრო, როდესაც მოქმედებდა ამსრულებელი ან 

თანამონაწილე ანდა უნდა ემოქმედა მას. შედეგის დადგომის დროს მნიშვნელობა არა აქვს. 

 

 მუხლი 3. სისხლის სამართლის კანონის უკუძალა 

1. სისხლის სამართლის კანონს, რომელიც აუქმებს ქმედების დანაშაულებრიობას,  ან 

ამსუბუქებს სასჯელს აქვს უკუძალა. სისხლის სამართლის კანონს, რომელიც აწესებს 

ქმედების დანაშაულებრიობას, ან ამკაცრებს სასჯელს  უკუძალა არა აქვს. 

2. თუ ახალი სისხლის სამართლის კანონი ამსუბუქებს სასჯელს ქმედებისათვის, 

რომლის გამოც დამნაშავე მას იხდის, ეს სასჯელი უნდა შემცირდეს ამ სისხლის 

სამართლის კანონის სანქციის ფარგლებში. 

3. თუ დანაშაულის ჩადენიდან განაჩენის გამოტანამდე სისხლის სამართლის კანონი 

რამდენჯერმე შეიცვალა, გამოიყენება ყველაზე მსუბუქი კანონი.  



4. აღმზრდელობითი ზემოქმედების იძულებითი ღონისძიება გამოიყენება მხოლოდ 

იმ კანონის საფუძველზე, რომელიც მოქმედებს სასამართლოში საქმის გადაწყვეტის დროს. 
(3.07.2007 N5181) 

 

მუხლი 4. სისხლის სამართლის კანონის მოქმედება საქართველოს 

   ტერიტორიაზე ჩადენილი დანაშაულის მიმართ 

1. იმას, ვინც დანაშაული ჩაიდინა საქართველოს ტერიტორიაზე, სისხლის-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება ამ კოდექსით. 

2. საქართველოს ტერიტორიაზე ჩადენილად ითვლება დანაშაული, რომელიც 

დაიწყო, გრძელდებოდა, შეწყდა ან დამთავრდა საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ კოდექსის 

მოქმედება ვრცელდება აგრეთვე საქართველოს კონტინენტურ შელფზე და 

განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში ჩადენილ დანაშაულზე. 

3. იმას, ვინც დანაშაული ჩაიდინა ხომალდზე, რომელიც უფლებამოსილია 

ისარგებლოს საქართველოს სახელმწიფო ალმით ან ამოსაცნობი ნიშნით, ანდა ასეთი 

ხომალდის წინააღმდეგ, სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება ამ 

კოდექსით, თუ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული. 

4. თუ უცხო ქვეყნის დიპლომატიურმა წარმომადგენელმა, აგრეთვე სხვა პირმა, 

რომლებიც დიპლომატიური იმუნიტეტით სარგებლობენ, დანაშაული საქართველოს 

ტერიტორიაზე ჩაიდინეს, მათი სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი 

გადაწყდება საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული წესით. 

 

მუხლი 5. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა საზღვარგარეთ  

   ჩადენილი დანაშაულისათვის 

1. საქართველოს მოქალაქეს, აგრეთვე საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ 

მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომლებმაც საზღვარგარეთ ჩაიდინეს ამ კოდექსით 

გათვალისწინებული ისეთი ქმედება, რომელიც დანაშაულად ითვლება იმ სახელმწიფოს 

კანონმდებლობით, სადაც ის ჩადენილია, სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 

დაეკისრებათ ამ კოდექსით.  

2. საქართველოს მოქალაქეს, აგრეთვე საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ 

მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომლებმაც საზღვარგარეთ ჩაიდინეს ამ კოდექსით 

გათვალისწინებული ისეთი ქმედება, რომელიც დანაშაულად არ ითვლება იმ 

სახელმწიფოს კანონმდებლობით, სადაც ის ჩადენილია, სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ ამ კოდექსით, თუ ეს არის საქართველოს ინტერესების 

წინააღმდეგ მიმართული მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ანდა თუ სისხლის-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ამ დანაშაულისათვის გათვალისწინებულია 

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით.    

3. საზღვარგარეთ დანაშაულის ჩამდენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, აგრეთვე 

მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომლებიც მუდმივად არ ცხოვრობენ საქართველოში, 

სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ ამ კოდექსით, თუ ეს არის 

საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე 

დანაშაული ანდა თუ სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ამ დანაშაულისათვის 

გათვალისწინებულია საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით. 



4. საქართველოს მოქალაქეს, აგრეთვე საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ 

მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომლებმაც საზღვარგარეთ ჩაიდინეს ამ კოდექსის 221-ე, 

338-ე, 339-ე ან 3391 მუხლით გათვალისწინებული ისეთი ქმედება, რომელიც დანაშაულად 

არ ითვლება იმ სახელმწიფოს კანონმდებლობით, სადაც ის ჩადენილია, 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ ამ კოდექსით. (28.10.2011. N5170 

ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

5. საზღვარგარეთ ამ კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩამდენ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეს, აგრეთვე მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომლებიც მუდმივად არ ცხოვრობენ 

საქართველოში და რომლებიც საქართველოსთვის ახორციელებენ საჯაროსამართლებრივ 

უფლებამოსილებას, ამ კოდექსის 221-ე, 338-ე, 339-ე ან 3391 მუხლით გათვალისწინებული 

დანაშაულის ჩადენისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ ამ 

კოდექსით. კოდექსით. (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

 

 მუხლი 6. დამნაშავის გადაცემა და ექსტრადიცია (14.08.2003 N2980) 

1. საქართველოს მოქალაქე, აგრეთვე საქართველოში მუდმივად მცხოვრები 

მოქალაქეობის არმქონე პირი სისხლის-სამართლებრივ პასუხისგებაში მისაცემად ან 

სასჯელის მოსახდელად არ შეიძლება იყვნენ ექსტრადირებულნი სხვა სახელმწიფოში, თუ 

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

საქართველოს მოქალაქის, აგრეთვე საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის 

არმქონე პირის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსათვის გადაცემა 

ხორციელდება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებით (რომის 

სტატუტით) და „სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან საქართველოს 

თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და 

დადგენილი წესით. (14.08.2003 N2980) 

2. დანაშაულის ჩამდენი უცხო ქვეყნის მოქალაქე, აგრეთვე მოქალაქეობის არმქონე 

პირი, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებიან, საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულების შესაბამისად  სისხლის-სამართლებრივ პასუხისგებაში მისაცემად ან 

სასჯელის მოსახდელად შეიძლება ექსტრადირებულნი იყვნენ სხვა სახელმწიფოში ან 

გადაეცნენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს.  (14.08.2003 N2980) 

3. არ შეიძლება სხვა სახელმწიფოს გადაეცეს შემოხიზნული, დანაშაულის ჩამდენი 

პირი, რომელსაც დევნიან პოლიტიკური მრწამსისათვის, აგრეთვე ის, ვინც ჩაიდინა 

ქმედება, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დანაშაულად არ ითვლება, ან თუ 

ჩადენილი დანაშაულისათვის სიკვდილით დასჯაა დაწესებული იმ სახელმწიფოში, 

რომელიც გადაცემას მოითხოვს. ასეთ პირთა სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის საკითხი გადაწყდება საერთაშორისო სამართლით 

გათვალისწინებული წესით. 

 

კარი მეორე 

დანაშაული 

 

თავი III 

სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი, 



დანაშაულის კატეგორიები 

 

 მუხლი 7. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი 

1. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველია დანაშაული, ესე იგი ამ 

კოდექსით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება. 

იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი 

განისაზღვრება ამ კოდექსის შესაბამისი ნორმებით. (25.07.2006 N 3530) 

2. დანაშაულს არ წარმოადგენს ისეთი ქმედება, რომელიც  თუმცა ფორმალურად 

შეიცავს ამ კოდექსით გათვალისწინებული რომელიმე ქმედების ნიშნებს, მაგრამ მცირე 

მნიშვნელობის გამო არ გამოუწვევია ისეთი ზიანი, რომელიც აუცილებელს გახდიდა მისი 

ჩამდენის სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, ან არ შეუქმნია ასეთი ზიანის 

საფრთხე. 

 

 მუხლი 8. მიზეზობრივი კავშირი 

1. თუ ამ კოდექსის  შესაბამისი მუხლით დანაშაული მხოლოდ მაშინ ითვლება 

დამთავრებულად, როდესაც ქმედებამ მართლსაწინააღმდეგო შედეგი გამოიწვია ან ასეთი 

შედეგის განხორციელების კონკრეტული საფრთხე შექმნა, აუცილებელია მიზეზობრივი 

კავშირის დადგენა ამ ქმედებასა და შედეგს ან საფრთხეს შორის. 

2. მიზეზობრივი კავშირი არსებობს მაშინ, როდესაც ქმედება წარმოადგენდა ამ 

კოდექსის  შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო შედეგის ან 

კონკრეტული საფრთხის აუცილებელ პირობას, ურომლისოდაც ამჯერად ეს შედეგი არ 

განხორციელდებოდა ან ასეთი საფრთხე არ შეიქმნებოდა. 

3. უმოქმედობა იმ შემთხვევაში ჩაითვლება ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით 

გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო შედეგის განხორციელების ან კონკრეტული 

საფრთხის შექმნის აუცილებელ პირობად, როდესაც პირს ეკისრებოდა მოქმედების 

სპეციალური სამართლებრივი მოვალეობა, ჰქონდა ასეთი მოქმედების შესაძლებლობა და 

სავალდებულო და შესაძლებელი მოქმედებით შედეგი თავიდან იქნებოდა აცილებული.  

 

 მუხლი 9. განზრახი დანაშაული  

1. განზრახ დანაშაულად ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია პირდაპირი ან 

არაპირდაპირი განზრახვით. 

2. ქმედება პირდაპირი განზრახვითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული ჰქონდა 

თავისი ქმედების მართლწინააღმდეგობა, ითვალისწინებდა მართლსაწინააღმდეგო 

შედეგის დადგომის შესაძლებლობას და სურდა ეს შედეგი, ანდა ითვალისწინებდა ასეთი 

შედეგის განხორციელების გარდაუვალობას. 

3. ქმედება არაპირდაპირი განზრახვითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული 

ჰქონდა თავისი ქმედების მართლწინააღმდეგობა, ითვალისწინებდა 

მართლსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის შესაძლებლობას და არ სურდა  ეს შედეგი, 

მაგრამ შეგნებულად უშვებდა ან გულგრილად ეკიდებოდა მის დადგომას. 

 

მუხლი 10. გაუფრთხილებლობითი დანაშაული  



1. გაუფრთხილებლობით დანაშაულად ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია 

თვითიმედოვნებით ან დაუდევრობით. 

2. ქმედება თვითიმედოვნებითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული ჰქონდა 

წინდახედულობის ნორმით აკრძალული ქმედება, ითვალისწინებდა 

მართლსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის შესაძლებლობას, მაგრამ უსაფუძვლოდ 

იმედოვნებდა, რომ ამ შედეგს თავიდან აიცილებდა. 

3. ქმედება დაუდევრობითაა ჩადენილი, თუ პირს გაცნობიერებული არ ჰქონდა 

წინდახედულობის ნორმით აკრძალული ქმედება, არ ითვალისწინებდა 

მართლსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის შესაძლებლობას,  თუმცა ამის გათვალისწინება 

მას ევალებოდა და შეეძლო კიდეც. 

4. გაუფრთხილებლობით ჩადენილი ქმედება მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება 

დანაშაულად, თუ ამის შესახებ მითითებულია ამ კოდექსის შესაბამის მუხლში. 

 

მუხლი 11. პასუხისმგებლობა თანამდევი შედეგით 

    კვალიფიცირებული განზრახი დანაშაულისათვის 

1. თუ სისხლის სამართლის კანონი ითვალისწინებს სასჯელის გადიდებას იმ 

თანამდევი შედეგის დადგომის გამო, რომელსაც არ მოიცავდა დამნაშავის განზრახვა, 

მაშინ ასეთი გადიდება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პირმა ეს 

შედეგი გაუფრთხილებლობით განახორციელა.  ასეთი დანაშაული განზრახ დანაშაულად 

ჩაითვლება. 

2. განზრახი დანაშაულის სხვა მაკვალიფიცირებელი ნიშანი პირს ბრალად შეერაცხება 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამ ნიშანს მოიცავდა მისი განზრახვა. 

 

მუხლი 12. დანაშაულის კატეგორიები 

1. ამ კოდექსის მუხლით ან მუხლის ნაწილით სასჯელად გათვალისწინებული 

თავისუფლების აღკვეთის მაქსიმალური ვადის მიხედვით დანაშაული სამი კატეგორიისაა: 

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაული; 

ბ) მძიმე დანაშაული; 

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული. 

2. ნაკლებად მძიმეა ისეთი განზრახი ან გაუფრთხილებლობითი დანაშაული, რომლის 

ჩადენისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატება 

ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთას. 

3. მძიმეა ისეთი განზრახი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ კოდექსით 

გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატება ათი წლით თავისუფლების 

აღკვეთას,  აგრეთვე გაუფრთხილებლობითი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ 

კოდექსით სასჯელის სახით გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთა ხუთ წელზე 

მეტი ვადით. (05.05.2000 N292 საკანონმდებლო მაცნე ) 

4. განსაკუთრებით მძიმეა ისეთი განზრახი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ 

კოდექსით გათვალისწინებულია სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთა ათ წელზე 

მეტი ვადით ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა.  

 

თავი IV 



ერთიანი დანაშაულის სახეები 

 

მუხლი 13. დენადი დანაშაული 

1. დენადია ამ კოდექსის ერთი მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული 

დანაშაული, რომლის ჩადენა იწყება მოქმედებით ან უმოქმედობით და რომელიც შემდეგ 

უწყვეტად ხორციელდება. 

2. დენადი დანაშაული დამთავრებულია ქმედების შეწყვეტის მომენტიდან. 

 

მუხლი 14. განგრძობადი დანაშაული 

1. განგრძობადია ამ კოდექსის ერთი მუხლით ან მუხლის ნაწილით 

გათვალისწინებული დანაშაული, რომელიც მოიცავს ერთიანი მიზნითა და საერთო 

განზრახვით ჩადენილ ორ ან მეტ ქმედებას. 

2. განგრძობადი დანაშაული დამთავრებულია უკანასკნელი ქმედების ჩადენის 

მომენტიდან. 

თავი V 

დანაშაულის სიმრავლე 

 

 მუხლი 15. არაერთგზისი დანაშაული 

1. არაერთგზისი დანაშაული ნიშნავს წინათ ნასამართლევი პირის მიერ ამ კოდექსის 

იმავე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას. ამ კოდექსის სხვადასხვა 

მუხლით გათვალისწინებული ორი ან მეტი დანაშაული მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება 

არაერთგზის დანაშაულად, თუ ამის შესახებ მითითებულია ამ კოდექსის შესაბამის 

მუხლში. . (4.07.2007 N5196) 

2. დანაშაული არაერთგზის ჩადენილად არ ჩაითვლება, თუ კანონით დადგენილი 

წესით პირი წინათ ჩადენილი დანაშაულისათვის გათავისუფლებული იყო სისხლის-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან ანდა თუ მას წინათ ჩადენილი 

დანაშაულისათვის ნასამართლობა მოხსნილი ან გაქარწყლებული ჰქონდა. 

3. ამოღებულია  (4.07.2007 N5196) 

 

მუხლი 16. დანაშაულთა ერთობლიობა 

1. დანაშაულთა ერთობლიობა ნიშნავს ამ კოდექსის მუხლით ან მუხლის ნაწილით 

გათვალისწინებული ორი ან მეტი ქმედების ჩადენას, რომელთაგან პირი არც ერთისთვის 

არ ყოფილა მსჯავრდებული. დანაშაულთა ერთობლიობად ითვლება აგრეთვე ისეთი 

ქმედების ჩადენა, რომელიც შეიცავს ამ კოდექსის ორი ან მეტი მუხლით ან მუხლის 

ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულთა ნიშნებს. 

  2. თუ ქმედება გათვალისწინებულია ზოგადი და სპეციალური ნორმებით, 

დანაშაულთა ერთობლიობა არ არსებობს და პირს სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა დაეკისრება სპეციალური ნორმით. 

 

 მუხლი 17. დანაშაულის რეციდივი 

1. დანაშაულის რეციდივი ნიშნავს წინათ განზრახი დანაშაულისათვის 

ნასამართლევი პირის მიერ განზრახი დანაშაულის ჩადენას. 



2.  ამოღებულია (22.06. 2007 N 5035) 

3. ამოღებულია (22.06. 2007 N 5035) 

4. დანაშაულის რეციდივის დადგენისას მხედველობაში არ მიიღება ნასამართლობა 

თვრამეტ წლამდე  ჩადენილი დანაშაულისათვის, აგრეთვე ნასამართლობა, რომელიც 

მოხსნილი ან გაქარწყლებულია ამ კოდექსის 79ე მუხლით გათვალისწინებული წესით. 

5. დანაშაულის რეციდივის შემთხვევაში ამ კოდექსით გათვალისწინებული 

საფუძვლით და დადგენილ ფარგლებში შეიძლება დაინიშნოს უფრო მკაცრი სასჯელი. 

 

მუხლი 171. რეკეტი, რეკეტული დაჯგუფება, რეკეტირი (24.06.2004 N 212) 

 1. რეკეტი არის შემოსავლის ან სხვაგვარი ქონებრივი სარგებლის სისტემატურად 

მიღების მიზნით წარმოებული არაერთჯერადი და ორგანიზებული საქმიანობა, რომელიც 

დაკავშირებულია განზრახი დანაშაულის ჩადენასთან (თუ ნასამართლობა არ არის 

გაქარწყლებული ან მოხსნილი), თუ იგი განხორციელდა ორჯერ მაინც ხუთი 

კალენდარული წლის განმავლობაში, რომელშიც არ შედის რეკეტირის დაპატიმრებისა და 

სასჯელის მოხდის ვადა.  

 2. რეკეტულ დაჯგუფებად ითვლება თავისი საქმიანობით რეკეტთან 

დაკავშირებული იურიდიული პირი, აგრეთვე ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირთა 

ნებისმიერი გაერთიანება. 

3. რეკეტირი არის პირი, რომელიც დამოუკიდებლად ან სხვა პირთან  (პირებთან) 

ერთად წარმართავს რეკეტული დაჯგუფების საქმიანობას, ან სხვაგვარად მონაწილეობს 

რეკეტული დაჯგუფების საქმიანობაში და მისთვის ცნობილია, რომ ეს დაჯგუფება 

რეკეტული დაჯგუფებაა, აგრეთვე უკანონოდ წყვეტს ან მონაწილეობს რეკეტულ 

დაჯგუფებათა ან რეკეტულ დაჯგუფებასა და სხვა პირთა შორის დავების გადაწყვეტაში.  

 

თავი VI 

დაუმთავრებელი დანაშაული 

  

 მუხლი 18. დანაშაულის მომზადება 

1. დანაშაულის მომზადებად ითვლება დანაშაულის ჩადენისათვის პირობების 

განზრახ შექმნა. 

2. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაწესებულია მხოლოდ მძიმე და 

განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების, აგრეთვე ამ კოდექსის 182-ე მუხლის პირველი 

ნაწილით, 186-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 1941 მუხლის პირველი და მე-2 

ნაწილებით, 202-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 221-ე მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებით, 

332-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 339-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 3391 

მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 365-ე მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებით და 372-ე 

მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულების მომზადებისათვის. 
(28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
          3. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულის მომზადებისათვის 

განისაზღვრება ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით, რომლითაც გათვალისწინებულია 

პასუხისმგებლობა დამთავრებული დანაშაულისათვის, ამ  მუხლზე მითითებით. 

 



 მუხლი 19. დანაშაულის მცდელობა 

1. დანაშაულის მცდელობად ითვლება განზრახი ქმედება, რომელიც თუმცა 

უშუალოდ მიმართული იყო დანაშაულის ჩასადენად, მაგრამ დანაშაული ბოლომდე არ 

იქნა მიყვანილი.   

2. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მცდელობისათვის განისაზღვრება ამ 

კოდექსის შესაბამისი მუხლით, რომლითაც გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა 

დამთავრებული დანაშაულისათვის, ამ მუხლზე მითითებით. 

 

მუხლი 20. პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება 

    დაუმთავრებელი დანაშაულისათვის 

პირს არ დაეკისრება სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულის 

მომზადებისათვის ან მცდელობისათვის, თუ მისი უმეცრების ან სხვა პიროვნული ნაკლის 

გამო დანაშაულის ჩასადენად გამოყენებული საშუალებით არ შეიძლებოდა მიღწეულიყო 

შესაბამისი მართლსაწინააღმდეგო შედეგი. 

 

მუხლი 21. დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება 

1. პირს არ დაეკისრება სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, თუ მან 

დანაშაულის დამთავრებაზე ნებაყოფლობით და საბოლოოდ აიღო ხელი. 

2. პირს, რომელმაც ნებაყოფლობით აიღო ხელი დანაშაულის დამთავრებაზე, 

სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

მის მიერ ფაქტობრივად ჩადენილი ქმედება სხვა დანაშაულს წარმოადგენს. 

3. დანაშაულის ორგანიზატორს, წამქეზებელსა და დამხმარეს არ დაეკისრებათ 

სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, თუ მათ გადაარწმუნეს ამსრულებელი, 

დროულად შეატყობინეს ხელისუფლების ორგანოს ან სხვაგვარად შეუშალეს ხელი 

ამსრულებელს ან სხვა თანამონაწილეს და ამით არ მისცეს დანაშაულის დამთავრების 

შესაძლებლობა. დამხმარეს აგრეთვე არ დაეკისრება სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა, თუ მან ამსრულებლის მიერ დანაშაულის დაწყებამდე უარი თქვა 

შეესრულებინა შეპირებული ქმედება ანდა ამსრულებლის მიერ დანაშაულის 

დამთავრებამდე უკან დაიბრუნა დანაშაულის ჩასადენად გადაცემული იარაღი ან 

საშუალება. 

4.  თუ ორგანიზატორმა, წამქეზებელმა და ფსიქიკურმა დამხმარემ თავიანთი 

მოქმედებით ვერ შეძლეს თავიდან აეცილებინათ ამსრულებლის მიერ დანაშაულის 

დამთავრება, მაშინ მათ მიერ მიღებული ზომები სასამართლომ სასჯელის დანიშვნისას 

შეიძლება მიიჩნიოს პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ გარემოებად. 

5. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება აგრეთვე იმას, ვინც 

დანაშაულის შემადგენლობის შესაბამისი შედეგის განხორციელებისათვის ყველაფერი 

გააკეთა, რაც მასზე იყო დამოკიდებული, მაგრამ შემდეგ თავისი ნებაყოფლობითი 

ქმედებით თავიდან აიცილა ეს შედეგი. (05.05.2000. N292) 

 

თავი VII 

დანაშაულის ამსრულებლობა და 

დანაშაულში თანამონაწილეობა 



 

მუხლი 22. დანაშაულის ამსრულებლობა 

ამსრულებელია ის, ვინც უშუალოდ ჩაიდინა დანაშაული ან სხვასთან 

(თანაამსრულებელთან) ერთად უშუალოდ მონაწილეობდა მის ჩადენაში, აგრეთვე ის, ვინც 

დანაშაული ჩაიდინა სხვა ისეთი პირის მეშვეობით, რომელსაც ამ კოდექსის მიხედვით 

ასაკის, შეურაცხაობის ან სხვა გარემოების გამო არ დაეკისრება სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა.  

 

მუხლი 23. დანაშაულში თანამონაწილეობა 

დანაშაულში თანამონაწილეობა ნიშნავს ორი ან მეტი პირის განზრახ ერთობლივ 

მონაწილეობას განზრახი დანაშაულის ჩადენაში. 

 

მუხლი 24. თანამონაწილის სახეები 

1. ორგანიზატორია ის, ვინც მოაწყო დანაშაულის ჩადენა ან ხელმძღვანელობდა მის 

განხორციელებას, აგრეთვე ის, ვინც შექმნა ორგანიზებული ჯგუფი ან ხელმძღვანელობდა 

მას. 

2. წამქეზებელია ის, ვინც დაიყოლია სხვა პირი განზრახი დანაშაულის ჩასადენად. 

3. დამხმარეა ის, ვინც ხელი შეუწყო დანაშაულის ჩადენას. 

 

მუხლი 25. ამსრულებლისა და თანამონაწილის პასუხისმგებლობა 

1. ამსრულებელსა და თანამონაწილეს სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 

დაეკისრებათ მხოლოდ საკუთარი ბრალისათვის ერთიანი მართლსაწინააღმდეგო 

ქმედების საფუძველზე, დანაშაულის ჩადენაში თითოეულის მონაწილეობის ხასიათისა და 

ხარისხის გათვალისწინებით. 

2. თანაამსრულებლის სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა განისაზღვრება 

ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით, ამ მუხლზე მიუთითებლად. 

3. ორგანიზატორის, წამქეზებლისა და დამხმარის სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით, ამ მუხლზე 

მითითებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ისინი იმავდროულად დანაშაულის 

თანაამსრულებლები იყვნენ. 

4. როცა ამსრულებლის ან თანამონაწილის მხარეს არის ისეთი ნიშანი, რომელიც 

ახასიათებს მართლსაწინააღმდეგო ქმედებას, მაშინ ეს ნიშანი შეერაცხება სხვა 

ამსრულებელს ან თანამონაწილეს, რომლის მხარესაც იგი არ არსებობდა, თუ მას ეს ნიშანი 

შეცნობილი ჰქონდა. 

5. პერსონალური ნიშანი, რომელიც ბრალისთვის ანდა ერთერთი ამსრულებლის ან 

თანამონაწილის პიროვნებისათვის არის დამახასიათებელი, შეერაცხება იმ ამსრულებელს 

ან თანამონაწილეს, რომელსაც იგი ახასიათებს. 

6. ისეთ დანაშაულში თანამონაწილეობისათვის, რომლის ამსრულებელი შეიძლება 

იყოს ამ კოდექსით გათვალისწინებული შესაბამისი დანაშაულის სპეციალური სუბიექტი, 

პირს სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება როგორც ორგანიზატორს, 

წამქეზებელს ან დამხმარეს. 



7. თუ ამსრულებელს დანაშაული არ დაუმთავრებია, თანამონაწილეს სისხლის-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება დანაშაულის მომზადებაში ან 

დანაშაულის მცდელობაში თანამონაწილეობისათვის. დანაშაულის მომზადებისათვის 

სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება იმასაც, ვინც მისგან 

დამოუკიდებელ გარემოებათა გამო ვერ შეძლო სხვა პირის დაყოლიება დანაშაულის 

ჩასადენად. 

 

მუხლი 26. ამსრულებლის ექსცესი 

1. ამსრულებლის ექსცესი ნიშნავს ამსრულებლის მიერ ისეთი მართლსაწინააღმდეგო 

ქმედების ჩადენას, რომელსაც არ მოიცავდა სხვა თანაამსრულებლის ან თანამონაწილის 

განზრახვა.  

2. ამსრულებლის ექსცესისათვის სხვა თანაამსრულებელს ან თანამონაწილეს 

სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება. 

 

მუხლი 27. ჯგუფური დანაშაული (25.07.2006 N 3530) 

1. დანაშაული ჯგუფის მიერაა ჩადენილი, თუ მის განხორციელებაში წინასწარ 

შეუთანხმებლად ერთობლივად მონაწილეობდა ორი ან მეტი ამსრულებელი. 

2. დანაშაული ჯგუფის მიერ წინასწარი შეთანხმებითაა ჩადენილი, თუ მის 

განხორციელებაში მონაწილენი წინასწარ შეკავშირდნენ დანაშაულის ერთობლივად 

ჩასადენად. 

3. დანაშაული ორგანიზებული ჯგუფის მიერაა ჩადენილი, თუ იგი განახორციელა 

დროის განსაზღვრულ პერიოდში არსებულმა, შეთანხმებულად მოქმედმა, 

სტრუქტურული ფორმის მქონე ჯგუფმა, რომლის წევრები წინასწარ შეკავშირდნენ ერთი 

ან რამდენიმე დანაშაულის ჩასადენად ან რომლის მიზანია პირდაპირ ან არაპირდაპირ 

ფინანსური ან სხვა მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღება. 

4. ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ორგანიზებული ჯგუფის შექმნისათვის ან 

ხელმძღვანელობისათვის დაეკისრება იმას, ვინც შექმნა ასეთი ჯგუფი ან 

ხელმძღვანელობდა მას. მასვე დაეკისრება პასუხისმგებლობა ამ ჯგუფის მიერ ჩადენილი 

ყველა დანაშაულისათვის, თუ მათ მოიცავდა მისი განზრახვა. ორგანიზებული ჯგუფის 

სხვა მონაწილე პასუხს აგებს ჯგუფის მონაწილეობისათვის ამ კოდექსის შესაბამისი 

მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, აგრეთვე იმ დანაშაულისათვის, რომლის 

მომზადებაშიც ან ჩადენაშიც იგი მონაწილეობდა. 

შენიშვნა: ამ მუხლის მე-3 ნაწილის მიზნებისათვის, სტრუქტურული ფორმის მქონე 

ჯგუფად მიიჩნევა ჯგუფი, რომელიც არ არის შემთხვევით შექმნილი დანაშაულის 

დაუყოვნებლივ ჩასადენად და რომელშიც არ არის აუცილებელი, ფორმალურად იყოს 

განაწილებული როლები მის წევრთა შორის, წევრობას ჰქონდეს უწყვეტი ხასიათი ან 

ჩამოყალიბებული იყოს განვითარებული სტრუქტურა. 

 

თავი VIII 

მართლწინააღმდეგობის 

გამომრიცხველი გარემოებანი 



 

მუხლი 28. აუცილებელი მოგერიება 

1. მართლსაწინააღმდეგოდ არ მოქმედებს  ის, ვინც ამ კოდექსით გათვალისწინებულ 

ქმედებას ჩაიდენს აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში, ესე იგი ვინც 

მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისას დააზიანებს ხელმყოფს თავისი ან სხვისი 

სამართლებრივი სიკეთის დასაცავად. 

2. აუცილებელი მოგერიების უფლება პირს აქვს იმის მიუხედავად, შეუძლია თუ არა 

მას თავიდან აიცილოს ხელყოფა ან საშველად მოუხმოს სხვას.  

3. ხელმყოფის დაზიანება მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფით წართმეული ქონების ან 

სხვა სამართლებრივი სიკეთის დასაბრუნებლად მართლზომიერია იმ შემთხვევაშიც, თუ ეს 

მოხდა უშუალოდ ხელმყოფის ხელში ამ სიკეთის გადასვლისთანავე და თუ მისი 

დაუყოვნებლივ უკან დაბრუნება ჯერ კიდევ  შეიძლებოდა. 

4. აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილება ნიშნავს მომგერიებლის მიერ 

თავდაცვის აშკარა შეუსაბამობას მასზე თავდასხმის ხასიათთან და საშიშროებასთან.  

 

მუხლი 29. დამნაშავის შეპყრობა 

1. მართლსაწინააღმდეგოდ არ მოქმედებს ის, ვინც ხელისუფლების ორგანოში 

წარსადგენად შეიპყრობს დამნაშავეს საამისოდ აუცილებელი  ზომის გადაუცილებლად. 

2. დამნაშავის შეპყრობისათვის აუცილებელი  ზომის გადაცილება ნიშნავს ამ ზომის 

აშკარა შეუსაბამობას შესაპყრობი პირის მიერ ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმესთან და 

შეპყრობის გარემოებებთან.  

 

მუხლი 30. უკიდურესი აუცილებლობა 

მართლსაწინააღმდეგოდ არ მოქმედებს ის, ვინც ამ კოდექსით გათვალისწინებულ 

ქმედებას ჩაიდენს უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეობაში, ესე იგი ვინც  სხვას 

დააზიანებს იმ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც ემუქრებოდა თვით 

დამზიანებლის ან სხვის სამართლებრივ სიკეთეს, თუ ამ საფრთხის თავიდან აცილება არ 

შეიძლებოდა სხვა საშუალებით და თუ დაზიანებული სიკეთე ნაკლებმნიშვნელოვანი იყო, 

ვიდრე გადარჩენილი სიკეთე.  

 

მუხლი 31. მართლზომიერი რისკი 

1. მართლსაწინააღმდეგოდ არ მოქმედებს ის, ვინც საზოგადოებრივად სასარგებლო 

მიზნის მისაღწევად გამართლებული რისკის პირობებში დააზიანებს  სამართლებრივ 

სიკეთეს. 

2. რისკი გამართლებულია, თუ ეს მიზანი არ შეიძლებოდა მიღწეულიყო რისკის 

გარეშე ქმედებით და თუ პირმა მიიღო ყველა ზომა სამართლებრივი სიკეთის დაზიანების 

თავიდან ასაცილებლად. 

  

მუხლი 32. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან 

    გათავისუფლება სხვა მართლზომიერი ქმედების დროს 

მართლსაწინააღმდეგოდ  არ მოქმედებს ის, ვინც ამ კოდექსით გათვალისწინებულ 

ქმედებას ჩაიდენს სხვა ისეთი გარემოების არსებობისას, რომელიც თუმცა ამ კოდექსში 



სახელდებით არ არის მოხსენიებული, მაგრამ სავსებით აკმაყოფილებს ამ ქმედების 

მართლზომიერების   პირობებს. 

 

თავი IX 

ბრალის გამომრიცხველი და შემამსუბუქებელი გარემოებანი 

 

მუხლი 33. შეურაცხაობა ასაკის გამო (23.02.2010. N2641) 

ამ კოდექსით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედება არ შეერაცხება 

ბრალად იმას, ვისაც ამ ქმედების ჩადენამდე არ შესრულებია თოთხმეტი წელი. 

მუხლი 34. შეურაცხაობა ფსიქიკური დაავადების გამო 

1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედება არ შეერაცხება 

ბრალად იმას, ვისაც ამ ქმედების ჩადენის დროს ქრონიკული ფსიქიკური ავადმყოფობის, 

ფსიქიკის დროებითი აშლილობის, ჭკუასუსტობის ან სხვა ფსიქიკური დაავადების გამო არ 

შეეძლო გაეცნობიერებინა თავისი ქმედების ფაქტობრივი ხასიათი ან  

მართლწინააღმდეგობა ანდა ეხელმძღვანელა მისთვის. (16.12.2005 N 2264) 

2. ამოღებულია (3.07.2007 N5181) 

3. თუ დანაშაული შერაცხადმა პირმა ჩაიდინა, მაგრამ იგი ფსიქიკურად დაავადდა 

განაჩენის გამოტანამდე, რის გამოც არ შეუძლია ანგარიში გაუწიოს თავს ან 

უხელმძღვანელოს მას, პირი სასამართლოს მიერ შეფარდებულ სასჯელს 

გამოჯანმრთელებამდე მოიხდის შესაბამის სამედიცინო (სამკურნალო) დაწესებულებაში. 
(3.07.2007 N5181) 

 

მუხლი 35. შეზღუდული შერაცხადობა  

1. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან არ თავისუფლდება 

სრულწლოვანი, რომელიც დანაშაულის ჩადენის დროს იმყოფებოდა შეზღუდული 

შერაცხადობის მდგომარეობაში, ესე იგი ფსიქიკური დაავადების გამო არ შეეძლო სრულად 

გაეცნობიერებინა თავისი ქმედების ფაქტობრივი ხასიათი ან მართლწინააღმდეგობა ანდა 

ეხელმძღვანელა მისთვის. 

2. შეზღუდულ შერაცხადობას სასამართლო ითვალისწინებს სასჯელის დანიშვნის 

დროს. (3.07.2007 N5181) 

3. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან შეიძლება გათავისუფლდეს 

არასრულწლოვანი, რომელიც დანაშაულის ჩადენის დროს იმყოფებოდა შეზღუდული 

შერაცხადობის მდგომარეობაში. (3.07.2007 N5181) 

 

მუხლი 36. შეცდომა 

1. ის, ვინც არ იცის, რომ ქმედება, რომელსაც სჩადის, აკრძალულია, არ და-ისჯება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა შეცდომა მისატევებელია. 

2. შეცდომა მისატევებელია, თუ შექმნილ ვითარებაში პირმა არ იცოდა და არც 

შეიძლებოდა სცოდნოდა, რომ სჩადიოდა აკრძალულ ქმედებას. 

3. როცა შეცდომა მისატევებელი არ არის, პირს შეიძლება დაეკისროს 

პასუხისმგებლობა მხოლოდ გაუფრთხილებლობისათვის, თუ ამ ქმედების 

გაუფრთხილებლობით ჩადენა -ისჯება ამ კოდექსით. 

 



მუხლი 37. ბრძანების ან განკარგულების  შესრულება 

1. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება იმას, ვინც 

სავალდებულო ბრძანების ან განკარგულების  შესრულებისას დააზიანა სამართლებრივი 

სიკეთე. ასეთი ზიანისათვის სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება 

იმას, ვინც მართლსაწინააღმდეგო ბრძანება ან განკარგულება გასცა. 

2. წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი ბრძანების ან განკარგულების  

შესრულებისათვის პირს სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება 

საერთო  წესით, თუ არ არსებობს ბრალის გამომრიცხველი სხვა გარემოება. 

 

მუხლი 38. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან 

    გათავისუფლება სხვა არაბრალეული ქმედების დროს 

ბრალეულად არ მოქმედებს ის, ვინც ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ქმედებას 

ჩაიდენს სხვა ისეთი გარემოების არსებობისას, რომელიც თუმცა ამ კოდექსში სახელდებით 

არ არის მოხსენიებული, მაგრამ სავსებით აკმაყოფილებს ამ ქმედების არაბრალეულობის   

პირობებს. 

  

კარი მესამე 

სასჯელი 

 

თავი X 

სასჯელის მიზნები და სახეები 

 

მუხლი 39. სასჯელის მიზანი 

1. სასჯელის მიზანია სამართლიანობის აღდგენა, ახალი დანაშაულის თავიდან 

აცილება და დამნაშავის რესოციალიზაცია.  

2. სასჯელის მიზანი ხორციელდება მსჯავრდებულსა და სხვა პირზე ზემოქმედებით, 

რათა ისინი განიმსჭვალონ მართლწესრიგის დაცვისა და კანონის წინაშე 

პასუხისმგებლობის გრძნობით. მსჯავრდებულზე ასეთი ზემოქმედების ფორმები და 

საშუალებები გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების შესახებ 

საქართველოს კანონმდებლობით. (9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 

ოქტომბრიდან. 
3. სასჯელის მიზანი არ არის ადამიანის ფიზიკური ტანჯვა ან მისი ღირსების 

დამცირება. 

 

მუხლი 40. სასჯელის სახეები (25.07.2006 N 3530) 

1. სასჯელის სახეებია: 

ა) ჯარიმა; 

ბ) თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა; 

გ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა; 

დ) გამასწორებელი სამუშაო; 

ე) სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა; 

ვ) თავისუფლების შეზღუდვა; 



ზ) ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა; 

თ) უვადო თავისუფლების აღკვეთა; 

ი) ქონების ჩამორთმევა. 

2. იურიდიული პირის სასჯელის სახეები განისაზღვრება ამ კოდექსის შესაბამისი 

ნორმებით. 

 

მუხლი 41. ძირითადი და დამატებითი სასჯელები 

1. გამასწორებელი სამუშაო, სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა, 

თავისუფლების შეზღუდვა, ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა და უვადო თავისუფლების 

აღკვეთა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ ძირითად სასჯელად. (26.12.2008 N 893) 

2. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, ჯარიმა და თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა შეიძლება დაინიშნოს როგორც ძირითად, ისე 

დამატებით სასჯელად. ქონების ჩამორთმევა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ დამატებით 

სასჯელად. (26.12.2008 N 893) 

21. ერთდროულად შესაძლებელია რამდენიმე დამატებითი სასჯელის დანიშვნა. 
(23.05.2007 N 4785) 

3. ამოღებულია (28.12.2005 N 2619) 

  

მუხლი 42. ჯარიმა (28.04.2006. N2937) 

1. ჯარიმა არის ფულადი გადასახდელი. 

2. ჯარიმის მინიმალური ოდენობაა 2000 ლარი. თუ ამ კოდექსის განსაკუთრებული 

ნაწილის შესაბამისი მუხლის სანქცია სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების 

აღკვეთას სამ წლამდე ვადით, ჯარიმის მინიმალური ოდენობა არ უნდა იყოს 500 ლარზე 

ნაკლები. 

3. ჯარიმის ოდენობას სასამართლო ადგენს ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმისა და 

მსჯავრდებულის მატერიალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელიც 

განისაზღვრება მისი ქონებით, შემოსავლით და სხვა გარემოებით. 

4. სასამართლომ განაჩენში უნდა მიუთითოს გადასახდელი  ჯარიმის ოდენობა 

ლარებში.  

5. ჯარიმა დამატებით სასჯელად შეიძლება დაინიშნოს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც 

იგი ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით დამატებით სასჯელად გათვალისწინებული არ 

არის. 

51. თუ მსჯავრდებული არასრულწლოვანი და გადახდისუუნაროა, სასამართლო 

მისთვის დაკისრებული ჯარიმის გადახდას აკისრებს მშობელს, მეურვეს ან მზრუნველს.  
(29.12.2006 N 4213)   

6. თუ მსჯავრდებული თავს აარიდებს ჯარიმის გადახდას, ან თუ გადახდევინება 

შეუძლებელია, ეს სასჯელი შეიცვლება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, 

გამასწორებელი სამუშაოთი, თავისუფლების შეზღუდვით ან თავისუფლების აღკვეთით. 

ამასთანავე, დრო, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული იხდიდა ამ სასჯელს, 

ჩაითვლება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის, გამასწორებელი სამუშაოს ან 

თავისუფლების შეზღუდვის ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: დაკისრებული ჯარიმის 50 

ლარი – საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ოთხი საათი, გამასწორებელი სამუშაოს 



ერთი დღე, თავისუფლების შეზღუდვის ერთი დღე. ამასთანავე, ჯარიმის ნაცვლად 

დანიშნული საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომისათვის, გამასწორებელი 

სამუშაოსათვის ან თავისუფლების შეზღუდვისათვის ბოროტად თავის არიდების 

შემთხვევაში იგი შეიცვლება თავისუფლების აღკვეთით, ამ კოდექსით სასჯელის ამ 

სახისათვის გათვალისწინებულ ფარგლებში და დადგენილი წესით.“. 

 

მუხლი 43. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

    უფლების ჩამორთმევა 

1. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ნიშნავს იმას, 

რომ მსჯავრდებულს ეკრძალება ეკავოს დანიშვნითი თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურ-

ში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ანდა ეწეოდეს პროფესიულ ან 

სხვაგვარ საქმიანობას. (10.11.2006 N3649) 

 2.  თანამდებობის დაკავების ან  საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ძირითად 

სასჯელად ინიშნება ერთიდან ხუთ წლამდე ვადით, ხოლო დამატებით სასჯელად  _ ექვსი 

თვიდან სამ წლამდე ვადით. 

 3. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის დამატებით 

სასჯელად დანიშვნა შეიძლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი ჩადენილი 

დანაშაულისათვის სასჯელად არაა გათვალისწინებული ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით, 

თუ დანაშაულის საშიშროების ხასიათის, ხარისხისა და დამნაშავის პიროვნების 

გათვალისწინებით სასამართლო შეუძლებლად მიიჩნევს შეუნარჩუნოს მას თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლება. 

4. ძირითად სასჯელად საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ან 

გამასწორებელი სამუშაოს დანიშვნისას, აგრეთვე პირობითი მსჯავრის დროს დამატებით 

სასჯელად დანიშნული თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის 

ვადა გამოიანგარიშება სასამართლოს განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლის მომენტიდან. 

ძირითად სასჯელად თავისუფლების შეზღუდვის ან თავისუფლების აღკვეთის 

დანიშვნის დროს დამატებით სასჯელად დანიშნული თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის ვადა გამოიანგარიშება ძირითადი სასჯელის მოხდის 

მომენტიდან, ასევე ვრცელდება ძირითადი სასჯელის მოხდის მთელ ვადაზე. (28.04.2006. 

N2937) 

     

მუხლი 44. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 

        1. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ნიშნავს მსჯავრდებულის 

უსასყიდლო შრომას, რომლის სახეს განსაზღვრავს პრობაციის ბიურო, ხოლო ამ კოდექსის 

73-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – საქართველოს 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 

ადგილობრივი საბჭო. (11.03.2011. N4430) 
      2. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ინიშნება ორმოციდან რვაას საათამდე 

ვადით. ჯარიმის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით შეცვლის შემთხვევაში, ან ამ 

კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ანდა თუ მხარეთა 

შორის დადებულია საპროცესო შეთანხმება, იგი შეიძლება დაინიშნოს უფრო მეტი 



ვადითაც. ყოველდღიურად ასეთი შრომის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს რვა 

საათს. (26.12.2008 N 893) 

3. თუ მსჯავრდებული უარს განაცხადებს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომაზე 

ან ჯიუტად თავს აარიდებს მას, ეს სასჯელი შეიცვლება თავისუფლების შეზღუდვით ან 

თავისუფლების აღკვეთით. ამასთანავე, დრო, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული 

იხდიდა ამ სასჯელს, ჩაითვლება თავისუფლების შეზღუდვის ან თავისუფლების აღკვეთის 

ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ხუთი საათი – 

თავისუფლების შეზღუდვის ერთი დღე, თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე. (11.03.2011. 

N4430) 

4. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა არ  დაენიშნება პირველი და მეორე 

ჯგუფის ინვალიდებს, ორსულ ქალს, ქალს, რომელსაც ჰყავს შვიდ წლამდე შვილი, 

საპენსიო ასაკის პირს, აგრეთვე გაწვეულ სამხედრო მოსამსახურეს. 

5. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დამატებით სასჯელად შეიძლება 

დაინიშნოს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით სასჯელის 

სახით გათვალისწინებული არ არის. (26.12.2008 N 893) 

  

მუხლი 45. გამასწორებელი სამუშაო 

1. გამასწორებელი სამუშაო ინიშნება ერთი თვიდან ორ წლამდე ვადით და მოხდილი 

უნდა იქნეს მსჯავრდებულის სამუშაო ადგილზე. 

2. გამასწორებელი სამუშაოს დანიშვნისას მსჯავრდებულის ხელფასიდან 

სახელმწიფოს შემოსავალში დაიქვითება თანხა განაჩენით დადგენილი ოდენობით 

არანაკლებ ხუთისა და არა უმეტეს ოცი პროცენტისა.  

3. თუ მსჯავრდებული ჯიუტად თავს აარიდებს გამასწორებელ სამუშაოს, ეს 

სასჯელი შეიცვლება თავისუფლების შეზღუდვით ან თავისუფლების აღკვეთით. 

ამასთანავე, დრო, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული იხდიდა ამ სასჯელს, 

ჩაითვლება თავისუფლების შეზღუდვის ან თავისუფლების აღკვეთის ვადაში, შემდეგი 

გაანგარიშებით: გამასწორებელი სამუშაოს ერთი დღე – თავისუფლების შეზღუდვის ერთი 

დღე; გამასწორებელი სამუშაოს სამი დღე – თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე. 

(28.04.2006. N2937) 

  

მუხლი 46. სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა 

1. სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა ენიშნება სამხედრო მოსამსახურეს ამ 

კოდექსის კერძო ნაწილით გათვალისწინებული სამხედრო სამსახურის საწინააღმდეგო 

დანაშაულის ჩადენისათვის, აგრეთვე სხვა დანაშაულისათვის  მსჯავრდებულ სამხედრო 

მოსამსახურეს ამ კოდექსის  შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებული გამასწორებელი 

სამუშაოს ნაცვლად. 

2. სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა ინიშნება სამი თვიდან ორ წლამდე 

ვადით. 

3. სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვის დანიშვნისას მსჯავრდებულის 

ხელფასიდან სახელმწიფოს შემოსავალში დაიქვითება თანხა განაჩენით დადგენილი 

ოდენობით არა უმეტეს ოცი პროცენტისა. ამ სასჯელის მოხდის დროს არ შეიძლება 

მსჯავრდებულის დაწინაურება თანამდებობაზე, მისთვის სამხედრო წოდების მომატება. 



სასჯელის ვადა მას არ ჩაეთვლება ნამსახურობის ვადაში მორიგი სამხედრო წოდების 

მისანიჭებლად. 

  

მუხლი 47. თავისუფლების შეზღუდვა 

1. თავისუფლების შეზღუდვა ნიშნავს განაჩენის გამოტანის მომენტისათვის 

თოთხმეტ წელს მიღწეული მსჯავრდებულის საზოგადოებისაგან იზოლაციის გარეშე 

მოთავსებას თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში მასზე ზედამხედველობის 

განხორციელებით. (27.12.2011 N 5626) 

2. თავისუფლების შეზღუდვა ენიშნება: 

 ნასამართლობის არმქონე მსჯავრდებულს _ ერთიდან  ხუთ წლამდე ვადით; 

3. თავისუფლების აღკვეთის, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ან 

გამასწორებელი სამუშაოს თავისუფლების შეზღუდვით შეცვლის შემთხვევაში იგი 

შეიძლება დაინიშნოს ერთ წელზე მცირე ვადით. (27.12.2011 N 5626) 

4. თუ მსჯავრდებული ჯიუტად თავს აარიდებს თავისუფლების შეზღუდვას, ეს 

სასჯელი შეიცვლება თავისუფლების აღკვეთით  განაჩენით დანიშნული თავისუფლების 

შეზღუდვის ვადით. ამასთან, დრო, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებული იხდიდა ამ 

სასჯელს, ჩაითვლება თავისუფლების აღკვეთის ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: 

თავისუფლების შეზღუდვის ერთი დღე _ თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე. 

5. თავისუფლების შეზღუდვა არ დაენიშნება პირველი და მეორე ჯგუფის 

ინვალიდებს, ორსულ ქალს, ქალს, რომელსაც ჰყავს შვიდ წლამდე შვილი, საპენსიო ასაკის 

პირს, აგრეთვე გაწვეულ სამხედრო მოსამსახურეს. 

  

მუხლი 48. ამოღებულია (28.04.2006. N2937) 

 მუხლი 49. ამოღებულია (5.12.2000) 

 

მუხლი 50. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა (28.04. 2006. N2937) 

1. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა ნიშნავს მსჯავრდებულის საზოგადოებისაგან 

იზოლაციას და კანონით განსაზღვრულ თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 

მოთავსებას. თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებული, რომელსაც განაჩენის გამოტანის 

მომენტისათვის არ შესრულებია თვრამეტი წელი, მოთავსდება არასრულწლოვანთა 

აღმზრდელობით დაწესებულებაში. (9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 

ოქტომბრიდან. 
      2. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა ინიშნება ექვსი თვიდან ოც წლამდე ვადით. 

21. სასამართლო უფლებამოსილია, დანიშნოს ამ მუხლის მე-2 ნაწილით 

დაწესებული სასჯელის ზომის უდაბლეს ზღვარზე ნაკლები სასჯელი, თუ მხარეებს შორის 

დადებულია საპროცესო შეთანხმება. . (4.07.2007 N5196) 

3. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის, გამასწორებელი სამუშაოს, 

თავისუფლების შეზღუდვის ან ჯარიმის ვადიანი თავისუფლების აღკვეთით შეცვლის 

შემთხვევაში იგი შეიძლება დაინიშნოს ექვს თვეზე მცირე ვადით. 

4. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის მაქსიმალური ვადა დანაშაულთა 

ერთობლიობით სასჯელთა შეჯამებისას არ უნდა აღემატებოდეს ოცდაათ წელს, ხოლო 

განაჩენთა ერთობლიობით სასჯელთა შეჯამებისას – ორმოც წელს. (29.12.2006 N 4213) 



5. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნისას სასამართლო უფლებამოსილია, 

განაჩენით დაადგინოს სასჯელის ნაწილის მოხდა, ხოლო დანარჩენი ნაწილის პირობით 

მსჯავრად ჩათვლა, თუ ბრალდებული (მსჯავრდებული) აღიარებს დანაშაულს (თუ პირს 

არ წაასწრეს დანაშაულის ჩადენისას ან ჩადენისთანავე), ასახელებს დანაშაულის ჩადენაში 

თანამონაწილეებს და თანამშრომლობს გამოძიებასთან. საპროცესო შეთანხმების დადების 

გარდა, თუ ჩადენილია განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული, პირობით მსჯავრად შეიძლება 

ჩაითვალოს დანიშნული სასჯელის ერთი მეოთხედი, მძიმე დანაშაულის ჩადენის 

შემთხვევაში – სასჯელის ერთი მესამედი, ხოლო ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის 

შემთხვევაში – სასჯელის ნახევარი. (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

6. ამოღებულია. (4.07.2007 N5196) 

 

მუხლი 51. უვადო თავისუფლების აღკვეთა 

1. უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ განსაკუთრებით 

მძიმე დანაშაულისათვის.  

2. უვადო თავისუფლების აღკვეთა არ დაენიშნება იმას, ვისაც დანაშაულის 

ჩადენამდე არ შესრულებია თვრამეტი წელი ან ვისაც განაჩენის გამოტანის მომენტისათვის 

შეუსრულდა სამოცი წელი. 

 

  მუხლი 52. ქონების ჩამორთმევა (28.12.2005 N 2619) 

1. ქონების ჩამორთმევა ნიშნავს დანაშაულის საგნის ან/და იარაღის, დანაშაულის 

ჩასადენად გამიზნული ნივთის ან/და დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების 

სახელმწიფოს სასარგებლოდ უსასყიდლოდ ჩამორთმევას. 

2. დანაშაულის საგნის ან/და იარაღის ან დანაშაულის ჩასადენად გამიზნული ნივთის 

ჩამორთმევა ნიშნავს ბრალდებულისთვის, მსჯავრდებულისთვის მის საკუთრებაში ან 

კანონიერ მფლობელობაში არსებული, განზრახი დანაშაულის ჩასადენად გამოყენებული 

ან ამისათვის რაიმე სახით გამიზნული ქონების სახელმწიფოს სასარგებლოდ 

უსასყიდლოდ ჩამორთმევას. დანაშაულის საგნის ან/და იარაღის ან დანაშაულის 

ჩასადენად გამიზნული ნივთის ჩამორთმევა ხდება სასამართლოს მიერ, ამ კოდექსით 

გათვალისწინებული ყველა განზრახი დანაშაულისათვის, იმ შემთხვევაში, როდესაც 

სახეზეა დანაშაულის საგანი ან/და იარაღი ან დანაშაულის ჩასადენად გამიზნული ნივთი 

და მათი ჩამორთმევა საჭიროა სახელმწიფო და საზოგადოებრივი აუცილებლობიდან ან 

ცალკეულ პირთა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე 

ანდა ახალი დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად. (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 

წლის 1 ოქტომბრიდან) 

            3. დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების ჩამორთმევა ნიშნავს 

მსჯავრდებულისთვის დანაშაულებრივი გზით მიღებული ქონების (ყველა ნივთი და 

არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, ასევე იურიდიული  დოკუმენტები, რომლებიც 

იძლევა უფლებას ქონებაზე), აგრეთვე ამ ქონებიდან მიღებული ნებისმიერი ფორმის 

შემოსავლების ან მათი ღირებულების ეკვივალენტური ქონების სახელმწიფოს 

სასარგებლოდ უსასყიდლოდ ჩამორთმევას. დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების 

ჩამორთმევა სასამართლოს მიერ ინიშნება ამ კოდექსით გათვალისწინებული ყველა 



განზრახი დანაშაულისათვის, იმ შემთხვევაში, თუ დამტკიცდება, რომ ეს ქონება 

დანაშაულებრივი გზითაა მოპოვებული. 

 

თავი XI 

სასჯელის დანიშვნა 

 

მუხლი 53. სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები 

1. სასამართლო დამნაშავეს სამართლიან სასჯელს დაუნიშნავს ამ კოდექსის კერძო 

ნაწილის შესაბამისი მუხლით დადგენილ ფარგლებში და ამავე კოდექსის ზოგადი 

ნაწილის დებულებათა გათვალისწინებით. სასჯელის უფრო მკაცრი სახე შეიძლება 

დაინიშნოს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნაკლებად მკაცრი სახის სასჯელი ვერ 

უზრუნველყოფს სასჯელის მიზნის განხორციელებას. 

2. ამ კოდექსის კერძო ნაწილის შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებულზე უფრო 

მკაცრი სასჯელი შეიძლება დაინიშნოს დანაშაულთა ერთობლიობით და განაჩენთა 

ერთობლიობით, ამავე კოდექსის 59-ე და მე-60 მუხლების მიხედვით. კერძო ნაწილის 

შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის დანიშვნის 

საფუძველი განსაზღვრულია ამ კოდექსის 55-ე მუხლით. 

3. სასჯელის დანიშვნის დროს სასამართლო ითვალისწინებს დამნაშავის 

პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ და დამამძიმებელ გარემოებებს, კერძოდ, 

დანაშაულის მოტივსა და მიზანს, ქმედებაში გამოვლენილ მართლსაწინააღმდეგო ნებას, 

მოვალეობათა დარღვევის ხასიათსა და ზომას, ქმედების განხორციელების სახეს, ხერხსა 

და მართლსაწინააღმდეგო შედეგს, დამნაშავის წარსულ ცხოვრებას, პირად და ეკონომიკურ 

პირობებს, ყოფაქცევას ქმედების შემდეგ, განსაკუთრებით _ მის მისწრაფებას, 

აანაზღაუროს ზიანი, შეურიგდეს დაზარალებულს. 

4. თუ ამ კოდექსის კერძო ნაწილის მუხლი ან მუხლის ნაწილი დანაშაულის 

შემადგენლობის ნიშნად  ითვალისწინებს შემამსუბუქებელ ან დამამძიმებელ გარემოებას, 

იგივე გარემოება სასჯელის დანიშვნის დროს მხედველობაში არ მიიღება. 

 

მუხლი 54. სასჯელის დანიშვნა შემამსუბუქებელ 

    გარემოებათა არსებობისას 

თუ დანაშაულის ჩადენის შემდეგ დამნაშავე გამოცხადდა ბრალის აღიარებით, 

აქტიურად შეუწყო ხელი დანაშაულის გახსნას და არ არსებობს დამამძიმებელი 

გარემოებანი, სასჯელის ვადა ან ზომა არ უნდა აღემატებოდეს ამ კოდექსის კერძო ნაწილის 

შესაბამისი მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული ყველაზე მკაცრი  სახის 

სასჯელის მაქსიმალური ვადის ან ზომის სამ მეოთხედს. 

  

მუხლი 55. კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის დანიშვნა 

სასამართლოს შეუძლია დანიშნოს ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით დაწესებული 

სასჯელის ზომის უდაბლეს ზღვარზე ნაკლები სასჯელი ან სხვა, უფრო მსუბუქი სახის 

სასჯელი, თუ მხარეებს შორის დადებულია საპროცესო შეთანხმება. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 56. სასჯელის დანიშვნა დაუმთავრებელი დანაშაულისათვის 



1. დაუმთავრებელი დანაშაულისათვის სასჯელის დანიშვნის დროს მხედველობაში 

მიიღება გარემოებანი, რომელთა გამოც დანაშაული ბოლომდე არ იქნა მიყვანილი. 

2. ამოღებულია (29.12.2006 N 4213) 

3. ამოღებულია (29.12.2006 N 4213)  

4. უვადო თავისუფლების აღკვეთა არ შეიძლება დაინიშნოს დანაშაულის 

მომზადებისათვის ან მცდელობისათვის. 

 

მუხლი 57. სასჯელის დანიშვნა დანაშაულში თანამონაწილეობისათვის 

    და დანაშაულის ამსრულებლობისათვის 

1. დანაშაულში თანამონაწილეობისათვის და დანაშაულის ამსრულებლობისათვის 

სასჯელის დანიშვნის დროს მხედველობაში მიიღება პირის ფაქტობრივი მონაწილეობის 

ხასიათი და ხარისხი, ამ მონაწილეობის მნიშვნელობა დანაშაულის მიზნის მისაღწევად, 

მისი გავლენა გამოწვეული ან შესაძლებელი ზიანის ხასიათსა და ხარისხზე. 

2. შემამსუბუქებელი ან დამამძიმებელი გარემოება, რომელიც ერთერთი 

თანამონაწილის ან ამსრულებლის პიროვნებას შეეხება, მხედველობაში მიიღება მხოლოდ 

ამ თანამონაწილისათვის ან ამსრულებლისათვის სასჯელის დანიშვნის დროს. 

 

მუხლი 58. სასჯელის დანიშვნა დანაშაულის რეციდივის დროს (22.06. 2007 N 5035) 

1. დანაშაულის რეციდივის დროს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნისას 

მოსახდელი სასჯელის ვადა სულ მცირე 1 წლით უნდა აღემატებოდეს ჩადენილი 

დანაშაულისათვის ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით ან მუხლის ნაწილით 

გათვალისწინებული სასჯელის მინიმალურ ვადას.   

2. თუ ამ კოდექსის კერძო ნაწილის მუხლში ან მუხლის ნაწილში მითითებულია 

ნასამართლობაზე, როგორც დანაშაულის მაკვალიფიცირებელ ნიშანზე, აგრეთვე ამ 

კოდექსის 55-ე მუხლით ან 63-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 

საფუძვლების არსებობისას, დანაშაულის რეციდივის დროს სასჯელის დანიშვნისას 

მხედველობაში არ მიიღება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული წესი.  

 

მუხლი 59. სასჯელის დანიშვნა დანაშაულთა და განაჩენთა  

          ერთობლიობის დროს (29.12.2006 N 4213) 

1. დანაშაულთა ერთობლიობის დროს სასჯელი ინიშნება თითოეული 

დანაშაულისათვის და საბოლოო სასჯელის დანიშვნისას ხდება მათი შეკრება. 

11. თუ დანაშაულთა ერთობლიობის დროს რამდენიმე დანაშაულისათვის 

ძირითადი სასჯელი ინიშნება ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის სახით, ამ შემთხვევაში 

ყველაზე მძიმე ერთი ძირითადი სასჯელის გარდა, ხოლო თუ ინიშნება თანაბარი სიმძიმის 

რამდენიმე სასჯელი, – ერთ-ერთი მათგანის გარდა, დანარჩენი ძირითადი სასჯელი 

(სასჯელები) ინიშნება ვადის ნახევრიდან სრულ მოცულობამდე ვადით და ისე ხდება მათი 

შეკრება საბოლოო სასჯელის დანიშვნისას. (23.02.2010. N2644) 

2. განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელის დანიშვნისას სასამართლო ბოლო 

განაჩენით დანიშნულ სასჯელს მთლიანად მიუმატებს წინა განაჩენით დანიშნული 

სასჯელის მოუხდელ ნაწილს. 



3. დანაშაულთა და განაჩენთა ერთობლიობის დროს ძირითად სასჯელთან ერთად 

შეიძლება დაინიშნოს დამატებითი სასჯელი. შეჯამებისას დანიშნული საბოლოო 

დამატებითი სასჯელის ვადა ან ზომა არ უნდა აღემატებოდეს ამ სასჯელის მოცემული 

სახისათვის ამ კოდექსის ზოგადი ნაწილით გათვალისწინებულ მაქსიმალურ ვადას ან 

ზომას. 

4. დანაშაულთა ან განაჩენთა ერთობლიობით დანიშნული საბოლოო სასჯელის 

ვადა ან ზომა, თუ იგი თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო მსუბუქია, არ უნდა 

აღემატებოდეს სასჯელის მოცემული სახისათვის ამ კოდექსის ზოგადი ნაწილით 

გათვალისწინებულ მაქსიმალურ ვადას ან ზომას. 

5. განაჩენთა ერთობლიობით დანიშნული საბოლოო სასჯელი აითვლება ბოლო 

განაჩენის მიღების დღიდან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მსჯავრდებულის მიმართ 

წინა განაჩენით დადგენილი პირობითი მსჯავრის გამოსაცდელი ვადა არ იყო გასული 

ბოლო დანაშაულის ჩადენის მომენტისათვის. 

 

მუხლი 60. ამოღებულია (29.12.2006 N 4213) 

 

მუხლი 61. სასჯელთა შეჯამება 

1. დანაშაულთა ერთობლიობისა და განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელთა 

შეჯამებისას თავისუფლების აღკვეთის ერთ დღეს შეესაბამება: (29.12.2006 N 4213) 

ა) თავისუფლების შეზღუდვის ორი დღე; 

ბ) გამასწორებელი სამუშაოს ან სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვის სამი 

დღე; 

   გ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ხუთი საათი. (11.03.2011. N4430) 

2. ჯარიმა ანდა თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა 

თავისუფლების შეზღუდვასთან ან თავისუფლების აღკვეთასთან მიმატების შემთხვევაში 

გამოიყენება დამოუკიდებლად. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 62. სასჯელის ვადის გამოანგარიშება და სასჯელის ჩათვლა 

1.  თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის, 

გამასწორებელი სამუშაოს, სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვის, 

თავისუფლების შეზღუდვის და თავისუფლების აღკვეთის ვადა გამოიანგარიშება 

თვეებითა და წლებით, ხოლო საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ვადა – 

საათებით, გარდა ამ კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული 

შემთხვევისა, ან თუ მხარეთა შორის დადებულია საპროცესო შეთანხმება. (26.12.2008 N 893) 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ სასჯელთა შეცვლისა და 

შეჯამების დროს, აგრეთვე სასჯელის ჩათვლისას  შეიძლება სასჯელის ვადის 

გამოანგარიშება დღეებით. 

3. სასამართლო განხილვამდე პატიმრობაში ყოფნის დრო ჩაითვლება სასჯელის 

ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: პატიმრობის ერთი დღე – თავისუფლების აღკვეთის 

ერთი დღე, თავისუფლების შეზღუდვის ორი დღე, გამასწორებელი სამუშაოს ან სამხედრო 

პირის სამსახურებრივი შეზღუდვის სამი დღე, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 

ხუთი საათი. (11.03.2011. N4430) 



4. საზღვარგარეთ ჩადენილი დანაშაულისათვის განაჩენის კანონიერ ძალაში 

შესვლამდე პატიმრობაში ყოფნის დრო, აგრეთვე განაჩენით დანიშნული თავისუფლების 

აღკვეთის მოხდილი დრო ამ კოდექსის მე-6 მუხლის საფუძველზე განაჩენის აღსრულების 

მიზნით პირის გადაცემის შემთხვევაში ერთი დღე ჩაითვლება ერთ დღედ.  (29.12.2006 N 4213) 

5. თუ პირს, რომელიც სასამართლო განხილვამდე პატიმრობაში იყო, ძირითად 

სასჯელად დაენიშნა ჯარიმა ანდა თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების 

ჩამორთმევა, სასამართლო პატიმრობაში ყოფნის ვადის გათვალისწინებით შეუმსუბუქებს 

მას დანიშნულ სასჯელს ან მთლიანად გაათავისუფლებს მისი მოხდისაგან. 

 

თავი XII 

პირობითი მსჯავრი 

 

მუხლი 63. პირობითი მსჯავრის დანიშვნის საფუძველი (28.04.2006. N2937) 

1. თუ მხარეებს შორის დადებულია საპროცესო შეთანხმება, სასამართლო 

უფლებამოსილია დაადგინოს, რომ დანიშნული სასჯელი ჩაითვალოს პირობითად. 

2. თუ მსჯავრდებულმა ჩაიდინა განსაკუთრებით მძიმე ან განზრახი მძიმე 

დანაშაული, დანიშნული სასჯელის პირობითად ჩათვლა დაუშვებელია. 

3. თუ მსჯავრდებულმა ჩაიდინა განზრახი ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებელი 

დანაშაული და იგი აღიარებს დანაშაულს ან/და თანამშრომლობს გამოძიებასთან, 

სასამართლო უფლებამოსილია დაადგინოს, რომ დანიშნული სასჯელი ჩაითვალოს 

პირობითად, თუ მსჯავრდებული წარსულში ნასამართლევი არ ყოფილა განსაკუთრებით 

მძიმე ან განზრახი მძიმე დანაშაულის ჩადენისათვის. 

4. თუ მსჯავრდებული წარსულში ნასამართლევი იყო ორი ან მეტი განზრახი 

დანაშაულის ჩადენისათვის, დანიშნული სასჯელის პირობითად ჩათვლა დაუშვებელია. 

5. თუ მსჯავრდებულს განაჩენის გამოტანის მომენტისათვის არ შესრულებია 

თვრამეტი წელი და მან პირველად ჩაიდინა დანაშაული, სასამართლო უფლებამოსილია 

დაადგინოს, რომ დანიშნული სასჯელი ჩაითვალოს პირობით, თუ მას ჩადენილი არა აქვს 

განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული. 

6. პირობითი მსჯავრის დროს შეიძლება დაინიშნოს დამატებითი სასჯელი. 

 

მუხლი 64. გამოსაცდელი ვადა (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

ამ კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 ნაწილითა და 63-ე მუხლით გათვალისწინებული 

საფუძვლების არსებობისას სასამართლო ადგენს გამოსაცდელ ვადას, რომლის 

განმავლობაშიც მსჯავრდებულმა არ უნდა ჩაიდინოს ახალი დანაშაული და უნდა 

შეასრულოს მისთვის დაკისრებული მოვალეობა. თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო 

მსუბუქი სახის სასჯელის დანიშვნისას გამოსაცდელი ვადა უნდა იყოს არანაკლებ ერთი 

და არა უმეტეს სამი წლისა, ხოლო თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნისას – პირობით 

მსჯავრზე ერთი წლით მეტი. დანაშაულთა ერთობლიობის ან განაჩენთა ერთობლიობის 

დროს სასჯელთა შეკრების შედეგად საბოლოო სასჯელის დანიშვნისას გამოსაცდელი ვადა 

უნდა იყოს პირობით მსჯავრზე ერთი წლით მეტი.  

 

მუხლი 65. მოვალეობის დაკისრება 



პირობითი მსჯავრის დროს, თუ არსებობს საამისო საფუძველი, სასამართლოს 

შეუძლია დააკისროს მსჯავრდებულს განსაზღვრული მოვალეობის შესრულება: 

პრობაციის ბიუროს ნებართვის გარეშე არ შეიცვალოს მუდმივი ბინადრობის ადგილი, არ 

დაამყაროს ურთიერთობა იმასთან, ვინც შეიძლება იგი ჩააბას ანტისაზოგადოებრივ 

საქმიანობაში, არ მოინახულოს განსაზღვრული ადგილი, მატერიალურად დაეხმაროს 

ოჯახს, გაიაროს ალკოჰოლიზმის, ნარკომანიის, ტოქსიკომანიის ან ვენერიული სენის 

მკურნალობის კურსი. სასამართლოს შეუძლია დააკისროს მსჯავრდებულს სხვა 

მოვალეობაც, რომელიც ხელს შეუწყობს მის გამოსწორებას. (07.05.2003 N 2160) 

 

მუხლი 66. კონტროლი და დახმარება 

 1. პირობით მსჯავრდებულის ყოფაქცევის კონტროლს და მის დახმარებას 

ახორციელებს პრობაციის ბიურო. ეს ორგანო თვალყურს ადევნებს პირის მიერ მისთვის 

დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას, ხოლო მისი შეუსრულებლობის შესახებ 

დაუყოვნებლივ აცნობებს სასამართლოს. (07.05.2003 N 2160) 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ფუნქციას პირობით 

მსჯავრდებული სამხედრო მოსამსახურის მიმართ ახორციელებს სამხედრო ნაწილის 

ხელძღვანელობა. 

3. გამოსაცდელ ვადაში სასამართლოს შეუძლია იმ ორგანოს წარდგინებით, რომელიც 

ახორციელებს კონტროლსა და დახმარებას პირობით მსჯავრდებულის მიმართ, მთლიანად 

ან ნაწილობრივ გააუქმოს პირობით მსჯავრდებულისათვის დაკისრებული მოვალეობა ან 

დააკისროს მას ახალი მოვალეობა. 

 

მუხლი 67. პირობითი მსჯავრის გაუქმება ან 

    გამოსაცდელი ვადის გაგრძელება 

1. თუ პირობით მსჯავრდებული გამოსაცდელი ვადის არანაკლებ ნახევრის გასვლის 

შემდეგ ყოფაქცევით დაამტკიცებს თავის გამოსწორებას, საქართველოს 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს პირობითი 

მსჯავრის გაუქმების საკითხთა განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისია მსჯავრდებულის 

მიმართ კონტროლისა და დახმარების განმახორციელებელი ორგანოს შუამდგომლობის 

საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას პირობით მსჯავრდებულისათვის პირობითი 

მსჯავრის გაუქმებისა და ნასამართლობის მოხსნის შესახებ. (11.11.2011 N 5266) 

11. პირობით მსჯავრდებულისათვის ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი 

წესით პირობითი მსჯავრის გაუქმება და ნასამართლობის მოხსნა შესაძლებელია 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, გამოსაცდელი ვადის ნახევრის გასვლამდეც. 
(11.11.2011 N 5266) 

2. თუ პირობით მსჯავრდებულმა თავი აარიდა მისთვის დაკისრებული მოვალეობის 

შესრულებას ან დაარღვია საზოგადოებრივი წესრიგი, რის გამოც მას შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი, სასამართლოს შეუძლია ამ მუხლის პირველ ნაწილში 

აღნიშნული ორგანოს წარდგინებით გააგრძელოს გამოსაცდელი ვადა არა უმეტეს ერთი 

წლით. 



 3. თუ პირობით მსჯავრდებული გამოსაცდელი ვადაში სისტემატურად ან ჯიუტად 

არ ასრულებდა მისთვის დაკისრებულ მოვალეობას, სასამართლოს შეუძლია ამ მუხლის 

პირველ ნაწილში აღნიშნული ორგანოს წარდგინებით დაადგინოს, რომ გაუქმდეს 

პირობითი მსჯავრი და აღსრულდეს განაჩენით დანიშნული სასჯელი. 

4. თუ პირობით მსჯავრდებულმა გამოსაცდელ ვადაში გაუფრთხილებლობითი 

დანაშაული ჩაიდინა, პირობითი მსჯავრის გაუქმების ან ძალაში დატოვების საკითხს 

წყვეტს სასამართლო. 

5. თუ პირობით მსჯავრდებულმა გამოსაცდელ ვადაში განზრახი დანაშაული 

ჩაიდინა, სასამართლო გააუქმებს პირობით მსჯავრს და მსჯავრდებულს დაუნიშნავს 

სასჯელს ამ კოდექსის 59-ე მუხლით გათვალისწინებული წესით. იმავე წესით დაინიშნება 

სასჯელი ამ მუხლის  მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. გამონაკლის 

შემთხვევაში პირობითი მსჯავრი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ მხარეთა შორის 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის XXI თავის შესაბამისად 

საპროცესო შეთანხმების დადებისას, რომელიც შეთანხმებული უნდა იყოს საქართველოს 

მთავარ პროკურორთან ან მის მოადგილესთან. (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 

ოქტომბრიდან) 

 

კარი მეოთხე 

სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა 

და სასჯელისაგან გათავისუფლება 

 

თავი XIII 

სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება 

 

მუხლი 68. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან 

    გათავისუფლება ქმედითი მონანიების გამო 

1. ის, ვინც პირველად ჩაიდინა  დანაშაული, რომლისთვისაც ამ კოდექსის  კერძო 

ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ 

აღემატება სამი წლით თავისუფლების აღკვეთას, შეიძლება გათავისუფლდეს სისხლის-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ დანაშაულის ჩადენის შემდეგ 

ნებაყოფლობით გამოცხადდა ბრალის აღიარებით, ხელი შეუწყო დანაშაულის გახსნას და 

აანაზღაურა ზიანი. 

2. ის, ვინც ჩაიდინა სხვა კატეგორიის დანაშაული, შეიძლება გათავისუფლდეს 

სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ ეს  გათვალისწინებულია ამ 

კოდექსის კერძო ნაწილის შესაბამისი მუხლით. 

 

მუხლი 69. ამოღებულია (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

 

მუხლი 70. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან  

    გათავისუფლება ვითარების შეცვლის გამო 



დანაშაულის ჩამდენი შეიძლება გათავისუფლდეს სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობისაგან, თუ დადგინდება, რომ ქმედებისათვის სისხლის სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის დაკისრება მიზანშეუწონელია ( 05.05.2000.). 

 

 მუხლი 701. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან 

  გათავისუფლება ბრალდებულის საგამოძიებო ორგანოებთან 

  თანამშრომლობის გამო 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც ბრალდებულის მიერ საგამოძიებო 

ორგანოებთან თანამშრომლობის შედეგად გამოვლინდა თანამდებობის პირის ან/და 

განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩამდენი პირის (პირების) ვინაობა და მისი უშუალო 

ხელშეწყობით მოხერხდა ამ დანაშაულის გახსნისთვის არსებითი პირობების შექმნა, 

სასამართლო უფლებამოსილია სრულად გაათავისუფლოს ბრალდებული სისხლის-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან. (13.02.2004 N3295) 

 

მუხლი 71. სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან 

    გათავისუფლება ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო 

1. პირი თავისუფლდება სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ 

გავიდა: 

ა) ორი წელი  იმ დანაშაულის ჩადენიდან, რომლისთვისაც ამ კოდექსის კერძო 

ნაწილის  მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ 

აღემატება ორი წლით თავისუფლების აღკვეთას; 

ბ) ექვსი წელი სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან; 

გ) ათი წელი მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან; 

გ1) თხუთმეტი წელი ამ კოდექსის 332-ე–3421 მუხლებით გათვალისწინებული 

დანაშაულებისათვის, თუ ისინი არ მიეკუთვნება განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულს; 
(25.07.2006 N 3530) 

დ) ოცდახუთი წელი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან. 

2. ხანდაზმულობის ვადა გამოიანგარიშება დანაშაულის ჩადენის დღიდან პირის 

ბრალდებულის სახით პასუხისგებაში  მიცემამდე ახალი დანაშაულის ჩადენის 

შემთხვევაში ხანდაზმულობის ვადა გამოიანგარიშება თითოეული დანაშაულისათვის. 

3. ხანდაზმულობის ვადის დინება შეჩერდება, თუ დამნაშავე დაემალა გამოძიებას ან 

სასამართლოს. ამ შემთხვევაში ხანდაზმულობის ვადის დინება განახლდება დამნაშავის 

დაკავების ან ბრალის აღიარებით გამოცხადების მომენტიდან. 

4. საკითხს, უნდა შეეფარდოს თუ არა ხანდაზმულობის ვადა უვადო თავისუფლების 

აღკვეთით მსჯავრდებულს, წყვეტს სასამართლო. თუ სასამართლო შეუძლებლად მიიჩნევს 

ხანდაზმულობის გამოყენებას, უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეიცვლება ვადიანი 

თავისუფლების  აღკვეთით. 

5. ხანდაზმულობა არ გამოიყენება საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში.  

6. ხანდაზმულობის ვადის დინება შეჩერდება იმ ვადით, რა დროშიც პირს იცავს 

იმუნიტეტი. 



7. გარდა ამ მუხლის მე-3 და მე-6 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, 

ხანდაზმულობის ვადის დინება ასევე ჩერდება იმ დროის განმავლობაში, როდესაც 

შეუძლებელია საქართველოში ექსტრადირებული პირის მიმართ შესაბამისი საპროცესო 

მოქმედებების განხორციელება „სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო 

თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად. 

(24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

         8. „სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 42-ე მუხლის თანახმად სისხლის სამართლის საქმის მასალების ან 

მათი სათანადოდ დამოწმებული ასლების საქართველოში შემდგომი სამართალწარმოების 

მიზნით გადმოგზავნისას საქართველოში პროცესის მწარმოებელი ორგანო მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში მიიღებს მხედველობაში უცხო სახელმწიფოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ ხანდაზმულობის ვადის დინების შეჩერების საფუძვლებს, თუ ისინი ამ 

მუხლით გათვალისწინებული ხანდაზმულობის ვადის დინების შეჩერების საფუძვლების 

ანალოგიურია. (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

 

თავი XIV 

სასჯელისაგან გათავისუფლება 

 

მუხლი 72. სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება 

1. ის, ვისაც სასჯელის  სახით დანიშნული აქვს საზოგადოებისათვის სასარგებლო 

შრომა, გამასწორებელი სამუშაო, სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა ან 

თავისუფლების შეზღუდვა, შეიძლება პირობით ვადამდე გათავისუფლდეს სასჯელის 

მოხდისაგან, თუ სასამართლო მიიჩნევს, რომ მისი გამოსწორებისათვის საჭირო აღარ არის 

დანიშნული სასჯელის მთლიანად მოხდა, ხოლო თუ პირს სასჯელის სახით დანიშნული 

აქვს თავისუფლების აღკვეთა, იგი შეიძლება პირობით ვადამდე გათავისუფლდეს 

სასჯელის მოხდისაგან, თუ საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივი საბჭო მიიჩნევს, რომ 

მისი გამოსწორებისათვის საჭირო აღარ არის დანიშნული სასჯელის მთლიანად მოხდა. 

ამასთანავე, იგი შეიძლება მთლიანად ან ნაწილობრივ გათავისუფლდეს დამატებითი 

სასჯელის მოხდისაგან. (5.05.2011. N4630 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

               2. პირობით ვადამდე გათავისუფლებისას მსჯავრდებულს შეიძლება დაეკისროს 

ამ კოდექსის 65-ე მუხლით გათვალისწინებული მოვალეობა, რომელიც მან უნდა 

შეასრულოს სასჯელის მოუხდელი ნაწილის ვადაში. (9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 

წლის 1 ოქტომბრიდან.  

               3. პირობით ვადამდე გათავისუფლება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, თუ 

მსჯავრდებულმა ფაქტობრივად მოიხადა: (26.12.2008 N 893) 

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ 

ნახევარი; 

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ორი 

მესამედი; 

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის 

არანაკლებ სამი მეოთხედი; 



დ) სამი მეოთხედი სასჯელისა, რომელიც დანიშნული ჰქონდა პირს, რომელიც წინათ 

პირობით ვადამდე გაათავისუფლეს, ხოლო პირობით ვადამდე გათავისუფლება გაუქმდა 

ამ მუხლის მე-6 ნაწილის საფუძველზე. 

4. მსჯავრდებულის მიერ ფაქტობრივად მოხდილი თავისუფლების აღკვეთის ვადა არ 

უნდა იყოს ექვს თვეზე ნაკლები. 

5. პირობით ვადამდე გათავისუფლებული მსჯავრდებულის ყოფაქცევის კონტროლს 

ახორციელებს საამისოდ უფლებამოსილი პრობაციის სამსახური, ხოლო სამხედრო 

მოსამსახურის ყოფაქცევისა _ სამხედრო ნაწილის ხელმძღვანელობა. 

6. თუ მსჯავრდებულმა სასჯელის მოუხდელ ვადაში: 

ა) ჯიუტად თავი აარიდა პირობით ვადამდე გათავისუფლებისას მისთვის 

დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას, სასამართლოს შეუძლია ამ მუხლის  მე5 

ნაწილში აღნიშნული ორგანოების წარდგინებით დაადგინოს, რომ გაუქმდეს პირობით 

ვადამდე გათავისუფლება და აღსრულდეს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი; 

ბ) გაუფრთხილებლობითი დანაშაული ჩაიდინა, პირობით ვადამდე 

გათავისუფლების გაუქმების ან ძალაში დატოვების საკითხს წყვეტს სასამართლო; 

გ) განზრახი დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო დაუნიშნავს მას სასჯელს ამ 

კოდექსის 59-ე მუხლით გათვალისწინებული წესით. იმავე წესით დაინიშნება სასჯელი 

გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის ჩადენისათვის, თუ სასამართლო გააუქმებს 

პირობით ვადამდე გათავისუფლებას. (26.12.2008 N 893) 

7. მსჯავრდებული უვადო თავისუფლების აღკვეთის მოხდისაგან შეიძლება 

გათავისუფლდეს, თუ მან ფაქტობრივად მოიხადა თავისუფლების აღკვეთის ოცდახუთი 

წელი და თუ საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივი საბჭო მიიჩნევს, რომ საჭირო აღარ 

არის, მსჯავრდებულმა გააგრძელოს ამ სასჯელის მოხდა. (9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 

2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 
8. მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება ამ კოდექსის 

73-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული საზოგადოებისათვის სასარგებლო 

შრომის სახით დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, საზოგადოებისათვის სასარგებლო 

შრომის სახით ფაქტობრივად მოხდილი სასჯელის ვადა ჩაეთვლება ამ მუხლის მე-3 

ნაწილით გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: საზოგადოებისათვის 

სასარგებლო შრომის ორი დღე – თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე. (26.12.2008 N 893) 

9. მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება ამ კოდექსის 73-

ე მუხლის 31 ნაწილით გათვალისწინებული თავისუფლების შეზღუდვის სახით 

დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, თავისუფლების შეზღუდვის სახით ფაქტობრივად 

მოხდილი სასჯელის ვადა ჩაეთვლება ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ 

ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: თავისუფლების შეზღუდვის ერთი დღე − 

თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე. (27.12.2011 N 5626) 

 

მუხლი 73. სასჯელის მოუხდელი ნაწილის შეცვლა 

    უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით 

     1. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივ საბჭოს შეუძლია ნაკლებად მძიმე 



დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულს სასჯელის მოხდის დროს 

მისი ყოფაქცევის გათვალისწინებით შეუცვალოს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი უფრო 

მსუბუქი სახის სასჯელით. ამასთანავე, იგი შეიძლება მთლიანად ან ნაწილობრივ 

გათავისუფლდეს დამატებითი სასჯელის მოხდისაგან (გარდა ქონების ჩამორთმევისა) 

(9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან 
       2. სასჯელის მოუხდელი ნაწილი უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეიძლება 

შეიცვალოს მხოლოდ მაშინ, თუ მსჯავრდებულმა ფაქტობრივად მოიხადა დანიშნული 

სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მესამედი. 

3. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივ საბჭოს შეუძლია თავისუფლების აღკვეთით 

მსჯავრდებულს სასჯელის მოხდის დროს მისივე თანხმობით შეუცვალოს სასჯელის 

მოუხდელი ნაწილი საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, რომელსაც 

მსჯავრდებული მოიხდის წინასწარ განსაზღვრულ ადგილზე. ამ შემთხვევაში არ 

გამოიყენება ამ კოდექსის 44-ე მუხლის (გარდა პირველი და მე-2 ნაწილებისა) 

მოთხოვნები. ამასთანავე, მსჯავრდებული შეიძლება მთლიანად ან ნაწილობრივ 

გათავისუფლდეს დამატებითი სასჯელის მოხდისაგან (გარდა ქონების ჩამორთმევისა). 
(9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

31. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივ საბჭოს შეუძლია თავისუფლების აღკვეთით 

მსჯავრდებულს მისივე თანხმობით შეუცვალოს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი 

თავისუფლების შეზღუდვით, რომელსაც მსჯავრდებული მოიხდის თავისუფლების 

შეზღუდვის დაწესებულებაში. ამ შემთხვევაში არ გამოიყენება ამ კოდექსის 47-ე მუხლის 

მე-4 და მე-5 ნაწილების მოთხოვნები. ამასთანავე, მსჯავრდებული შეიძლება მთლიანად ან 

ნაწილობრივ გათავისუფლდეს დამატებითი სასჯელის მოხდისაგან (გარდა ქონების 

ჩამორთმევისა). (27.12.2011 N 5626) 

4. ამ მუხლის მე-3 ან 31 ნაწილით გათვალისწინებული მსჯავრდებულის მიმართ 

სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან 

თავისუფლების შეზღუდვით შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად 

მოიხადა: (27.12.2011 N 5626) 

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ 

ერთი მესამედი; 

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ნახევარი; 

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის 

არანაკლებ ორი მესამედი; 

დ) ორი მესამედი სასჯელისა, რომელიც დანიშნული ჰქონდა პირს, რომელიც წინათ 

პირობით ვადამდე გაათავისუფლეს, ხოლო პირობით ვადამდე გათავისუფლება გაუქმდა 

ამ კოდექსის 72-ე მუხლის მე-6 ნაწილის საფუძველზე. 

5. ამ მუხლის მე-3 ან 31 ნაწილით გათვალისწინებულ მსჯავრდებულს, რომელსაც 

დანაშაულის ჩადენის მომენტისათვის არ შესრულებია 18 წელი, სასჯელის მოუხდელი 

ნაწილი საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან თავისუფლების შეზღუდვით 

შეიძლება შეეცვალოს მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად მოიხადა: (27.12.2011 N 5626) 



ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ 

ერთი მეოთხედი; 

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი 

მესამედი; 

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის 

არანაკლებ ნახევარი. 

6. ამ მუხლის მე-3 ან 31 ნაწილით გათვალისწინებული მსჯავრდებულის მიერ 

ფაქტობრივად მოხდილი თავისუფლების აღკვეთის ვადა არ უნდა იყოს სამ თვეზე 

ნაკლები. ეს წესი არ ვრცელდება მსჯავრდებულზე, რომელსაც დანაშაულის ჩადენის 

მომენტისათვის არ შესრულებია 18 წელი. (27.12.2011 N 5626) 

7. მსჯავრდებულს უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება შეეცვალოს 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან თავისუფლების შეზღუდვით, თუ მან 

ფაქტობრივად მოიხადა თავისუფლების აღკვეთის ოცი წელი და თუ საქართველოს 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 

ადგილობრივი საბჭო მიიჩნევს, რომ საჭირო აღარ არის, მსჯავრდებულმა გააგრძელოს ამ 

სასჯელის მოხდა. (27.12.2011 N 5626) 

8. თუ ამ მუხლის მე-3 ან 31 ნაწილით გათვალისწინებულ მსჯავრდებულს 

სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ნაწილი ჩათვლილი აქვს 

პირობით, გამოსაცდელი ვადის დენა იწყება სასჯელის სახით დანიშნული 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ან თავისუფლების შეზღუდვის მოხდის 

მომენტიდან. (27.12.2011 N 5626) 

9. ამ მუხლის მე-3 ან 31 ნაწილით გათვალისწინებული მსჯავრდებულის 

ყოფაქცევის კონტროლს ახორციელებს საამისოდ უფლებამოსილი პრობაციის ბიურო. 
(27.12.2011 N 5626) 

10. თუ ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულმა მსჯავრდებულმა 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის მოხდისას: (26.12.2008 N 893) 

ა) ჯიუტად თავი აარიდა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას, ან სხვა 

მიზეზით სასჯელის შემდგომი მოხდა მიზანშეუწონელია, სასამართლოს შეუძლია 

პრობაციის ბიუროს წარდგინებით დაადგინოს, რომ გაუქმდეს საზოგადოებისათვის 

სასარგებლო შრომა და აღსრულდეს თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული 

სასჯელის მოუხდელი ნაწილი; 

ბ) ჩაიდინა გაუფრთხილებლობითი დანაშაული, საზოგადოებისათვის სასარგებლო 

შრომის გაუქმების ან ძალაში დატოვების საკითხს წყვეტს სასამართლო; 

   გ) ჩაიდინა განზრახი დანაშაული, სასამართლო აუქმებს საზოგადოებისათვის 

სასარგებლო შრომას და უნიშნავს მას სასჯელს ამ კოდექსის 59-ე მუხლით 

გათვალისწინებული წესით. იმავე წესით დაინიშნება სასჯელი გაუფრთხილებლობითი 

დანაშაულის ჩადენისათვის, თუ სასამართლო გააუქმებს საზოგადოებისათვის 

სასარგებლო შრომას. გამონაკლის შემთხვევაში საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 

შეიძლება გამოყენებული იქნეს მხოლოდ მხარეთა შორის საქართველოს სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსის XXI თავის შესაბამისად საპროცესო შეთანხმების 



დადებისას, რომელიც შეთანხმებული უნდა იყოს საქართველოს მთავარ პროკურორთან ან 

მის მოადგილესთან. (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

11. ამ მუხლის მე-10 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დრო, რომლის 

განმავლობაშიც მსჯავრდებული იხდიდა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას, 

ჩაითვლება თავისუფლების აღკვეთის ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ორი დღე – თავისუფლების აღკვეთის ერთი 

დღე. (26.12.2008 N 893) 

12. თუ ამ მუხლის 31 ნაწილით გათვალისწინებულმა მსჯავრდებულმა 

თავისუფლების შეზღუდვის მოხდისას: (27.12.2011 N 5626) 

ა) ჯიუტად თავი აარიდა დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას, ან სხვა 

მიზეზით სასჯელის შემდგომი მოხდა მიზანშეუწონელია, სასამართლოს შეუძლია 

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების წარდგინებით დაადგინოს, რომ გაუქმდეს 

თავისუფლების შეზღუდვა და აღსრულდეს თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული 

სასჯელის მოუხდელი ნაწილი;  

ბ) ჩაიდინა გაუფრთხილებლობითი დანაშაული, თავისუფლების შეზღუდვის 

გაუქმების ან ძალაში დატოვების საკითხს წყვეტს სასამართლო; 

გ) ჩაიდინა განზრახი დანაშაული, სასამართლო აუქმებს თავისუფლების 

შეზღუდვას და უნიშნავს მას სასჯელს ამ კოდექსის 59-ე მუხლით გათვალისწინებული 

წესით. იმავე წესით დაინიშნება სასჯელი გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის 

ჩადენისათვის, თუ სასამართლო გააუქმებს თავისუფლების შეზღუდვას. გამონაკლის 

შემთხვევაში თავისუფლების შეზღუდვა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ მხარეთა 

შორის საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის XXI თავის შესაბამისად 

საპროცესო შეთანხმების დადებისას, რომელიც შეთანხმებული უნდა იყოს საქართველოს 

მთავარ პროკურორთან ან მის მოადგილესთან. 

13. ამ მუხლის მე-12 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დრო, რომლის 

განმავლობაშიც მსჯავრდებული სასჯელს იხდიდა  თავისუფლების შეზღუდვის სახით, 

ჩაითვლება თავისუფლების აღკვეთის ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: თავისუფლების 

შეზღუდვის ერთი დღე – თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე. (27.12.2011 N 5626) 

14. ამ მუხლის მე-12 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სასამართლოს 

გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. (27.12.2011 N 5626) 

 

მუხლი 731. სასჯელის გადახედვა თავისუფლების აღკვეთით  

           მსჯავრდებულის გამოძიებასთან თანამშრომლობის  

           შედეგად (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

1. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როდესაც თავისუფლების აღკვეთით 

მსჯავრდებულის საგამოძიებო ორგანოებთან თანამშრომლობის შედეგად ირკვევა 

თანამდებობის პირის ან/და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩამდენი პირის ვინაობა 

და მისი უშუალო ხელშეწყობით იქმნება ამ დანაშაულის გახსნისთვის არსებითი 

პირობები, საქართველოს მთავარ პროკურორს უფლება აქვს, სასამართლოს მიმართოს 

შუამდგომლობით მსჯავრდებულის სასჯელის გადახედვის თაობაზე.  



2. შუამდგომლობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში სასამართლო იღებს შესაბამის 

გადაწყვეტილებას – მსჯავრდებულის სასჯელის ვადის შემცირების ან სასჯელის სახის 

შეცვლის ან მსჯავრდებულის სასჯელისაგან სრულად გათავისუფლების თაობაზე. 

3. მსჯავრდებულის სასჯელისაგან სრულად გათავისუფლება დაუშვებელია ამ 

კოდექსის 1441, 1442 და 1443 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულთა საქმეებზე.  

 

მუხლი 74. სასჯელისაგან გათავისუფლება ავადმყოფობის ან  

  ხანდაზმულობის ასაკის გამო (04.07.2002 N 1629) 

1. ამოღებულია (3.07.2007 N5181) 

 2. სასამართლოს, ხოლო თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდების შემთხვევაში –  

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

სამინისტროს და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს ერთობლივ მუდმივმოქმედ კომისიას შეუძლია სასჯელისაგან 

გაათავისუფლოს ის, ვინც დანაშაულის ჩადენამდე ან ჩადენის შემდეგ დაავადდა მძიმე 

ავადმყოფობით, რაც ხელს უშლის სასჯელის მოხდას. (9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 

წლის 1 ოქტომბრიდან 
        3. ამოღებულია (5.12.2000) 

4. ამ მუხლის მე-2 ნაწილში აღნიშნულ პირს გამოჯანმრთელების შემთხვევაში 

შეიძლება კვლავ დაეკისროს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა და დაენიშნოს 

სასჯელი, თუ არ გასულა ამ კოდექსის  71-ე და 76-ე მუხლებით გათვალისწინებული 

ხანდაზმულობის ვადები. (3.07.2007 N5181) 

5. სასამართლოს, ხოლო თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდების შემთხვევაში – 

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

სამინისტროს და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს ერთობლივ მუდმივმოქმედ კომისიას შეუძლია სასჯელის შემდგომი 

მოხდისაგან გაათავისუფლოს სასჯელის მოხდის პერიოდში ხანდაზმულობის ასაკს 

მიღწეული პირი (ქალები – 65 წლიდან, მამაკაცები – 70 წლიდან), თუ მისჯილი არა აქვს 

უვადო თავისუფლების აღკვეთა და მოხდილი აქვს სასჯელის არანაკლებ ნახევარი. 

(9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან. 
      6. სასჯელისაგან გათავისუფლების ამ მუხლით დადგენილი საფუძვლები არ 

ვრცელდება ამ კოდექსის მე40 მუხლის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სასჯელზე.  
(28.12.2005 N 2619) 

 

მუხლი 75. სასჯელის მოხდის გადავადება ორსული ქალისათვის (24.09.2010. N3619 

ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 
1. სასამართლოს შეუძლია გადაუვადოს სასჯელის მოხდა ორსულ ქალს, 

მშობიარობის შემდეგ 1 წლამდე.  

2. თუ მსჯავრდებული უარს იტყვის შვილზე ან თავს აარიდებს შვილის აღზრდას 

მას შემდეგ, რაც იგი გააფრთხილა პრობაციის ბიურომ, სასამართლოს შეუძლია ამ ორგანოს 

წარდგინებით გააუქმოს სასჯელის მოხდის გადავადება და მსჯავრდებული სასჯელის 

მოსახდელად გაგზავნოს განაჩენით დანიშნულ ადგილას.  



3. როდესაც შვილი 1 წლის ასაკს მიაღწევს, სასამართლო გაათავისუფლებს 

მსჯავრდებულს სასჯელის მოუხდელი ნაწილის მოხდისაგან ან სასჯელის მოუხდელ 

ნაწილს შეუცვლის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით ანდა მიიღებს გადაწყვეტილებას 

მსჯავრდებულის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის მოსახდელად შესაბამის 

დაწესებულებაში დაბრუნების შესახებ. 

4. თუ მსჯავრდებული სასჯელის მოხდის გადავადების პერიოდში ახალ დანაშაულს 

ჩაიდენს, სასამართლო მას დაუნიშნავს სასჯელს ამ კოდექსის 61-ე მუხლით 

გათვალისწინებული წესით.  

 

მუხლი 76. სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლება  

    გამამტყუნებელი განაჩენის ხანდაზმულობის გამო 

1. მსჯავრდებული თავისუფლდება სასჯელის მოხდისაგან, თუ კანონიერ ძალაში 

შესული გამამტყუნებელი განაჩენი არ აღსრულებულა შემდეგ ვადებში: 

ა) ორ წელში  იმ დანაშაულის ჩადენიდან, რომლისთვისაც ამ კოდექსის კერძო 

ნაწილის  მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ 

აღემატება ორი წლით თავისუფლების აღკვეთას; 

ბ) ექვს წელში სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდების დროს; 

გ) ათ წელში მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდების დროს; 

დ) თხუთმეტ წელში განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდების დროს. 

2. ხანდაზმულობის ვადის დინება შეჩერდება, თუ მსჯავრდებულმა თავი აარიდა 

სასჯელის მოხდას. ამ შემთხვევაში ხანდაზმულობის ვადის დინება განახლდება 

მსჯავრდებულის დაკავების ან ბრალის აღიარებით გამოცხადების მომენტიდან. 

ხანდაზმულობის ვადაში ჩაითვლება სასჯელის მოხდისაგან თავის არიდებამდე გასული 

დრო. 

3. საკითხს, უნდა შეეფარდოს თუ არა ხანდაზმულობის ვადა უვადო თავისუფლების 

აღკვეთით მსჯავრდებულს, წყვეტს სასამართლო. თუ სასამართლო შეუძლებლად მიიჩნევს 

ხანდაზმულობის გამოყენებას, უვადო თავისუფლების აღკვეთა შეიცვლება ვადიანი 

თავისუფლების  აღკვეთით. 

4. ხანდაზმულობა არ გამოიყენება საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში.  

5. ხანდაზმულობის ვადის დინება შეჩერდება იმ ვადით, რა ვადაშიც პირს იცავს 

იმუნიტეტი. (05.05.2000) 

6. გარდა ამ მუხლის მე-2, მე-4 და მე-5 ნაწილებით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა, ხანდაზმულობის ვადის დინება ასევე ჩერდება იმ დროის განმავლობაში, 

როდესაც შეუძლებელია საქართველოში ექსტრადირებული მსჯავრდებულის მიმართ 

შესაბამისი საპროცესო მოქმედებების განხორციელება „სისხლის სამართლის სფეროში 

საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-2 

პუნქტის თანახმად. (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

         7. უცხო ქვეყნის უფლებამოსილი სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის 

„სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის VI თავის თანახმად საქართველოში აღსასრულებლად გადმოგზავნის შემთხვევაში 

საქართველოს შესაბამისი ორგანო მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებს მხედველობაში უცხო 



ქვეყნის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ხანდაზმულობის ვადის დინების 

შეჩერების საფუძვლებს, თუ ისინი ამ მუხლით გათვალისწინებული ხანდაზმულობის 

ვადის დინების შეჩერების საფუძვლების ანალოგიურია. (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 

2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

 

თავი XV 

ამნისტია, შეწყალება, ნასამართლობა 

 

მუხლი 77. ამნისტია 

1. ამნისტიას აცხადებს საქართველოს პარლამენტი ინდივიდუალურად 

განუსაზღვრელ პირთა მიმართ. 

2. ამნისტიის აქტით დამნაშავე შეიძლება გათავისუფლდეს სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობისაგან, ხოლო მსჯავრდებული შეიძლება გათავისუფლდეს 

სასჯელისაგან ანდა მისთვის დანიშნული სასჯელი შეიძლება შემცირდეს ან შეიცვალოს 

უფრო მსუბუქი სასჯელით. 

3. სასჯელმოხდილს ამნისტიის აქტით შეიძლება მოეხსნას ნასამართლობა. 

 

მუხლი 78. შეწყალება 

1. შეწყალებას ახორციელებს საქართველოს პრეზიდენტი ინდივიდუალურად 

განსაზღვრული პირის მიმართ. 

2. შეწყალების აქტით მსჯავრდებული შეიძლება გათავისუფლდეს სასჯელის 

შემდგომი მოხდისაგან ანდა მისთვის დანიშნული სასჯელი შეიძლება შემცირდეს ან 

შეიცვალოს უფრო მსუბუქი სასჯელით.  

3. სასჯელმოხდილს შეწყალების აქტით შეიძლება მოეხსნას ნასამართლობა. 

 

მუხლი 79. ნასამართლობა 

1. მსჯავრდებული ნასამართლევად ითვლება გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ 

ძალაში შესვლის დღიდან ნასამართლობის გაქარწყლების ან მოხსნის მომენტამდე. 

ნასამართლობა მხედველობაში მიიღება სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის, 

დანაშაულის კვალიფიკაციისა და სისხლის-სამართლებრივი ზემოქმედების ღონისძიების 

საკითხის გადაწყვეტისას.  

2. სასჯელისაგან გათავისუფლებული ითვლება ნასამართლობის არმქონედ. 

3. ნასამართლობა გაქარწყლდება: 

ა) პირობით მსჯავრდებულისა _ გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ; 

ბ) თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო მსუბუქი სასჯელით მსჯავრდებულისა _ 

სასჯელის მოხდიდან ერთი წლის შემდეგ; 

გ) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულისა 

_ სასჯელის მოხდიდან სამი წლის შემდეგ; 

დ) მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულისა _ 

სასჯელის მოხდიდან ექვსი წლის შემდეგ; 

ე) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით 

მსჯავრდებულისა _ სასჯელის მოხდიდან რვა წლის შემდეგ. 



4. თუ მსჯავრდებული კანონით დადგენილი წესით სასჯელის მოხდისაგან ვადამდე 

იქნა გათავისუფლებული ან თუ მას სასჯელის მოუხდელი ნაწილი შეეცვალა უფრო 

მსუბუქი სახის სასჯელით, ნასამართლობის გაქარწყლების ვადა შესაბამისად 

გამოითვლება სასჯელის ფაქტობრივად მოხდილი ვადიდან ან უფრო მსუბუქი სახის 

სასჯელის (ძირითადი და დამატებითი) მოხდის მომენტიდან.  

5. თუ სასჯელის მოხდის შემდეგ მსჯავრდებული უმწიკვლოდ იქცეოდა, მაშინ მისი 

თხოვნით სასამართლოს შეუძლია მოუხსნას მას ნასამართლობა ნასამართლობის 

გაქარწყლების ვადის გასვლამდე. 

6. გაქარწყლებული ან მოხსნილი ნასამართლობა მხედველობაში არ მიიღება 

სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის, დანაშაულის კვალიფიკაციისა და 

სისხლის-სამართლებრივი ზემოქმედების ღონისძიების საკითხის გადაწყვეტისას. 

 

კარი მეხუთე 

არასრულწლოვნის სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა 

 

თავი XVI 

არასრულწლოვნის სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის თავისებურება 

 

მუხლი 80. არასრულწლოვანი დამნაშავის ასაკი (23.02.2010. N2641) 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებისას ან მისგან 

გათავისუფლებისას არასრულწლოვნად ითვლება ის, ვისაც დანაშაულის ჩადენამდე 

შეუსრულდა თოთხმეტი წელი, მაგრამ არ შესრულებია თვრამეტი წელი. 

 

მუხლი 81. სისხლის-სამართლებრივი ზემოქმედების 

    ღონისძიება არასრულწლოვნის მიმართ 

არასრულწლოვან დამნაშავეს შეიძლება დაენიშნოს სასჯელი ან აღმზრდელობითი 

ზემოქმედების იძულებითი ღონისძიება. 

 

მუხლი 82. სასჯელის სახეები 

არასრულწლოვანი დამნაშავისათვის დასანიშნი სასჯელის სახეებია: 

ა) ჯარიმა; 

ბ) საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა; 

გ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა; 

დ) გამასწორებელი სამუშაო; 

ე) თავისუფლების შეზღუდვა; 

ვ) ამოღებულია (20.06.2003 N 2458) 

ზ) ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა. 

 

მუხლი 83. ჯარიმა (4.07.2007 N 5196) 

არასრულწლოვანს ჯარიმა ენიშნება ამ კოდექსის 42-ე მუხლით დადგენილი წესით.  



 

მუხლი 84. საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა 

არასრულწლოვანს საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ენიშნება ერთიდან სამ 

წლამდე ვადით. 

 

მუხლი 85. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა (26.12.2008 N 893) 

1. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ენიშნება 

ორმოციდან სამას ოც საათამდე ვადით, რომელსაც ის მოიხდის სწავლისაგან ან ძირითადი 

სამუშაოსაგან თავისუფალ დროს. თავისუფლების აღკვეთის საზოგადოებისათვის 

სასარგებლო შრომით შეცვლის შემთხვევაში, ან თუ მხარეთა შორის დადებულია 

საპროცესო შეთანხმება, იგი შეიძლება დაინიშნოს უფრო მეტი ვადითაც. ეს სასჯელი 

გულისხმობს ისეთი სამუშაოს შესრულებას, რომელიც ძალუძს არასრულწლოვანს. ამ 

სასჯელის ვადა თხუთმეტ წლამდე არასრულწლოვნისათვის არ უნდა აღემატებოდეს 

დღეში ოთხ საათს, ხოლო თხუთმეტიდან თვრამეტ წლამდე არასრულწლოვნისათვის – 

დღეში ექვს საათს.  

2. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დამატებით სასჯელად 

შეიძლება დაენიშნოს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით 

სასჯელის სახით გათვალისწინებული არ არის. 

 

მუხლი 86. გამასწორებელი სამუშაო 

არასრულწლოვანს გამასწორებელი სამუშაო ენიშნება ორი თვიდან ერთ წლამდე 

ვადით. 

 

მუხლი 861. თავისუფლების შეზღუდვა 

არასრულწლოვანს თავისუფლების შეზღუდვა  ენიშნება ოთხ წლამდე 

ვადით(30.06.2000). 

  

მუხლი 87. ამოღებულია (20.06.2003 N 2458) 

 

მუხლი 88. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა  (4.07.2007 N5196) 

1. ამოღებულია (23.02.2010. N2641) 

2. ამოღებულია (23.02.2010. N2641) 

3. თოთხმეტიდან თექვსმეტ წლამდე არასრულწლოვნისათვის დანიშნული 

თავისუფლების აღკვეთის ვადა შემცირდება ერთი მესამედით. ამასთანავე, საბოლოო 

სასჯელი არ უნდა აღემატებოდეს ათ წელს.  

4. თექვსმეტიდან თვრამეტ წლამდე არასრულწლოვნისათვის დანიშნული 

თავისუფლების აღკვეთის ვადა შემცირდება ერთი მეოთხედით. ამასთანავე, საბოლოო 

სასჯელი არ უნდა აღემატებოდეს თხუთმეტ წელს. 

 

მუხლი 89. სასჯელის დანიშვნა 

არასრულწლოვნისათვის სასჯელის დანიშვნის დროს ამ კოდექსის 53-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ გარემოებებთან ერთად მხედველობაში მიიღება მისი ცხოვრებისა და 



აღზრდის პირობები, ფსიქიკური განვითარების დონე, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სხვა 

პიროვნული თავისებურებანი, მასზე ასაკით უფროსი პირის ზეგავლენა. 

 

თავი XVII 

არასრულწლოვნის გათავისუფლება სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობისა და სასჯელისაგან  

 

მუხლი 891. ამოღებულია (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

 

მუხლი 90. არასრულწლოვნის სისხლის-სამართლებრივი 

     პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება აღმზრდელობითი 

    ზემოქმედების იძულებითი ღონისძიების გამოყენებით 

არასრულწლოვანი, რომელმაც პირველად ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანაშაული,  

სასამართლომ შეიძლება გაათავისუფლოს სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობისაგან, თუ მიიჩნევს, რომ მისი გამოსწორება მიზანშეწონილია 

აღმზრდელობითი ზემოქმედების იძულებითი ღონისძიების გამოყენებით. 

  

მუხლი 91. აღმზრდელობითი ზემოქმედების იძულებითი 

    ღონისძიების სახეები 

1. სასამართლოს შეუძლია დანიშნოს შემდეგი აღმზრდელობითი ზემოქმედების 

იძულებითი ღონისძიება: 

ა) გაფრთხილება; 

ბ) საზედამხედველოდ გადაცემა; 

გ) ზიანის ანაზღაურების მოვალეობის დაკისრება; 

დ) ქცევის შეზღუდვა; 

ე) სპეციალურ აღმზრდელობით ან სამკურნალოაღმზრდელობით დაწესებულებაში 

მოთავსება. 

2. არასრულწლოვანს ერთდროულად შეიძლება დაენიშნოს აღმზრდელობითი 

ზემოქმედების რამდენიმე იძულებითი ღონისძიება. ამ მუხლის პირველი ნაწილის ”ბ“ და 

”დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ აღმზრდელობითი ზემოქმედების იძულებით 

ღონისძიებათა გამოყენების ხანგრძლივობას განსაზღვრავს ამ ღონისძიებათა დამნიშნავი 

ორგანო. 

3. თუ არასრულწლოვანი სისტემატურად არღვევს აღმზრდელობითი ზემოქმედების 

იძულებითი ღონისძიებით გათვალისწინებულ პირობებს, მაშინ ეს ღონისძიება 

სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს წარდგინებით გაუქმდება და მასალები 

გადაიგზავნება არასრულწლოვნის სისხლის-სამართლებრივ პასუხისგებაში მისაცემად. 

 

მუხლი 92. გაფრთხილება 

გაფრთხილება ნიშნავს არასრულწლოვნისათვის იმის განმარტებას, თუ რა ზიანი 

გამოიწვია მისმა ქმედებამ და რა შედეგი მოჰყვება ამ კოდექსით გათვალისწინებული 

დანაშაულის განმეორებით ჩადენას. 

 



მუხლი 93. საზედამხედველოდ გადაცემა 

საზედამხედველოდ გადაცემა ნიშნავს მშობლისათვის ან მისი შემცვლელი 

პირისათვის ანდა სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოსათვის იმ მოვალეობის 

დაკისრებას, რომ მან აღმზრდელობითი ზეგავლენა მოახდინოს არასრულწლოვანზე და 

კონტროლი გაუწიოს მის ყოფაქცევას.  

 

მუხლი 94. ზიანის ანაზღაურების მოვალეობის დაკისრება 

არასრულწლოვნისათვის ზიანის ანაზღაურების მოვალეობის დაკისრებისას 

სასამართლო ითვალისწინებს მის ქონებრივ მდგომარეობას და შესაბამის შრომით ჩვევებს. 

  

მუხლი 95. ქცევის შეზღუდვა 

1. არასრულწლოვანს შეიძლება აეკრძალოს:  

ა) განსაზღვრული ადგილის მონახულება; 

ბ) დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში შინიდან გასვლა; 

გ) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს ნებართვის გარეშე სადმე წასვლა;  

დ) თავისუფალი დროის განსაზღვრული ფორმით გამოყენება. 

2. არასრულწლოვანს შეიძლება დაევალოს:  

ა) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის განახლება;  

ბ) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს დახმარებით მუშაობის დაწყება. 

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვების გარდა სასამართლოს საკუთარი 

მიხედულებისამებრ შეუძლია სხვაგვარად შეზღუდოს არასრულწლოვნის ქცევა. 

 

მუხლი 96. სპეციალურ აღმზრდელობით ან სამკურნალო  

    აღმზრდელობით დაწესებულებაში მოთავსება 

1. ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებული არასრულწლოვანი 

სასამართლომ შეიძლება გაათავისუფლოს სასჯელისაგან, თუ მიიჩნევს, რომ სასჯელის 

მიზნები მიიღწევა მისი სპეციალურ აღმზრდელობით ან სამკურნალო-აღმზრდელობით 

დაწესებულებაში მოთავსებით. ამ დაწესებულებაში ყოფნის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 

არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი დანაშაულისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული 

სასჯელის მაქსიმალურ ვადას. 

2. არასრულწლოვნის სპეციალურ აღმზრდელობით ან სამკურნალო-აღმზრდელობით 

დაწესებულებაში ყოფნა შეიძლება შეწყდეს ამ მუხლის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებული ვადის გასვლამდე, თუ სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს 

დასკვნით მისი გამოსწორებისათვის საჭირო აღარ არის ამ ღონისძიების შემდგომი 

გამოყენება. არასრულწლოვნის სპეციალურ აღმზრდელობით ან სამკურნალო-

აღმზრდელობით დაწესებულებაში ყოფნის გაგრძელება ამ მუხლის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდეგ დასაშვებია მხოლოდ 

ზოგადსაგანმანათლებლო ან პროფესიული მომზადების დასამთავრებლად. 

 

მუხლი 97. სასჯელისაგან გათავისუფლება 

ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებული არასრულწლოვანი 

სასამართლომ შეიძლება გაათავისუფლოს სასჯელისაგან ამ კოდექსის 91-ე მუხლით 



გათვალისწინებული აღმზრდელობითი ზემოქმედების იძულებითი ღონისძიების 

გამოყენებით. 

  

მუხლი 98. სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება (26.12.2008 N 

893) 
        1. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან გამასწორებელი სამუშაოთი 

მსჯავრდებული არასრულწლოვანი სასამართლომ, ხოლო  თავისუფლების აღკვეთით 

მსჯავრდებული არასრულწლოვანი –საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივმა საბჭომ შეიძლება 

პირობით ვადამდე გაათავისუფლოს სასჯელის მოხდისაგან, თუ მან ფაქტობრივად 

მოიხადა: 

 ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ 

ერთი მესამედი; 

 ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ნახევარი; 

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის 

არანაკლებ ორი მესამედი. (9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

      2. მსჯავრდებულ არასრულწლოვანს, რომელიც პირობით ვადამდე 

გათავისუფლდება ამ კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახით დანიშნული სასჯელის მოხდისგან, 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახით ფაქტობრივად მოხდილი სასჯელის 

ვადა ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი 

გაანგარიშებით: საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ორი დღე – თავისუფლების 

აღკვეთის ერთი დღე. 

3. მსჯავრდებულ არასრულწლოვანს, რომელიც პირობით ვადამდე 

გათავისუფლდება ამ კოდექსის 73-ე მუხლის 31 ნაწილით გათვალისწინებული 

თავისუფლების შეზღუდვის სახით დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, თავისუფლების 

შეზღუდვის სახით ფაქტობრივად მოხდილი სასჯელის ვადა ჩაეთვლება ამ მუხლის 

პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: თავისუფლების 

შეზღუდვის ერთი დღე – თავისუფლების აღკვეთის ერთი დღე. (27.12.2011 N 5626) 

 

მუხლი 99. ხანდაზმულობის ვადები 

არასრულწლოვნის სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან ან 

სასჯელისაგან გათავისუფლებისას ამ კოდექსის 71-ე და 76-ე მუხლებით 

გათვალისწინებული ხანდაზმულობის ვადები განახევრდება. 

 

მუხლი 100. ნასამართლობის გაქარწყლება  (4.07.2007 N5196) 

იმას, ვინც დანაშაული თვრამეტ წლამდე ჩაიდინა, ნასამართლობა გაუქარწყლდება: 

ა) პირობით მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ; 

ბ) თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო მსუბუქი სასჯელით მსჯავრდებისას – 

სასჯელის მოხდიდან ექვსი თვის შემდეგ; 

გ) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – 

სასჯელის მოხდიდან ერთი წლის შემდეგ; 



დ) მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის 

მოხდიდან სამი წლის შემდეგ; 

ე) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით 

მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან ხუთი წლის შემდეგ. 

 

კარი მეექვსე  ამოღებულია (3.07.2007 N5181) 

 

კარი მეექვსე1 

იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა 
(25.07.2006 N 3530) 

 

თავი XVIII1 

იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა,    

სასჯელთა სახეები, მათი გამოყენების წესი და პირობები 

 

მუხლი 1071. იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი  

            პასუხისმგებლობის საფუძველი 

1. იურიდიულ პირზე ვრცელდება ამ კოდექსით დადგენილი ნორმები. ამ კოდექსის 

მიზნებისათვის, იურიდიული პირი ნიშნავს სამეწარმეო (კომერციულ) ან არასამეწარმეო 

(არაკომერციულ) იურიდიულ პირს (მის უფლებამონაცვლეს). 

2. იურიდიულ პირს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება ამ 

კოდექსით გათვალისწინებული იმ დანაშაულისათვის, რომელიც ჩადენილია 

იურიდიული პირის სახელით ან მისი მეშვეობით (გამოყენებით) ან/და მის სასარგებლოდ, 

პასუხისმგებელი პირის მიერ.  

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებელი პირი არის 

იურიდიული პირის ხელმძღვანელობაზე, წარმომადგენლობაზე, მისი სახელით 

გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი პირი ან/და იურიდიული პირის 

სამეთვალყურეო, საკონტროლო, სარევიზიო ორგანოს წევრი. 

4. იურიდიულ პირს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება იმ 

შემთხვევაშიც, როდესაც დანაშაული ჩადენილია იურიდიული პირის სახელით ან მისი 

მეშვეობით (გამოყენებით) ან/და მის სასარგებლოდ, მიუხედავად იმისა, დადგენილია თუ 

არა დანაშაულის ჩამდენი ფიზიკური პირი. 

41. იურიდიულ პირს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება იმ 

შემთხვევაშიც, თუ ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებელი პირის 

მიერ ზედამხედველობისა და კონტროლის არაჯეროვნად განხორციელების გამო 

შესაძლებელი გახდა იურიდიული პირის დაქვემდებარებაში მყოფი ფიზიკური პირის 

მიერ დანაშაულის ჩადენა იურიდიული პირის სასარგებლოდ. (26.09.2008 N 296)   

5. პასუხისმგებელი პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან 

გათავისუფლება არ წარმოადგენს იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების საფუძველს. 

6. იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ გამორიცხავს 

იმავე დანაშაულისათვის ფიზიკური პირის სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას.  



7. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ ათავისუფლებს იურიდიულ პირს 

დანაშაულის შედეგად მის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან, 

ასევე მის მიმართ კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის სხვა ზომების 

გამოყენებისაგან. 

8. ფიზიკური პირის ქმედების მიმართ ბრალის ან მართლწინააღმდეგობის 

გამომრიცხველი გარემოებების დადგენის შემთხვევაში იურიდიული პირი 

თავისუფლდება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან. 

 

მუხლი 1072. იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი  

                          პასუხისმგებლობის შემთხვევები (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

იურიდიულ პირს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება ამ კოდექსის 

1431, 1432, 158-ე, 186-ე, 189-ე, 192-ე, 1921, 194-ე, 1941, 1951, 2003, 221-ე, 2241, 2271, 2272, 

2311, 2312, 255-ე, 2551, 260-ე–271-ე, 284-ე, 285-ე, 286-ე, 3222, 323-ე–330-ე, 3301, 3302, 3311, 

339-ე, 3391, 3441, 362-ე, 364-ე, 365-ე, 372-ე და 406-ე მუხლებით გათვალისწინებული 

დანაშაულებისათვის. 
 

მუხლი 1073. სასჯელის სახეები 

1. იურიდიული პირის სასჯელის სახეებია: 

ა) ლიკვიდაცია; 

ბ) საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა; 

გ) ჯარიმა; 

დ) ქონების ჩამორთმევა. 

2. ლიკვიდაცია და საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა შეიძლება დაინიშნოს 

მხოლოდ ძირითად სასჯელად. 

3. ჯარიმა შეიძლება დაინიშნოს როგორც ძირითად, ისე დამატებით სასჯელად. 

4. ქონების ჩამორთმევა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ დამატებით სასჯელად. 

 

მუხლი 1074. ლიკვიდაცია 

1. სასჯელის სახით ლიკვიდაციის დანიშვნისას სასამართლო (გარდა „საქართველოს 

ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა) ნიშნავს ლიკვიდატორს (ლიკვიდატორებს), რომელიც უზრუნველყოფს 

იურიდიული პირის ლიკვიდაციას, იურიდიული პირის ლიკვიდაციისათვის 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული 

ხარჯები გადახდება მსჯავრდებულ იურიდიულ პირს.  

2. ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში კომერციული ბანკებისა და 

არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების ლიკვიდაციას, სასამართლოს კანონიერ 

ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე, ახორციელებს საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ დანიშნული ლიკვიდატორი (ლიკვიდატორები). 



3. ლიკვიდაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება, 

რომ დანაშაულებრივი საქმიანობა იურიდიული პირის შექმნის ძირითად მიზანს ან მისი 

საქმიანობის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს. 

 

მუხლი 1075. საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა 

1. საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ნიშნავს იურიდიული პირისათვის უვადოდ 

ან ერთიდან 10 წლამდე ვადით საქმიანობის ერთი ან რამდენიმე სახის აკრძალვას. 

2. საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა შეიძლება გავრცელდეს საქმიანობაზე, 

რომლის განხორციელებისას ან რომლის განხორციელებასთან დაკავშირებით იქნა 

ჩადენილი დანაშაული. 

 

მუხლი 1076. ჯარიმა 

1. იურიდიული პირისათვის ჯარიმის მინიმალური ოდენობა შეესაბამება ამ 

კოდექსის 42-ე მუხლით ფიზიკური პირისათვის გათვალისწინებული ჯარიმის 

ორმოცდაათმაგ ოდენობას. 

2. ჯარიმის ოდენობას სასამართლო ადგენს ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის, 

დანაშაულით მიღებული სარგებლისა და იურიდიული პირის მატერიალური 

მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელიც განისაზღვრება მისი ქონებით, შემოსავლითა 

და სხვა გარემოებებით. 

3. თუ იურიდიული პირისათვის ძირითადი სასჯელის სახით ჯარიმის 

გადახდევინება შეუძლებელია, ეს სასჯელი შეიცვლება საქმიანობის უფლების 

ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით. 

4. თუ ამ კოდექსის კერძო ნაწილის მუხლის შენიშვნაში ჯარიმა მითითებულია 

როგორც ძირითად, ისე დამატებით სასჯელად, ძირითადი სასჯელის სახით ჯარიმის 

გამოყენებისას დამატებით სასჯელად ჯარიმა არ გამოიყენება. 

5. ამოღებულია (25.12.2009. N2477 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 თებერვლიდან) 

 

მუხლი 1077. ქონების ჩამორთმევა 

იურიდიული პირისათვის ქონების ჩამორთმევაზე ვრცელდება ამ კოდექსის 52-ე 

მუხლის მოთხოვნები. 

 

კერძო ნაწილი 

 

კარი მეშვიდე 

დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ 

 

თავი XIX 

დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ 

 

მუხლი 108. განზრახ მკვლელობა 

განზრახ მკვლელობა,  

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თხუთმეტ წლამდე. 



 

მუხლი 109. განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში (28.04.2006. N2937) 

1. განზრახ მკვლელობა: 

ა) ამოღებულია (16.07.2010. N3446) 

ბ) მძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით; 

გ) ისეთი საშუალებით, რომელიც განზრახ უქმნის საფრთხეს სხვათა სიცოცხლეს ან 

ჯანმრთელობას; 

დ) სხვა დანაშაულის დაფარვის ან მისი ჩადენის გაადვილების მიზნით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თოთხმეტ წლამდე. 

2. განზრახ მკვლელობა: 

ა) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალისა; 

ბ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნისა ან უმწეო 

მდგომარეობაში მყოფისა;  

გ) ხულიგნური ქვენა გრძნობით; 

დ) რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული ან ეთნიკური შეუწყნარებლობის გამო; 

ე) ჯგუფურად,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცამეტიდან ჩვიდმეტ წლამდე. 

3. განზრახ მკვლელობა: 

ა) ორი ან მეტი პირისა; 

ბ) განსაკუთრებული სისასტიკით; 

გ) ანგარებით ან შეკვეთით; 

დ) მსხვერპლის სხეულის ორგანოს, ორგანოს ნაწილის ან ქსოვილის გადანერგვის  

ანდა სხვაგვარად გამოყენების მიზნით; 

ე) არაერთგზის (გარდა ამ კოდექსის 110-ე–114-ე მუხლებით გათვალისწინებული 

მკვლელობებისა),- 

ვ) მსხვერპლის ან მისი ახლო ნათესავის სამსახურებრივ საქმიანობასთან ან 

საზოგადოებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით, – (16.07.2010. N3446) 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თექვსმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

შენიშვნა:  ამ კოდექსში ახლო ნათესავად ითვლება: მშობელი, შვილად ამყვანი, 

შვილი, შვილობილი, პაპა, ბებია, შვილიშვილი, და, ძმა, მეუღლე.“.  

 

მუხლი 110. მკვლელობა მსხვერპლის თხოვნით (28.04.2006. N2937) 

მკვლელობა მსხვერპლის დაჟინებული თხოვნით და მისი ნამდვილი ნების 

შესაბამისად, ჩადენილი მომაკვდავის ძლიერი ფიზიკური ტკივილისაგან 

გათავისუფლების მიზნით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 111. განზრახ მკვლელობა უეცარი, ძლიერი სულიერი 

აღელვების მდგომარეობაში 

1. განზრახ მკვლელობა უეცარი, ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში, რაც 

გამოიწვია დამნაშავის ან მისი ახლო ნათესავის მიმართ მსხვერპლის მიერ 



მართლსაწინააღმდეგო ძალადობამ, მძიმე შეურაცხყოფამ ან სხვა მძიმე ამორალურმა 

ქმედებამ, აგრეთვე მსხვერპლის არაერთგზისი მართლსაწინააღმდეგო ან ამორალური 

ქცევით განპირობებულმა  ფსიქიკურმა ტრავმამ,-  

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ორი ან მეტი პირის მიმართ,  

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

 მუხლი 112. დედის მიერ ახალშობილის განზრახ მკვლელობა (28.04.2006. N2937) 

დედის მიერ ახალშობილის განზრახ მკვლელობა მშობიარობისას ან უმალვე 

მშობიარობის შემდეგ,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

  

მუხლი 113. მკვლელობა აუცილებელი მოგერიების 

   ფარგლების გადაცილებით (28.04.2006. N2937) 

მკვლელობა აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილებით,- 

ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების 

შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ 

წლამდე. 

 

მუხლი 114. მკვლელობა დამნაშავის შეპყრობისათვის აუცილებელი 

   ზომის გადაცილებით (28.04.2006. N2937) 

მკვლელობა დამნაშავის შეპყრობისათვის აუცილებელი ზომის გადაცილებით,- 

ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების 

შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ 

წლამდე. 

 

          მუხლი 115. თვითმკვლელობამდე მიყვანა(28.04.2006. N2937) 

თვითმკვლელობამდე ან თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანა მსხვერპლისადმი 

მუქარით ან  სასტიკი მოპყრობით ანდა მისი პატივის ან ღირსების სისტემატური 

დამცირებით,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

 

          მუხლი 116. სიცოცხლის მოსპობა გაუფრთხილებლობით(28.04.2006. N2937) 

1. სიცოცხლის მოსპობა გაუფრთხილებლობით,-  

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ორი ან მეტი პირის მიმართ,-  

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 

ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

 



თავი XX 

დანაშაული  ჯანმრთელობის წინააღმდეგ 

 

მუხლი 117. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება (28.04.2006. N2937)  

1. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, ესე იგი სხეულის დაზიანება, 

რომელიც სახიფათოა სიცოცხლისათვის ანდა რომელმაც გამოიწვია მხედველობის, 

სმენის, მეტყველების ან რომელიმე ორგანოს ან მისი ფუნქციის დაკარგვა, ფსიქიკური 

ავადმყოფობა, ორსულობის შეწყვეტა, სახის წარუშლელი დამახინჯება ან ჯანმრთელობის 

სხვაგვარი ისეთი დაზიანება, რომელიც სახიფათოა სიცოცხლისათვის და 

დაკავშირებულია საერთო შრომისუნარიანობის მყარ, არანაკლებ ერთი მესამედით 

დაკარგვასთან ან წინასწარი შეცნობით პროფესიული შრომისუნარიანობის სრულ 

დაკარგვასთან,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 

3. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, ჩადენილი: 

ა) მსხვერპლის ან მისი ახლო ნათესავის სამსახურებრივ საქმიანობასთან ან 

საზოგადოებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით;  

ბ) მძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით; 

გ) ისეთი საშუალებით, რომელიც განზრახ უქმნის საფრთხეს სხვათა სიცოცხლეს ან 

ჯანმრთელობას; 

დ) სხვა დანაშაულის დაფარვის ან მისი ჩადენის გაადვილების მიზნით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე. 

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია 

სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან რვა წლამდე. 

5. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, ჩადენილი: 

ა) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის მიმართ; 

ბ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის ან უმწეო 

მდგომარეობაში მყოფის მიმართ;   

გ) ხულიგნური ქვენა გრძნობით; 

დ) რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული ან ეთნიკური შეუწყნარებლობის გამო; 

ე) ჯგუფურად,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ცხრა წლამდე. 

6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია 

სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან ათ წლამდე. 

7. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, ჩადენილი: 

ა) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 

ბ) განსაკუთრებული სისასტიკით; 

გ) ანგარებით ან შეკვეთით; 



დ) მსხვერპლის სხეულის ორგანოს, ორგანოს ნაწილის ან ქსოვილის გადანერგვის 

ანდა სხვაგვარად გამოყენების მიზნით; 

ე) არაერთგზის (გარდა ამ კოდექსის 110-ე–114-ე მუხლებით გათვალისწინებული 

მკვლელობებისა); 

ვ) იმის მიერ, ვისაც ადრე ჩადენილი ჰქონდა ამ კოდექსის 108-ე ან 109-ე მუხლით 

გათვალისწინებული მკვლელობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე. 

8. ამ მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია 

სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან ცამეტ წლამდე.“. 

 

მუხლი 118. ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება (28.04.2006. N2937) 

1. ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება, რომელიც 

სიცოცხლისათვის სახიფათო არ არის და არ გამოუწვევია ამ კოდექსის 117-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შედეგი, მაგრამ დაკავშირებულია ჯანმრთელობის ხანგრძლივ 

მოშლასთან ან საერთო შრომისუნარიანობის მყარ, ერთ მესამედზე ნაკლებად 

დაკარგვასთან,- 

ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით თვრამეტ თვემდე ან თავისუფლების 

შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ 

წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

3. ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება, ჩადენილი ამ კოდექსის 

117-ე მუხლის მე-3, მე-5 ან მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული დამამძიმებელი გარემოების 

არსებობისას ანდა იმის მიერ, ვისაც ადრე ჩადენილი ჰქონდა ჯანმრთელობის განზრახ 

მძიმე დაზიანება ან ამ კოდექსის 108-ე ან 109-ე მუხლით გათვალისწინებული ქმედება, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. (25.07.2006 N 3530) 

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია 

სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე.“. 

  

მუხლი  119. ამოღებულია (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 120. ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება 

ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება, რამაც მისი ხანმოკლე მოშლა ან 

საერთო შრომისუნარიანობის უმნიშვნელო ან არამყარი დაკარგვა გამოიწვია,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ექვს თვემდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 121. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე ან ნაკლებად მძიმე 

   დაზიანება უეცარი, ძლიერი სულიერი 

   აღელვების მდგომარეობაში (28.04.2006. N2937) 



ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება უეცარი, ძლიერი 

სულიერი აღელვების მდგომარეობაში, რაც გამოიწვია დამნაშავის ან მისი ახლო ნათესავის 

მიმართ დაზარალებულის მიერ მართლსაწინააღმდეგო ძალადობამ, მძიმე შეურაცხყოფამ 

ან სხვა მძიმე ამორალურმა ქმედებამ, აგრეთვე დაზარალებულის არაერთგზისი 

მართლსაწინააღმდეგო ან ამორალური ქცევით განპირობებულმა ფსიქიკურმა ტრავმამ,-  

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ოთხმოციდან 

ორას ორმოც საათამდე ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 

მუხლი 122. ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება 

აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილებით 

ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება აუცილებელი მოგერიების 

ფარგლების გადაცილებით, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ექვს თვემდე ან 

თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე 

ვადით. 

 

მუხლი 123. ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება 

დამნაშავის შეპყრობისათვის აუცილებელი ზომის 

გადაცილებით 

ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება დამნაშავის შეპყრობისათვის 

აუცილებელი ზომის გადაცილებით, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ექვს თვემდე ან 

თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე 

ვადით. 

 

მუხლი 124. ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება  

           გაუფრთხილებლობით (25.12.2009. N2477 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 

თებერვლიდან) 

ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება გაუფრთხილებლობით –  

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე.  

 

 

მუხლი 125. ცემა (28.04.2006. N2937) 

1. ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი 

გამოიწვია, მაგრამ არ მოჰყოლია ამ კოდექსის 120-ე მუხლით გათვალისწინებული 

შედეგი,- 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან 

ას ოთხმოც საათამდე ანდა გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით თხუთმეტ თვემდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით თხუთმეტიდან ოცდაოთხ 

თვემდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.“. 



 

მუხლი 126. ძალადობა (28.04.2006. N2937) 

1. სისტემატური ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა, რამაც  დაზარალებულის ფიზიკური 

ან ფსიქიკური ტანჯვა გამოიწვია, მაგრამ არ მოჰყოლია ამ კოდექსის 117-ე ან 118-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 

ბ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის მიმართ; 

გ) დაზარალებულის ან მისი ახლო ნათესავის სამსახურებრივ საქმიანობასთან 

დაკავშირებით;  

დ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის, უმწეო 

მდგომარეობაში მყოფის ანდა დამნაშავეზე მატერიალურად ან სხვაგვარად 

დამოკიდებულის მიმართ;  

ე) მძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით;  

ვ) შეკვეთით; 

ზ) რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული ან ეთნიკური შეუწყნარებლობის გამო; 

თ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

 

თავი XXI 

ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნა 

 

მუხლი 127. სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში ჩაყენება 

სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში იმის ჩაყენება, ვისაც შესაძლებლობა არა აქვს 

მიიღოს ზომები თავის დასაცავად, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით  ვადით ორ წლამდე. 

 

მუხლი 128. განსაცდელში მიტოვება (28.04.2006. N2937) 

დაუხმარებლად იმის მიტოვება, ვინც სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში 

იმყოფებოდა და შესაძლებლობა არ ჰქონდა მიეღო ზომები თავის დასაცავად, თუ 

მიმტოვებელს ევალებოდა მასზე ზრუნვა და შეეძლო მისი დახმარება,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ორას ორმოც საათამდე 

ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.“. 

 

მუხლი  129. დაუხმარებლობა (28.04.2006. N2937) 

სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფისათვის აუცილებელი და აშკარად 

გადაუდებელი დახმარების გაუწევლობა, თუ დამნაშავეს შეეძლო მისი დახმარება 



თავისთვის ან სხვისთვის სერიოზული საფრთხის შექმნის გარეშე, აგრეთვე დახმარების 

საჭიროების შეუტყობინებლობა სათანადო დაწესებულებისათვის ან პირისათვის,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.“. 

 

მუხლი 130. ავადმყოფის განსაცდელში მიტოვება (28.04.2006. N2937) 

1. სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფი ავადმყოფისათვის არასაპატიო 

მიზეზით მედიცინის მუშაკის მიერ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების 

გაუწევლობა,-  

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით თხუთმეტ თვემდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 

უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ავადმყოფის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება ან 

სიცოცხლის მოსპობა,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 131. შიდსის შეყრა (28.04.2006. N2937) 

1. სხვისთვის შიდსის განზრახ შეყრის საფრთხის შექმნა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

2.  სხვისთვის შიდსის განზრახ შეყრა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

3. სხვისთვის შიდსის გაუფრთხილებლობით შეყრა პროფესიული მოვალეობის  

შესრულებისას,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, 

ჩადენილი: 

ა) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 

ბ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის ან არასრულწლოვნის 

მიმართ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ცხრა წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 132. განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადების შეყრა 

1. სხვისთვის განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადების შეყრის საფრთხის 

შექმნა, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით  ექვს თვემდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

2. სხვისთვის განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადების შეყრა,- 

ისჯება  ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 



3.  ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ორი ან მეტი პირის  მიმართ; 

ბ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის ან არასრულწლოვნის 

მიმართ,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

(28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 133. უკანონო აბორტი 

1. უკანონო აბორტი, 

-ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ასიდან ორას 

ორმოც საათამდე ანდა გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი უკანონო აბორტისათვის მსჯავრდებულის მიერ, ან 

რამაც გამოიწვია შვილოსნობის სამუდამო მოშლა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

3. უკანონო აბორტი, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

  

მუხლი 134. ადამიანის ორგანოს, ორგანოს ნაწილის ან ქსოვილის  

           აღების იძულება (28.04.2006. N2937) 

1. სამკურნალოდ, გადასანერგად, ექსპერიმენტისათვის ან სამკურნალო პრეპარატის 

დასამზადებლად ადამიანის  ორგანოს, ორგანოს ნაწილის ან ქსოვილის აღების იძულება,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული 

ქალის, არასრულწლოვნის, უმწეო მდგომარეობაში მყოფის ანდა დამნაშავეზე 

მატერიალურად ან სხვაგვარად დამოკიდებულის მიმართ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე,  თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.  

მუხლი 135. სისხლით ან სისხლის კომპონენტებით უკანონო ვაჭრობა 

სისხლით ან სისხლის კომპონენტებით უკანონო ვაჭრობა, ჩადენილი ანგარებით, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 1351. ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობა (8.04.2006. N2937) 

 1. ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.  

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე. 



 

მუხლი 136. გენეტიკური მანიპულაცია 

გენეტიკური მანიპულაცია, ესე იგი ადამიანის მსგავსი არსების შექმნა, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

 

თავი XXII 

დანაშაული სქესობრივი თავისუფლებისა და 

ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ 

 

მუხლი 137. გაუპატიურება (28.04.2006. N2937) 

1. გაუპატიურება, ესე იგი სქესობრივი კავშირი ძალადობით, ძალადობის მუქარით 

ან  დაზარალებულის უმწეობის გამოყენებით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 

2. იგივე ქმედება:  

ა) ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება ან სხვა 

მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის;  

ბ) იმის მიერ, ვისაც ადრე ჩადენილი ჰქონდა ამ კოდექსის       138-ე–141-ე 

მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული; 

გ) ჯგუფურად; 

დ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის ან არასრულწლოვნის 

მიმართ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე. 

4. იგივე ქმედება: 

ა) ჩადენილი დაზარალებულის ან სხვა პირის მიმართ განსაკუთრებული 

სისასტიკით; 

ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან თხუთმეტ წლამდე. 

5. გაუპატიურება იმისა, ვისაც არ შესრულებია თოთხმეტი წელი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე.“. 

 

მუხლი 138. სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედება (28.04.2006. 

N2937) 

1. მამათმავლობა, ლესბოსელობა ან სხვაგვარი სექსუალური კონტაქტი 

გაუკუღმართებული ფორმით, ჩადენილი ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან 

დაზარალებულის უმწეობის გამოყენებით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 

2. იგივე ქმედება:  

ა) ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 



ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება ან სხვა 

მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის;  

ბ) იმის მიერ, ვისაც ადრე ჩადენილი ჰქონდა ამ კოდექსის 138-ე–141-ე მუხლებით 

გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული; 

გ) ჯგუფურად; 

დ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის ან არასრულწლოვნის 

მიმართ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე. 

4. იგივე ქმედება: 

ა) ჩადენილი დაზარალებულის ან სხვა პირის მიმართ განსაკუთრებული 

სისასტიკით; 

ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან თხუთმეტ წლამდე. 

5. სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედება, ჩადენილი იმის მიმართ, 

ვისაც არ შესრულებია თოთხმეტი წელი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე.“. 

 

მუხლი 139. სქესობრივი კავშირის ან სექსუალური 

ხასიათის სხვაგვარი მოქმედების იძულება 

1. სქესობრივი კავშირის, მამათმავლობის, ლესბიანობის ან სხვაგვარი სექსუალური 

კონტაქტის იძულება სახელგამტეხი ცნობის გახმაურების ან ქონებრივი დაზიანების 

მუქარით, ანდა მატერიალური, სამსახურებრივი ან სხვაგვარი დამოკიდებულების  

გამოყენებით, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით  ვადით ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არასრულწლოვნის მიმართ,- 

ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 

ვადით ერთიდან სამ წლამდე. (28.04.2006N 2937) 

 

მუხლი 140. სქესობრივი კავშირი ან სექსუალური ხასიათის  

           სხვაგვარი მოქმედება თექვსმეტი წლის ასაკს  

           მიუღწეველთან (28.04.2006. N2937) 

სრულწლოვნის  სქესობრივი კავშირი, მამათმავლობა, ლესბოსელობა ან სხვაგვარი 

სექსუალური კონტაქტი გაუკუღმართებული ფორმით დამნაშავისათვის წინასწარი 

შეცნობით თექვსმეტი  წლის ასაკს მიუღწეველთან,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე.“. 

 

მუხლი 141. გარყვნილი ქმედება 



ძალადობის გარეშე გარყვნილი ქმედება დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით 

თექვსმეტი წლის ასაკს მიუღწეველთან, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 

თავი XXIII 

დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და 

თავისუფლებების წინააღმდეგ 

  

მუხლი 142. ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა 

1. ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა მათი რასის, კანის ფერის, ენის, 

სქესის, რელიგიისადმი დამოკიდებულების, აღმსარებლობის, პოლიტიკური ან სხვა 

შეხედულების, ეროვნული, ეთნიკური, სოციალური, რომელიმე წოდებისადმი ან 

საზოგადოებრივი გაერთიანებისადმი კუთვნილების, წარმოშობის, საცხოვრებელი 

ადგილის ან ქონებრივი მდგომარეობის გამო, რამაც  არსებითად ხელყო ადამიანის 

უფლება, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით  ვადით ორ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება:  

ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;  

ბ) რამაც  მძიმე შედეგი გამოიწვია,  

-ისჯება  ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან  საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

 

 

 მუხლი 142
1
. რასობრივი დისკრიმინაცია 

1. რასობრივი დისკრიმინაცია, ესე იგი ქმედება, ჩადენილი ეროვნული ან რასობრივი 

მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების, ეროვნული პატივისა და ღირსების დამცირების 

მიზნით, აგრეთვე რასის, კანის ფერის, სოციალური კუთვნილების, ეროვნული ან 

ეთნიკური წარმომავლობის ნიშნით ადამიანის უფლებების პირდაპირი ან არაპირდაპირი 

შეზღუდვა, ანდა იმავე ნიშნით ადამიანისათვის უპირატესობის მინიჭება,  

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 

ა) ჩადენილი პირთა ჯგუფის მიერ; 

ბ) რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. (28.04.2006. 

N2937) 



 

მუხლი 142
2
. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლებების  

 შეზღუდვა 

1. ინვალიდობის მოტივით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისათვის 

კანონით ან/და საერთაშორისო ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლების 

განხორციელებაზე უარის თქმა, რამაც არსებითად ხელყო მისი უფლება,   

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 

2. იგივე ქმედება:  

ა) ჩადენილი არაერთგზის; 

ბ) ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) რასაც თან ახლდა ძალადობა ან ძალადობის გამოყენების მუქარა; 

დ) რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია,-  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006 N 2937) 

 

მუხლი 143. თავისუფლების უკანონო აღკვეთა (28.04.2006. N2937) 

1. თავისუფლების უკანონო აღკვეთა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა)  დაზარალებულის საზღვარგარეთ გაყვანით; 

ბ) უცხოეთის ოფიციალური წარმომადგენლის ან საერთაშორისო სამართლებრივ 

დაცვას დაქვემდებარებულის მიმართ; 

გ) სხვა დანაშაულის დაფარვის ან მისი ჩადენის გაადვილების მიზნით,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ;  

ბ) არაერთგზის; 

გ) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 

დ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის, არასრულწლოვნის ან 

უმწეო მდგომარეობაში მყოფის მიმართ; 

ე) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე.  

4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 
(25.07.2006 N 3530) 

ა) ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 1431. ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) (25.07.2006 N 3530) 



1. ადამიანის ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების 

განხორციელება, აგრეთვე მუქარით, ძალადობით ან იძულების სხვა ფორმით, მოტაცებით, 

შანტაჟით, თაღლითობით, მოტყუებით, უმწეო მდგომარეობის ან ძალაუფლების ბოროტად 

გამოყენებით, საზღაურის ანდა სარგებლის მიცემის ან მიღების გზით იმ პირის თანხმობის 

მისაღწევად, რომელსაც სხვა პირზე ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია, ადამიანის 

გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა, დაქირავება, ტრანსპორტირება, გადაცემა, შეფარება 

ანდა მიღება ექსპლუატაციის მიზნით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თორმეტ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ერთი წლის ვადით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის მიმართ;  

ბ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფის ან 

დამნაშავეზე მატერიალურად ანდა სხვაგვარად დამოკიდებულის მიმართ; 

გ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თოთხმეტ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ორი წლის ვადით. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 

გ) დაზარალებულის საზღვარგარეთ გაყვანით;  

დ) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან თხუთმეტ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით სამი წლის ვადით. 

4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 

ა) ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით სამი წლის ვადით. 

შენიშვნა:  

1. კოდექსის ამ და 1432 მუხლების მიზნებისათვის, ექსპლუატაციად მიიჩნევა 

ადამიანის გამოყენება იძულებითი შრომის ან მომსახურების, დანაშაულებრივ ან სხვა 

ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში ან პროსტიტუციაში ჩაბმის, სექსუალური ექსპლუატაციის 

ან სხვა სახის მომსახურების გაწევის, მონობის მსგავს მდგომარეობაში ან მონობის 

თანამედროვე პირობებში ჩაყენების მიზნით, აგრეთვე ადამიანის იძულება სხეულის 

ორგანოს, ორგანოს ნაწილის ან ქსოვილის გადანერგვის ანდა სხვაგვარად გამოყენების 

მიზნით. ადამიანის მონობის თანამედროვე პირობებში ჩაყენება გულისხმობს მისთვის 

პიროვნების საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების ჩამორთმევას, თავისუფალი 

გადაადგილების უფლების შეზღუდვას, ოჯახთან კავშირის, მათ შორის, მიმოწერისა და 

სატელეფონო კონტაქტების აკრძალვას, კულტურულ იზოლაციას, პატივისა და ღირსების 

შემლახველ პირობებში ანდა ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ან არაადეკვატური 



ანაზღაურებით მუშაობის იძულებას. პირის თანხმობას მის წინასწარგანზრახულ 

ექსპლუატაციაზე მნიშვნელობა არა აქვს. 

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 1432. არასრულწლოვნით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) (25.07.2006 N 3530) 

1. არასრულწლოვნის ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების 

განხორციელება, აგრეთვე მისი გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა, დაქირავება, 

ტრანსპორტირება, გადაცემა, შეფარება ანდა მიღება ექსპლუატაციის მიზნით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ერთი წლის ვადით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

ბ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფის ან 

დამნაშავეზე მატერიალურად ანდა სხვაგვარად დამოკიდებულის მიმართ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ორი წლის ვადით. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) იძულებით, შანტაჟით ან მოტყუებით; 

გ) ორი ან მეტი არასრულწლოვნის მიმართ;  

დ) დაზარალებულის საზღვარგარეთ გაყვანით;  

ე) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თოთხმეტიდან ჩვიდმეტ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით სამი წლის ვადით. 

4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 

ა) ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) რამაც გამოიწვია არასრულწლოვნის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ჩვიდმეტიდან ოც წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით სამი წლის ვადით ანდა 

უვადო თავისუფლების აღკვეთით.   

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 1433. ადამიანით  ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის     

          (დაზარალებულის) მომსახურებით სარგებლობა (8.05.2007 N4706) 

1. წინასწარი შეცნობით ამ კოდექსის 1431 და 1432 მუხლებით გათვალისწინებული 

დანაშაულის მსხვერპლის ან დაზარალებული პირის ისეთი მომსახურებით სარგებლობა, 

რომელიც ამავე კოდექსის 1431 მუხლის თანახმად წარმოადგენს ექსპლუატაციას, – 

 ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ოთხ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.   



 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ)  დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის მიმართ;  

გ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით უმწეო მდგომარეობაში მყოფის ან 

დამნაშავეზე მატერიალურად ანდა სხვაგვარად დამოკიდებულის მიმართ; 

დ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ორი წლის ვადით. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 

ბ) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თორმეტ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით სამი წლის ვადით. 

4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, 

ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან თხუთმეტ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით სამი წლის ვადით. 

 

მუხლი 144.  მძევლად ხელში ჩაგდება 

1. მძევლად ხელში ჩაგდება იმ მიზნით, რომ მძევლის გათავისუფლების პირობით 

აიძულონ  ორგანიზაცია ან პირი, შეასრულოს ან არ შეასრულოს ესა თუ ის მოქმედება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 

დ) დაზარალებულის საზღვარგარეთ გაყვანით; 

ე) შვიდ დღეზე მეტი ხნით; 

ვ) ანგარებით; 

ზ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის, არასრულწლოვნის ან 

უმწეო მდგომარეობაში მყოფის მიმართ; 

თ) უცხოეთის ოფიციალური წარმომადგენლის ან საერთაშორისო სამართლებრივ 

დაცვას დაქვემდებარებულის მიმართ; 

ი) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თოთხმეტ წლამდე. (28.04.2006. 

N2937) 

 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება:  

ა) ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;  

ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 



ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცამეტიდან თვრამეტ წლამდე. 

(28.04.2006. N2937) 

 

შენიშვნა: ამოღებულია (5.05.2000 N 292) 

 

მუხლი 1441. წამება (28.04.2006. N2937) 

1.  წამება, ესე იგი პირისათვის, მისი ახლო ნათესავისათვის ან მასზე 

მატერიალურად ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირისათვის ისეთი პირობების შექმნა ან 

ისეთი მოპყრობა, რომელიც თავისი ხასიათით, ინტენსივობით ან ხანგრძლივობით იწვევს 

ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს ან ფსიქიკურ ან მორალურ ტანჯვას და რომლის მიზანია 

ინფორმაციის, მტკიცებულების ან აღიარების მიღება, პირის დაშინება ან იძულება ანდა 

პირის დასჯა მის ან მესამე პირის მიერ ჩადენილი ან სავარაუდოდ ჩადენილი 

ქმედებისათვის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე, ჯარიმით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) არაერთგზის; 

დ) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 

ე) ჯგუფურად; 

ვ) ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევით, მათი რასის, კანის ფერის, 

ენის, სქესის, რელიგიისადმი დამოკიდებულების, აღმსარებლობის, პოლიტიკური ან სხვა 

შეხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური, სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, 

საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის გამო; 

ზ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის, არასრულწლოვნის, 

დაკავებული ან სხვაგვარად თავისუფლებაშეზღუდული, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 

ანდა დამნაშავეზე მატერიალურად ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირის მიმართ; 

თ) შეკვეთით; 

ი) მძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თხუთმეტ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ წლამდე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ჩვიდმეტ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ წლამდე. 
(25.07.2006 N 3530) 

 

მუხლი 1442. წამების მუქარა (23.06.2005 N 1751) 

ამ კანონის 1441 მუხლში აღნიშნული პირობების შექმნის, მოპყრობის ან დასჯის 

მუქარა, განხორციელებული იმავე მიზნით, – 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 

მუხლი 1443.  დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა (28.04.2006 N 2937) 



1. პირის დამცირება ან იძულება, არაადამიანურ, ღირსებისა და პატივის შემლახავ 

მდგომარეობაში ჩაყენება, რაც მას ძლიერ ფიზიკურ,  ფსიქიკურ ტკივილს ან მორალურ 

ტანჯვას აყენებს,- 

ისჯება ჯარიმით, თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) არაერთგზის; 

დ) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 

ე) ჯგუფურად; 

ვ) ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევით, მათი რასის, კანის ფერის, 

ენის, სქესის, რელიგიისადმი დამოკიდებულების, აღმსარებლობის, პოლიტიკური ან სხვა 

შეხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური, სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, 

საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის გამო; 

ზ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის, არასრულწლოვნის, 

დაკავებული ან სხვაგვარად თავისუფლებაშეზღუდული, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 

ანდა დამნაშავეზე მატერიალურად ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირის მიმართ; 

თ) შეკვეთით; 

ი)  მძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, ჯარიმით, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ წლამდე ან 

უამისოდ. 

შენიშვნა: ამ კოდექსის 1441–1443 მუხლებით გათვალისწინებულ ქმედებებზე არ 

ვრცელდება ამავე კოდექსის 71-ე მუხლით გათვალისწინებული ხანდაზმულობის ვადა.  

 

მუხლი 145. დანაშაულის პროვოკაცია (28.04.2006. N2937) 

დანაშაულის პროვოკაცია, ესე იგი სხვისი დაყოლიება დანაშაულის ჩასადენად 

მისი სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 

 

მუხლი 146. უდანაშაულო პირის განზრახ მიცემა  

            სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში (28.04.2006. N2937) 

1. უდანაშაულო პირის განზრახ მიცემა სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, თუ მას ერთვის ბრალდება მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე 

დანაშაულში,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

 

მუხლი 147. განზრახ უკანონო დაკავება ან დაპატიმრება (28.04.2006. N2937) 



1. განზრახ უკანონო დაკავება,-  

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. განზრახ უკანონო დაპატიმრება,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც მძიმე 

შედეგი გამოიწვია,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 148. ამოღებულია (24.06.2004 N 224) 

 

 

მუხლი 149. უკანონო მოთავსება ან დაკავება ფსიქიატრიულ  

            საავადმყოფოში (28.04.2006. N2937) 

1. უკანონო მოთავსება ან დაკავება ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 

2. იგივე ქმედება: 

ა)  ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

ბ) რამაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა 

ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ცხრა წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

 

მუხლი 150. იძულება 

1. ადამიანისათვის ქმედების თავისუფლების უკანონო შეზღუდვა, ესე იგი მისი 

ფიზიკური ან ფსიქიკური იძულება, შეასრულოს ან არ შეასრულოს მოქმედება, რომლის 

განხორციელება ან რომლისაგან თავის შეკავება მის უფლებას წარმოადგენს, ანდა საკუთარ 

თავზე განიცადოს თავისი ნებასურვილის საწინააღმდეგო ზემოქმედება,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი  ვადით ერთ წლამდე ანდა  

თავისუფლების აღკვეთით იმავე  ვადით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ,– 

-ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 

ვადით თვრამეტ თვემდე.  (20.06.2003 N 2458) 

 

მუხლი 151. მუქარა (28.04.2006. N2937) 

სიცოცხლის  მოსპობის ან ჯანმრთელობის დაზიანების ანდა ქონების 

განადგურების მუქარა, როდესაც იმას, ვისაც ემუქრებიან, გაუჩნდა მუქარის 

განხორციელების საფუძვლიანი შიში,- 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან 

ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.“. 



 

მუხლი 152. ადგილსამყოფლის თავისუფლად არჩევის 

უფლების ხელყოფა 

1. საქართველოში კანონიერად მყოფისათვის ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე 

თავისუფლად გადაადგილების, საცხოვრებელი ადგილის თავისუფლად არჩევის ან 

საქართველოდან თავისუფლად გასვლის უფლების, აგრეთვე საქართველოს 

მოქალაქისათვის საქართველოში თავისუფლად შემოსვლის უფლების განხორციელებაში 

უკანონოდ ხელის შეშლა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი  გამოიწვია,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ექვს თვემდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან სამსახურებრივი 

მდგომარეობის გამოყენებით,  

-ისჯება  ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 153. სიტყვის თავისუფლების ხელყოფა 

სიტყვის თავისუფლების ანდა ინფორმაციის მიღების ან გავრცელების უფლების 

განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,  

ანდა ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით,  

-ისჯება ჯარიმით ან  გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე,  თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

 

მუხლი 154. ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში 

უკანონოდ ხელის შეშლა 

1. ჟურნალისტისათვის  პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა, ესე იგი 

მისი იძულება, გაავრცელოს ინფორმაცია ან თავი შეიკავოს მისი გავრცელებისაგან, 

-ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას 

ორმოც საათამდე ანდა  გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ძალადობის მუქარით ან სამსახურებრივი 

მდგომარეობის გამოყენებით,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

(28.04.2006. N2937)  

 

მუხლი 155. რელიგიური წესის აღსრულებისათვის 

უკანონოდ ხელის შეშლა 

1. ღვთისმსახურების ან სხვა რელიგიური წესისა თუ ჩვეულების აღსრულებისათვის 

უკანონოდ ხელის შეშლა  ძალადობით ან  ძალადობის  მუქარით, ანდა თუ მას ახლდა 

მორწმუნის ან ღვთისმსახურის რელიგიური გრძნობის  შეურაცხყოფა,  



-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით  ვადით ორ წლამდე.   

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან ხუთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან  საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 

უამისოდ. 

 

მუხლი 156. დევნა                                                 

1. ადამიანის დევნა სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობის, რწმენის ან მრწამსის 

გამო, ანდა მის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, პროფესიულ, რელიგიურ ან მეცნიერულ 

მოღვაწეობასთან დაკავშირებით,  

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 

2. იგივე ქმედება: 

ა) ძალადობით ან ძალადობის მუქარით; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) რამაც მნიშვნელოვანი  ზიანი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან  საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. (28.04.2006. N2937) 

  

მუხლი 157. პირადი  ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფა 

1. პირადი ან ოჯახური  საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვება, შენახვა ან გავრცელება,  

-ისჯება ჯარიმით ანდა გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.  

2. პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება ანდა გავრცელება ამა თუ 

იმ ხერხით გავრცელებულ ნაწარმოებში, მასობრივი მაუწყებლობით ან სხვა საჯარო 

გამოსვლისას,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 

ა) ანგარებით;  

ბ) არაერთგზის; 

გ) იმის მიერ, ვისაც სამსახურებრივი მდგომარეობის, პროფესიული საქმიანობის ან 

სხვა გარემოების გამო ევალებოდა ამ საიდუმლოს დაცვა;  

დ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან  საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 158. კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევა (24.09.2010. N3619 

ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე–15 დღეს.) 



1. კერძო საუბრის უნებართვო ჩაწერა ან მიყურადება, აგრეთვე კომპიუტერულ 

სისტემაში ან სისტემიდან კერძო კომუნიკაციისას გადაცემული კომპიუტერული 

მონაცემის ან ამგვარი მონაცემის მატარებელი ელექტრომაგნიტური ტალღების უნებართვო 

მოპოვება ტექნიკური საშუალების გამოყენებით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე  ვადით. 

2. კერძო კომუნიკაციის ჩანაწერის, ტექნიკური საშუალებით მოპოვებული 

ინფორმაციის ან კომპიუტერული მონაცემის უკანონოდ გამოყენება ან გავრცელება, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე.  

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება:  

ა) ანგარებით;  

ბ) არაერთგზის;  

გ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია;  

დ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.  

შენიშვნა: 

1. ამ მუხლის მიზნებისთვის „კომპიუტერული მონაცემი“, „კომპიუტერული 

სისტემა“ და „უნებართვო“ განიმარტება ამ კოდექსის XXXV თავით გათვალისწინებული 

დეფინიციების შესაბამისად. 

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.  

  

მუხლი 159. პირადი მიმოწერის, ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი 

ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევა 

1. პირადი მიმოწერის ან საფოსტო გზავნილის, ტელეფონით ან სხვა ტექნიკური 

საშუალებით  საუბრის ანდა ტელეგრაფით, ფაქსით ან სხვა ტექნიკური საშუალებით 

მიღებული ან გადაცემული შეტყობინების საიდუმლოების  უკანონოდ დარღვევა,  

-ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით სამოციდან ას 

ოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე  ანდა თავისუფლების 

აღკვეთით იმავე ვადით.  

2. იგივე ქმედება: 

ა) ანგარებით;  

ბ) არაერთგზის; 

გ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

დ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,  

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 160. ბინის ან სხვა მფლობელობის ხელშეუხებლობის დარღვევა 



1. ბინაში ან სხვა მფლობელობაში მფლობელის ნების საწინააღმდეგოდ უკანონოდ 

შესვლა, უკანონო ჩხრეკა ან სხვა ქმედება, რომელიც არღვევს ბინის ან სხვა მფლობელობის 

ხელშეუხებლობას,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 

2. იგივე ქმედება: 

ა) ძალადობით ან ძალადობის მუქარით; 

ბ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 

(28.04.2006. N2937) 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის ან იარაღის გამოყენებით,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

(28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 161. შეკრების ან მანიფესტაციის უფლების ხელყოფა 

1. შეკრების ან მანიფესტაციის მოწყობის ანდა მასში მონაწილეობის უფლების 

განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლა ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან 

სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა  

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იარაღის გამოყენებით, ან რამაც მასობრივი არეულობა, 

სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006.N2937) 

 

მუხლი 162. არჩევნებში, რეფერენდუმში ან პლებისციტში ნების  

განხორციელებისათვის ხელის შეშლა 

1. არჩევნებში, რეფერენდუმში ან პლებისციტში ნების განხორციელებისათვის ხელის 

შეშლა, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან 

თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე 

ვადით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის ან იარაღის გამოყენებით; 

ბ) მოტყუებით; 

გ) ძალადობით ან ძალადობის მუქარით; 

დ) ჯგუფურად,- 



ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან სამ წლამდე. 

(28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 163. საარჩევნო ან სარეფერენდუმო კომისიის 

           მუშაობისათვის ხელის შეშლა (28.04.2006N2937) 

საარჩევნო ან სარეფერენდუმო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლა, რამაც 

არჩევნების, რეფერენდუმის ან პლებისციტის ანდა საარჩევნო უბანში ხმის მიცემის 

პროცესის ჩაშლა გამოიწვია,- 

ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.“. 

 

მუხლი 164. ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, ხმების არასწორად 

დათვლა ან არჩევნების შედეგების არასწორად შეჯამება 

არჩევნებში, რეფერენდუმში ან პლებისციტში მონაწილის ხმის მიცემის ფარულობის 

დარღვევა, საარჩევნო ან სარეფერენდუმო კომისიის წევრის ან ასეთ კომისიაში 

რწმუნებულად ან მეთვალყურედ დანიშნულის მიერ საარჩევნო, სარეფერენდუმო ან 

საპლებისციტო დოკუმენტის გაყალბება, ხმების განზრახ არასწორად დათვლა, არჩევნების 

შედეგების განზრახ არასწორად შეჯამება ანდა რეფერენდუმის ან პლებისციტის შედეგების 

განზრახ არასწორად დადგენა, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 

მუხლი 1641. ამომრჩევლის მოსყიდვა (28.12.2011 N 5662ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 

დღეს) 
პოლიტიკური მიზნით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფულის, ფასიანი ქაღალდის 

(მათ შორის, ფინანსური ინსტრუმენტის), სხვა ქონების, ქონებრივი უფლების, 

მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის შეთავაზება, დაპირება, გადაცემა ან გაწევა, ან 

წინასწარი შეცნობით ასეთის მოთხოვნა ან მიღება, ანდა კანონით დადგენილი 

შეზღუდვებისთვის თავის არიდების მიზნით მოჩვენებითი, თვალთმაქცური ან სხვა 

გარიგების დადება − 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე ან ჯარიმით. 

შენიშვნა:  

1. ამ მუხლით გათვალისწინებულ ქონებაში არ იგულისხმება მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანების კამპანიის მცირე ღირებულების მქონე აქსესუარები − 

მაისურები, კეპები, ქუდები, დროშები და სხვა მსგავსი ნივთები.  

2. პირს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება პოლიტიკური 

და საარჩევნო დაპირებისთვის, რომელიც უკავშირდება საბიუჯეტო სახსრების სამომავლო 

განაწილებას და სახელმწიფო პოლიტიკის სამომავლო განხორციელებას.  

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი (გარდა 

პარტიისა, რომელსაც არ ეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა) ისჯება 

ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან/და ჯარიმით. 

 



მუხლი 1642. ყალბი დოკუმენტის საფუძველზე არჩევნებში, 

 რეფერენდუმში ან პლებისციტში მონაწილეობის მიღება (16.12.2005 N 2261) 

არჩევნების, რეფერენდუმის ან პლებისციტის დროს სხვისი პიროვნების 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ან ყალბი დოკუმენტის საფუძველზე ან არაერთგზის 

ხმის მიცემა,– 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 

მუხლი 1643. არჩევნების გაყალბება (16.12.2005 N 2261) 

არჩევნებთან დაკავშირებული დოკუმენტების: საარჩევნო სიების, ოქმების, 

ბიულეტენების, სარეგისტრაციო ჟურნალების და საკონტროლო ფურცლების განზრახ 

გაყალბება,– 

 -ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 

მუხლი 165. გაფიცვის უფლების ხელყოფა 

გაფიცვის უფლების განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლა ძალადობით ან 

ძალადობის მუქარით, ანდა მატერიალური, სამსახურებრივი ან სხვაგვარი 

დამოკიდებულების გამოყენებით პირის იძულება, თავი შეიკავოს გაფიცვისაგან, 

 -ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

  

მუხლი 166. პოლიტიკური, საზოგადოებრივი ან რელიგიური 

გაერთიანების შექმნისათვის ან მისი 

საქმიანობისათვის ხელის შეშლა 

პოლიტიკური, საზოგადოებრივი ან რელიგიური გაერთიანების შექმნისათვის ან მისი 

საქმიანობისათვის  უკანონოდ ხელის შეშლა ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან 

სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან 

თავისუფლების შეზღუდვით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.  

 

მუხლი 167. ინფორმაციის გაცნობაზე უარის თქმა ან არასწორი 

ინფორმაციის წარდგენა 

პირისათვის უკანონოდ უარის თქმა მასზე არსებული ინფორმაციის ან ოფიციალური 

დოკუმენტის გაცნობაზე, ანდა იმ დოკუმენტის ან მასალის წარდგენაზე, რომელიც 

უშუალოდ შეეხება მის უფლებებსა და თავისუფლებებს, აგრეთვე ასეთი ინფორმაციის, 

დოკუმენტის ან მასალის არასრულად ან დამახინჯებულად წარდგენა, ანდა მის 

გასაცნობად სხვაგვარად უკანონოდ ხელის შეშლა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 168. შრომის თავისუფლების ხელყოფა 

შრომის თავისუფლების ხელყოფა, ესე იგი  ნებისმიერი სახის კანონიერ შრომით 

საქმიანობაში ხელის შეშლა ძალადობით ან ძალადობის მუქარით,  



-ისჯება ჯარიმით  ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით  ვადით ორ წლამდე.   

 

მუხლი 169. შრომის კანონმდებლობის დარღვევა 

სამუშაოდან უკანონოდ დათხოვნა, სამუშაოზე აღდგენის შესახებ სასამართლო 

გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა ან შრომის კანონმდებლობის სხვა არსებითი 

დარღვევა, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე,  თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.     

 

მუხლი 170. შრომის დაცვის წესის დარღვევა 

1. უსაფრთხოების ტექნიკის ან შრომის დაცვის სხვა წესის დარღვევა  ამ წესის 

დაცვისათვის პასუხისმგებელი პირის მიერ, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად 

მძიმე ან მძიმე დაზიანება,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

(28.04.2006. N2937) 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც  გამოიწვია 

ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

თავი XXIV 

დანაშაული ოჯახისა და 

არასრულწლოვნის წინააღმდეგ 

 

მუხლი 171. არასრულწლოვნის ჩაბმა ანტისაზოგადოებრივ  

           ქმედებაში (28.04.2006. N2937) 

1. არასრულწლოვნის დაყოლიება მათხოვრობაზე ან სხვა ანტისაზოგადოებრივ 

ქმედებაზე,- 

ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას სამოცდაათიდან ორას 

ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

2. არასრულწლოვნის ჩაბმა გამაბრუებელ ან სამკურნალწამლო საშუალებათა 

არასამედიცინო მოხმარებაში,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

3. არასრულწლოვნის ჩაბმა პროსტიტუციაში ძალადობის, ძალადობის მუქარის ან 

მოტყუების გარეშე,- 



ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 172. არასრულწლოვნის მიმართ უკანონო გარიგების   

           განხორციელება შვილად აყვანის მიზნით (25.12.2009. N2477 ამოქმედდეს 2010 

წლის 1 თებერვლიდან) 
1. არასრულწლოვნის ყიდვა ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების განხორციელება 

შვილად აყვანის მიზნით – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. (5.05.2011. 

N4630 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

           2. არასრულწლოვნის გაყიდვა ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების 

განხორციელება შვილად აყვანის მიზნით – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.  
 

მუხლი 1721. შვილად აყვანის მიზნით ფეხმძიმე ქალების წინასწარი  

            შერჩევა და მშობიარობისათვის საქართველოს  

             ფარგლებს გარეთ გაყვანის შესაძლებლობის შექმნა ან  

              ასეთ გაშვილებაში ხელის შეწყობა (28.04.2006. N2937) 

1. შვილად აყვანის მიზნით ფეხმძიმე ქალების წინასწარი შერჩევა და 

მშობიარობისათვის საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაყვანის შესაძლებლობის შექმნა ან 

ასეთ გაშვილებაში ხელის შეწყობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის ან პირთა ჯგუფის მიერ,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.“. 

 

მუხლი 173. შვილად ან შვილობილად აყვანის წესის დარღვევა(28.04.2006. N2937)      

1. შვილად ან შვილობილად აყვანის წესის დარღვევა, რამაც მძიმე შედეგი 

გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის  გამოყენებით,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.  

 

მუხლი 174. ბავშვის შეცვლა(28.04.2006. N2937)      

 

ბავშვის შეცვლა ანგარებით ან სხვა ქვენა გრძნობით,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 

უამისოდ. 

მუხლი 175. შვილად აყვანის საიდუმლოების გამჟღავნება 

1. შვილად აყვანის საიდუმლოების გამჟღავნება მშვილებლის ნებასურვილის გარეშე, 



-ისჯება   ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი  ვადით ექვს თვემდე. 

2. იგივე ქმედება: 

ა) იმის მიერ, ვინც ვალდებულია დაიცვას შვილად აყვანის ფაქტი, როგორც 

სამსახურებრივი ან პროფესიული საიდუმლოება;  

ბ) რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

  

მუხლი 176. ალიმენტის გადახდისათვის ჯიუტად თავის არიდება 

სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული ალიმენტის გადახდისათვის 

ჯიუტად თავის არიდება, 

-ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან 

ორას ორმოც საათამდე ანდა გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე. 

 

კარი მერვე 

ეკონომიკური დანაშაული 

 

თავი XXV 

დანაშაული  საკუთრების წინააღმდეგ 

 

მუხლი 177. ქურდობა (28.04.2006. N2937) 

1. ქურდობა, ესე იგი სხვისი მოძრავი ნივთის ფარული დაუფლება 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ერთიდან სამ წლამდე 

ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.  

2. იგივე ქმედება: 

ა) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია; 

ბ) ჩადენილი სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან  ხუთ წლამდე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ს 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) ბინაში უკანონო შეღწევით; 

დ) სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

4. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) დიდი ოდენობით;  

გ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი  ნივთის 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის; 

დ) მაგისტრალურ მილსადენში არსებული ნავთობის ან გაზის მიმართ,- 



ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით  ექვსიდან ათ წლამდე. 

შენიშვნა: 1. კოდექსის ამ თავში დიდ ოდენობად ითვლება ნივთის (ნივთების) 

ღირებულება 10 000 ლარის ზევით. 

2. ამ კოდექსის 177-ე–186-ე მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაული 

არაერთგზის ჩადენილად ითვლება, თუ მას წინ უსწრებდა ამ მუხლებით და 224-ე, 231-ე, 

237-ე და 264-ე მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაულის ჩადენა. 

3. კოდექსის ამ თავში მნიშვნელოვან ზიანად ითვლება ნივთის (ნივთების) 

ღირებულება 150 ლარის ზევით. 

 

მუხლი 178. ძარცვა (28.04.2006. N2937)ს 

1. ძარცვა, ესე იგი სხვისი მოძრავი ნივთის აშკარა დაუფლება 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორიდან სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება: . (4.07.2007 N5196) 

ა) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია; 

ბ) ჩადენილი სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: (29.12.2006 N 4213) 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) ბინაში უკანონო შეღწევით; 

დ) ძალადობით, რომელიც საშიში არ არის სიცოცხლისათვის ან 

ჯანმრთელობისათვის, ანდა ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით;  

ე) სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 

4. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) დიდი ოდენობით;  

გ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი  ნივთის 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 179. ყაჩაღობა (28.04.2006. N2937) 

1. ყაჩაღობა, ესე იგი თავდასხმა სხვისი მოძრავი ნივთის მართლსაწინააღმდეგო 

მისაკუთრების მიზნით, ჩადენილი სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში 

ძალადობით ანდა ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: (29.12.2006 N 4213) 

ა) სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით; 

ბ) ჯგუფურად; 

გ) სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ, –  



ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი:  

ა) არაერთგზის;  

ბ)  ბინაში უკანონო შეღწევით; 

გ) დიდი ოდენობით ნივთის დაუფლების მიზნით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.  

4. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი  ნივთის 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 180. თაღლითობა (28.04.2006. N2937) 

1. თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი 

ნივთის დაუფლება ან ქონებრივი უფლების მიღება მოტყუებით, – 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

სამოცდაათიდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. (25.07.2006 N 3530)  

2. იგივე ქმედება: 

ა) ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;  

ბ) დიდი ოდენობით;  

გ) არაერთგზის,-  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

4. იგივე ქმედება, ჩადენილი:  

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი  ნივთის 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე.“. 

 

მუხლი 181. გამოძალვა (28.04.2006. N2937) 

1. გამოძალვა, ესე იგი სხვისი  ნივთის ან ქონებრივი უფლების გადაცემის ან 

ქონებრივი სარგებლობის მოთხოვნა, რასაც ერთვის დაზარალებულის ან მისი ახლო 

ნათესავის მიმართ ძალადობის გამოყენების ან მათი ნივთის განადგურების ან 

დაზიანების ანდა მათთვის სახელის გამტეხი ცნობის გახმაურების ან სხვა ისეთი ცნობის 

გავრცელების მუქარა, რომელმაც შეიძლება არსებითად დააზიანოს მათი უფლებები,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა)  ჯგუფურად; 



ბ) არაერთგზის; 

გ) დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: (29.12.2006 N 4213) 

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი  ნივთის 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, 

ჩადენილი რეკეტირის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე. (25.07.2006 N 

3530) 
 

მუხლი 182. მითვისება ან გაფლანგვა (28.04.2006. N2937) 

1. სხვისი ნივთის ან ქონებრივი უფლების მართლსაწინააღმდეგო მითვისება ან 

გაფლანგვა, თუ ეს ნივთი ან ქონებრივი უფლება იმყოფებოდა მიმთვისებლის ან 

გამფლანგველის მართლზომიერ მფლობელობაში ან გამგებლობაში, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.  (23.10.2008 N 403) 

2. იგივე ქმედება: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) არაერთგზის;  

გ) რამაც  მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია; 

დ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) დიდი ოდენობით;  

გ)  იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი ნივთის 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 1821. ამოღებულია (11.11.2004 N 595) 

 

მუხლი 1822.  სააღსრულებო საქმიანობა ლიცენზიის გარეშე (19.12.2008 N 827 

ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ივლისიდან) 
სააღსრულებო საქმიანობა „სააღსრულებო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით გათვალისწინებული ლიცენზიის გარეშე, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთ წლამდე. 

 



მუხლი 183. განსაკუთრებული ისტორიული, კულტურული,  

           მეცნიერული ან ეროვნული ღირებულების ნივთის ან  

           დოკუმენტის დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო  

           მისაკუთრების მიზნით (28.04.2006. N2937) 

1. განსაკუთრებული ისტორიული, კულტურული, მეცნიერული ან ეროვნული 

ღირებულების ნივთის ან დოკუმენტის დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების 

მიზნით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან თხუთმეტ წლამდე. 

 

  მუხლი 184. ამოღებულია (23.05.2007 N 4785) 

  

მუხლი 185. ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით (28.04.2006. N2937) 

1. ქონების მესაკუთრის ან მფლობელის ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით, თუ არ 

არის ამ კოდექსის 180-ე  მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნები,-  

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან 

ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) დიდი ოდენობით; 

გ)  იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი მოძრავი ნივთის 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 

 

მუხლი 186. წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების 

შეძენა ან გასაღება (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
1. წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონებით 

სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა ან გასაღება, – 

          ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 



თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
       2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) ავტომობილის მიმართ;  

დ) დიდი ოდენობით; 

ე) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი მოძრავი ნივთის 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 
(28.04.2006. N2937) 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით.  (23.10.2008 N 

401) 

 

მუხლი 187. ნივთის დაზიანება ან განადგურება(28.04.2006. N2937) 

1. სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი 

გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით  ასიდან ას 

ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ცეცხლის წაკიდებით, აფეთქებით ან სხვა 

საყოველთაოდ საშიში საშუალებით,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილში აღნიშნული ქმედება, რამაც გაუფრთხილებლობით 

გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე.  

4. ამ მუხლის მე-2 ნაწილში აღნიშნული ქმედება, რამაც გაუფრთხილებლობით 

გამოიწვია ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 188. ნივთის დაზიანება ან განადგურება გაუფრთხილებლობით  

1. სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება გაუფრთხილებლობით, რამაც 

მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა  

თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ცეცხლთან ან მომეტებული საფრთხის წყაროსთან 

გაუფრთხილებელი მოპყრობით,-  



ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან  

თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით 

ორ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილში აღნიშნული ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის 

სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 189. საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელისა და  

           მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლების ხელყოფა (23.06.2005 N 1733) 

             1. საავტორო უფლების ობიექტზე ავტორობის მითვისება ან თანაავტორობაზე 

იძულება  

–ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

არაერთგზის  

-ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით იმავე ვადით. 

3. „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

დარღვევით ნაწარმოების, ფონოგრამის, ვიდეოგრამის ან მონაცემთა ბაზის 

რეპროდუცირება ან მათი ასლების უნებართვო შეძენა, იმპორტი, შენახვა, გაყიდვა, 

გაქირავება, გადაცემა, ან/და საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელის ან მონაცემთა 

ბაზის დამამზადებლის უფლების სხვა ხელყოფა, ჩადენილი დიდი ოდენობით 

შემოსავლის მიღების მიზნით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე. (24.09.2010. 

N3619 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე–15 დღეს.) 
შენიშვნა: (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე–15 დღეს.) 

1. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედება დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღების 

მიზნით ჩადენილად ითვლება, თუ ნაწარმოების, ფონოგრამის, ვიდეოგრამის ან მონაცემთა 

ბაზის ასლების ღირებულება ან საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელის და 

მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლების კანონიერი გამოყენების შემთხვევაში 

საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელის ან მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის მიერ 

მისაღები შემოსავალი აღემატება ხუთი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდი 

ოდენობით – თუ ზემოაღნიშნული ღირებულება ან შემოსავალი აღემატება ათი ათას ლარს. 

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.  

         4. ამ მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 

ა) ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღების მიზნით; 

ბ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, –  

-ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით იმავე ვადით. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედება დიდი ოდენობით შემოსავლის 

მიღების მიზნით ჩადენილად ითვლება, თუ ნაწარმოების, ფონოგრამის, ვიდეოგრამის, 

მონაცემთა ბაზის ასლების ღირებულება ან საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელის 

და მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლებების კანონიერი გამოყენების შემთხვევაში 



საავტორო, მომიჯნავე უფლების მფლობელის ან მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის მიერ 

მისაღები შემოსავალი აღემატება ხუთი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდი 

ოდენობით – თუ ზემოაღნიშნული ღირებულება ან შემოსავალი აღემატება ათი ათას ლარს. 

 

მუხლი 1891. სამრეწველო საკუთრების უფლების ხელყოფა (23.06.2005 N 1733) 

1. გამოგონების, სასარგებლო მოდელის, დიზაინის, ინტეგრალური მიკროსქემის 

ტოპოლოგიის, მცენარის ან ცხოველის ახალი ჯიშის ავტორობის მითვისება ან 

თანაავტორობაზე იძულება – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე. (4.0.2010. N3033) 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

არაერთგზის – 

-ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 

იმავე ვადით. 

3. წინასწარი შეცნობით სხვისი გამოგონების, სასარგებლო მოდელის, დიზაინის, 

ინტეგრალური მიკროსქემის ტოპოლოგიის, მცენარის ან ცხოველის ახალი ჯიშის 

შემოსავლის მიღების მიზნით უკანონო გამოყენება – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე. (4.05.2010. N3033) 

4. ამ მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება ჩადენილი წინასწარი 

შეთანხმებით ჯგუფის მიერ – 

 -ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 

იმავე ვადით. 

 

 

თავი XXVI 

დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური  

საქმიანობის წინააღმდეგ 

 

მუხლი 190. კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობისათვის ხელის შეშლა (22.06. 2007 N 5035) 

დაუსაბუთებლად უარის თქმა საწარმოს რეგისტრაციაზე, ნებართვის ან ლიცენზიის 

გაცემაზე, ანდა მისი ეკონომიკური საქმიანობის უფლების ან თავისუფლების შეზღუდვა, 

საწარმოს საქმიანობაზე კონტროლის საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით 

განხორციელება, აგრეთვე მის საქმიანობაში ჩარევა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი 

გამოიწვია, – 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან 

ას ოთხმოც საათამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით 

ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 191. მიწასთან დაკავშირებული გარიგების უკანონო 

           რეგისტრაცია (28.04.2006. N2937) 

მიწასთან დაკავშირებული გარიგების უკანონო რეგისტრაცია, სახელმწიფო მიწის 

კადასტრის სააღრიცხვო მონაცემის დამახინჯება ანდა მიწის გადასახადის შემცირება 

ანგარებით ანდა სხვა პირადი მოტივით,- 



ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან 

ას ოთხმოც საათამდე ან თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების 

ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

  

მუხლი 192. უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა (28.04.2006. N2937) 

1. სამეწარმეო საქმიანობა რეგისტრაციის,  ნებართვის  ან ლიცენზიის გარეშე, ანდა 

სანებართვო ან სალიცენზიო პირობების დარღვევით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი 

გამოიწვია ან რასაც ახლდა დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. (22.06. 

2007 N 5035)  
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

შენიშვნა: (22.06. 2007 N 5035) 

ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 

 

მუხლი 1921. უკანონო საგანმანათლებლო საქმიანობა (21.07.2010. N3538 ამოქმედდეს 

2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.) 

 

1. შესაბამისი უფლებამოსილების გარეშე სახელმწიფოს მიერ აღიარებული 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემა, ან ზოგადსაგანმანათლებლო, 

პროფესიული საგანმანათლებლო, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

აღმნიშვნელი სახელის გამოყენება ავტორიზაციის გარეშე, – 

ისჯება ჯარიმით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 193. ცრუ მეწარმეობა  

ცრუ მეწარმეობა, ესე იგი საწარმოს შექმნა სამეწარმეო საქმიანობის განზრახვის 

გარეშე, კრედიტის ან სხვაგვარი ქონებრივი სარგებლის მიღების ანდა აკრძალული 

საქმიანობის დაფარვის მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 



მუხლი 194. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის  

           გათეთრება) (25.07.2006 N 3530) 

1. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ესე იგი უკანონო ან/და დაუსაბუთებელი 

ქონებისათვის კანონიერი სახის მიცემა (ქონებით სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა, 

კონვერსია, გადაცემა ან სხვა მოქმედება) მისი უკანონო ან/და დაუსაბუთებელი 

წარმოშობის დაფარვის ან/და სხვა პირისთვის პასუხისმგებლობისათვის თავის არიდებაში 

დახმარების გაწევის მიზნით, აგრეთვე მისი ნამდვილი ბუნების, წარმოშობის წყაროს, 

ადგილმდებარეობის, განთავსების, მოძრაობის, მასზე საკუთრების ან/და მასთან 

დაკავშირებული სხვა უფლებების დამალვა ან შენიღბვა, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. (28.10.2011. 

N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
            2. იგივე ქმედება: (19.03.2008 N 5953) 

ა) ჩადენილი ჯგუფურად; 

ბ) ჩადენილი არაერთგზის; 

გ) რასაც თან ახლდა დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

3. იგივე ქმედება: (19.03.2008 N 5953) 

ა) ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე. 

შენიშვნა: (04.07.2007 N5196) 

1. ამ მუხლის მიზნებისათვის უკანონო ქონებად ითვლება ქონება, აგრეთვე ამ 

ქონებიდან მიღებული შემოსავალი, აქციები (წილი), რომელიც/რომლებიც პირს, მისი 

ოჯახის წევრს, ახლო ნათესავს ან დაკავშირებულ პირს მოპოვებული აქვთ კანონის 

მოთხოვნათა დარღვევით. 

2. ამ მუხლის მიზნებისათვის დაუსაბუთებელ ქონებად ითვლება ქონება, აგრეთვე 

ამ ქონებიდან მიღებული შემოსავალი, აქციები (წილი), რომლის/რომელთა კანონიერი 

საშუალებებით მოპოვების დამადასტურებელი დოკუმენტები პირს, მისი ოჯახის წევრს, 

ახლო ნათესავს ან დაკავშირებულ პირს არ გააჩნია ან იგი მოპოვებულია უკანონო ქონების 

გასხვისების შედეგად მიღებული ფულადი სახსრებით.   

3. ამ მუხლში დიდ ოდენობად ითვლება შემოსავალი ოცდაათი ათასი ლარიდან 

ორმოცდაათ ათას ლარამდე, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად – შემოსავალი 

ორმოცდაათი ათასი ლარის ზევით. 

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

 მუხლი 1941. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის გზით მოპოვებული ქონებით 

სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა ან გასაღება (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
1. წინასწარი შეცნობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის გზით 

მოპოვებული ქონებით სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა ან გასაღება, –  



ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან 

ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
      2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) დიდი ოდენობით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.  

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, 

ჩადენილი: 

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.  

შენიშვნა: 

1. ამ მუხლში დიდ ოდენობად ითვლება შემოსავალი ოცდაათი ათასი ლარიდან 

ორმოცდაათ ათას ლარამდე, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად – შემოსავალი 

ორმოცდაათი ათასი ლარის ზევით. 

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევითა და ჯარიმით. 

 

მუხლი 195. მონოპოლიური საქმიანობა და კონკურენციის შეზღუდვა (28.04.2006. 

N2937) 

1. მონოპოლიური საქმიანობა  მონოპოლიურად მაღალი ან დაბალი ფასების 

დაწესებით, აგრეთვე კონკურენციის შეზღუდვა ბაზრის გაყოფის, ბაზარზე გავლენის 

შენარჩუნების, ეკონომიკური საქმიანობის სხვა სუბიექტის ბაზრიდან გაძევების ანდა 

ერთიანი საბაზრო ფასის დადგენის ან შენარჩუნების გზით,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

2.  იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ძალადობით ან ძალადობის მუქარით, აგრეთვე სხვისი ნივთის დაზიანებით ან 

განადგურებით ანდა მისი დაზიანების ან განადგურების მუქარით, თუ არ არსებობს 

გამოძალვის ნიშნები,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე და ჯარიმით. 

 

მუხლი 1951. სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის წესის  

            დარღვევა (16.07.2010. N3446) 

1. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ 

პროცედურებში მონაწილეობისას შესყიდვებში მონაწილე სუბიექტების მიერ წინასწარი 



შეთანხმება ან სხვა გარიგება თავისთვის ან სხვისთვის მატერიალური გამორჩენის ან 

უპირატესობის მიღების მიზნით, რამაც შემსყიდველი ორგანიზაციის კანონიერი 

ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 

 

მუხლი 196. სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის ან სხვა    

             კომერციული აღნიშვნის მართლსაწინააღმდეგო    

                 გამოყენება (23.06.2005 N 1733) 

1. დიდი ოდენობით სხვისი სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის, საქონლის 

ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგრაფიული აღნიშვნის უკანონო დამზადება ან 

მათი სხვაგვარი უკანონო გამოყენება, აგრეთვე, სხვისი სასაქონლო (მომსახურების) 

ნიშნით, საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებით ან გეოგრაფიული აღნიშვნით, 

რეგისტრირებული საფირმო სახელწოდებით უკანონოდ ნიშანდებული (მარკირებული) 

საქონლის წარმოება ან სამოქალაქო ბრუნვაში შეტანა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი 

გამოიწვია – 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით იმავე ვადით. 

2. არარეგისტრირებულ სასაქონლო (მომსახურების) ნიშანთან, საქონლის 

ადგილწარმოშობის დასახელებასთან ან გეოგრაფიულ აღნიშვნასთან ერთად 

გამაფრთხილებელი აღნიშვნის ყალბი მითითება,- 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას 

ოთხმოც საათამდე ან/და გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ; 

გ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

შენიშვნა: სხვისი სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის, საქონლის ადგილწარმოშობის 

დასახელების ან გეოგრაფიული აღნიშვნის უკანონო დამზადებას დიდი ოდენობით 

ადგილი აქვს, როდესაც მათი საერთო რაოდენობა აღემატება 1000 ცალს, ხოლო 

მნიშვნელოვანი ზიანის გამომწვევად დანაშაული ჩადენილად ითვლება, თუ წარმოებული 

ან სამოქალაქო ბრუნვაში შეტანილი იმ საქონლის ღირებულება, რომელიც სხვისი 

სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნით, საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებით, 

გეოგრაფიული აღნიშვნით ან რეგისტრირებული საფირმო სახელწოდებით უკანონოდ 

არის ნიშანდებული (მარკირებული), აღემატება 5000 ლარს. 



 

მუხლი 197. ფალსიფიკაცია 

1. ფალსიფიკაცია, ესე იგი მოტყუებით ნივთის  თვისობრიობის შეცვლა მწარმოებლის 

ან გამსაღებლის მიერ, ჩადენილი ანგარებით, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის, 

-ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება,  რასაც 

შეეძლო საფრთხე შეექმნა ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (23.05.2007 N 4785) 

4. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რასაც 

მოჰყვა ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ წლამდე. (28.04.2006. 

N2937) 

 

მუხლი 1971. ფალსიფიცირებული ნივთის უკანონო გადაზიდვა ან  

            გასაღება (25.12.2009. N2477 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 თებერვლიდან) 

წინასწარი შეცნობით ფალსიფიცირებული ნივთის უკანონო გადაზიდვა ან გასაღება 

– 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

 

 

მუხლი 198. ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის  

            საშიში პროდუქციის დამზადება, შემოტანა ან  

            რეალიზაცია (28.04.2006. N2937) 

1. ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის 

დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია ანდა ასეთ პროდუქციაზე ეტიკეტის უკანონოდ 

გამოყენება,- 

ისჯება  ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ან თავისუფლების შეზღუდვით 

ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს ან 

ჯანმრთელობას,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 



3. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე 

შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 199. ეკომარკით უკანონოდ სარგებლობა 

ეკომარკით უკანონოდ სარგებლობა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე. 

 

მუხლი 200. მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის  

            აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, შენახვა,  

            რეალიზაცია ან გადაზიდვა (30.06.2005 N 1822) 

1. აქციზური მარკის სავალდებულო დართვას დაქვემდებარებული საქონლის 

აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, შენახვა, რეალიზაცია ან გადაზიდვა,-  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

(28.04.2006. N2937) 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) დიდი ოდენობით; 

გ) პირთა ჯგუფის მიერ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

განსაკუთრებით დიდი ოდენობით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან რვა წლამდე. 

4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, 

ჩადენილი: 

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი ამ თავით 

გათვალისწინებული ქმედებისათვის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. (28.04.2006. 

N2937) 

შენიშვნა:  

1. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედებისათვის სისხლის-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დგება, როდესაც აქციზური მარკის სავალდებულო 

დართვას დაქვემდებარებული საქონლის ღირებულება აღემატება ორი ათას ლარს. 

2. ამ მუხლში დიდ ოდენობად ითვლება აქციზური მარკის სავალდებულო დართვას 

დაქვემდებარებული საქონლის ღირებულება ხუთი ათასი ლარის ზევით, ხოლო 

განსაკუთრებით დიდ ოდენობად – ასეთი საქონლის ღირებულება ათი ათასი ლარის 

ზევით. 

   

მუხლი 2001. ყალბი აქციზური მარკების დამზადება, გასაღება  

            ან/და გამოყენება (29.12.2004 N917) 

1. ყალბი აქციზური მარკების დამზადება, გასაღება ან/და გამოყენება,- 



ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) წინასწარი შეთანხმებით პირთა ჯგუფის მიერ; 

გ) დიდი ოდენობით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. (28.04.2006. 

N2937) 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო მოხელის მიერ სამსახურებრივი 

მდგომარეობის გამოყენებით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. (28.04.2006. 

N2937) 

4. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით; 

ბ) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

გ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი ამ თავით 

გათვალისწინებული ქმედებისათვის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თორმეტ წლამდე. (28.04.2006. 

N2937) 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის დიდ ოდენობად 

ჩაითვლება 1 000 ცალზე მეტი, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად 5 000 ცალზე მეტი 

ყალბი აქციზური მარკის დამზადება, გასაღება ან/და გამოყენება. 

 

მუხლი 2002. აქციზური მარკების მეორადი გამოყენების მიზნით  

           გასაღება, შეძენა და გამოყენება ან/და მათი სხვა  

           პირისათვის გადაცემა (29.12.2004 N917) 

1. პირის მიერ აქციზური მარკების მეორადი გამოყენების მიზნით გასაღება, შეძენა 

და გამოყენება ან/და სხვა პირისათვის გადაცემა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 

აქციზური მარკებით ნიშანდებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის იმპორტიორის 

მიერ აქციზური მარკები საქონელზე დასატანად გადაეცემა იმპორტირებული აქციზური 

საქონლის მწარმოებელს, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 6 თვემდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) წინასწარი შეთანხმებით პირთა ჯგუფის მიერ; 

გ) დიდი ოდენობით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო მოხელის მიერ სამსახურებრივი 

მდგომარეობის გამოყენებით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

4. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით; 

ბ) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 



გ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი ამ თავით 

გათვალისწინებული ქმედებისათვის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის დიდ ოდენობად 

ჩაითვლება 1 000 ცალზე მეტი, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად 5 000 ცალზე მეტი 

აქციზური მარკის მეორადი გამოყენების მიზნით გასაღება, შეძენა და გამოყენება ან/და 

მათი სხვა პირისათვის გადაცემა. აქციზური მარკების მეორად გამოყენებად ითვლება მათი 

ნიშანდებული საქონლიდან აძრობა და სხვა ანალოგიური სახეობის არამარკირებულ 

საქონელზე დატანა. 

 

მუხლი 2003. სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო  

            ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება, მყიდველის  

            მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან  

            საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების  

            მიღებაზე უარი (25.12.2009. N2477 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 თებერვლიდან) 

1. სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე 

ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან 

საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარი, თუ 

მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის ღირებულების თანხა დიდი ოდენობისაა – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთ  წლამდე. 

            შენიშვნა:  

1. ამ მუხლში დიდ ოდენობად ითვლება, როდესაც მიწოდებული/მისაწოდებელი 

საქონლის ღირებულების თანხა აღემატება 10 000 ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ 

ოდენობად – 25 000 ლარს. 

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ლიკვიდაციით ან ჯარიმით. 

3. პირს ამ მუხლით დადგენილი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება:     

ა) საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პირველადი (სამრეწველო 

გადამუშავებამდე – სასაქონლო კოდის შეცვლამდე) პროდუქციის, აგრეთვე რეგულარული 

ან უწყვეტი წესით საქონლის (ელექტრო- ან თბოენერგიის, გაზის, წყლის) 

ტრანსპორტირებისას ან მიწოდებისას; 

ბ) საქონლის საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადაკვეთასთან 

დაკავშირებული შესაბამისი დოკუმენტებით ტრანსპორტირებისას; 

გ) სპეციალური დღგ-ის ანგარიშ-ფაქტურის არსებობისას; 

დ) თუ ხორციელდება მხოლოდ იმ სარეკლამო საქონლის უსასყიდლოდ 

გავრცელება, მათ შორის, საცალო რეალიზატორის მეშვეობით, რომელსაც 

დამოუკიდებელი სამომხმარებლო მახასიათებლები არ აქვს და ძირითადი 

საქონლის/მომსახურების მიწოდების განუყოფელი ნაწილია; 



ე) თუ მას აქვს საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული მიკრო ან 

მცირე ბიზნესის სტატუსი. (12.11.2010. N3806 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან) 
 4. ამ მუხლის მიზნებისათვის ფული და საბანკო პლასტიკური ბარათები არ არის 

საქონელი. (12.11.2010. N3806 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან) 
 

 

მუხლი 201. ყალბი რეკლამა (28.04.2006. N2937) 

რეკლამის დამკვეთის, მწარმოებლის ან გამავრცელებლის მიერ მომხმარებლის  

განზრახ  შეცდომაში შეყვანა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 202. ინსაიდერული ინფორმაციის, კომერციული ან საბანკო  

                         საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის უკანონოდ  

                         შეგროვება, გადაცემა, გახმაურება ან გამოყენება (28.10.2011. N5170 

ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

1. ინსაიდერული ინფორმაციის, კომერციული ან საბანკო საიდუმლოების შემცველი 

ინფორმაციის უკანონოდ შეგროვება მისი გადაცემის, გახმაურების ან გამოყენების მიზნით, 

აგრეთვე ასეთი ინფორმაციის უკანონოდ გადაცემა, გახმაურება ან გამოყენება, − 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება: 

ა) ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით პირთა ჯგუფის მიერ; 

ბ) ჩადენილი არაერთგზის; 

გ) ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

დ) ჩადენილი ანგარებით ან სხვა პირადი მოტივით; 

ე) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ წლამდე ან უამისოდ. 
 
 

მუხლი 2021. მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგების  

            შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ფაქტის  

            გახმაურება (19.03.2008 N 5953) 

1. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისა და მონიტორინგის 

განმახორციელებელი პირების ხელმძღვანელებისა და თანამშრომლების მიერ 

მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგების შესახებ ინფორმაციის კომპეტენტური 

ორგანოებისათვის მიწოდების ფაქტის გახმაურება, – 



ისჯება ჯარიმით ანდა თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების 

ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების 

ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 203. პროფესიული სპორტული შეჯიბრების ანდა კომერციულ-  

           სანახაობითი კონკურსის მონაწილის ან ორგანიზაციის  

           მოსყიდვა (25.07.2006 N 3530) 

1. პროფესიული სპორტული შეჯიბრების მონაწილის, მსაჯის, მწვრთნელის, 

გუნდის ხელმძღვანელის ან ორგანიზაციის, ანდა კომერციულ-სანახაობითი კონკურსის 

ორგანიზატორის ან ჟიურის წევრის მოსყიდვა შეჯიბრების ან კონკურსის შედეგზე 

ზეგავლენის მიზნით, – 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან 

ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე 

ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის, – 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 

4. პროფესიული სპორტული შეჯიბრების მონაწილის მიერ უკანონოდ ფულის, 

ფასიანი ქაღალდის ან სხვა ქონების მიღება ანდა ქონებრივი მომსახურებით სარგებლობა 

შეჯიბრების ან კონკურსის შედეგზე ზეგავლენის მიზნით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.  

5. პროფესიული სპორტული შეჯიბრების მსაჯის, მწვრთნელის, გუნდის 

ხელმძღვანელის ან ორგანიზაციის, ანდა კომერციულ-სანახაობითი კონკურსის 

ორგანიზატორის ან ჟიურის წევრის მიერ უკანონოდ ფულის, ფასიანი ქაღალდის ან სხვა 

ქონების მიღება ანდა ქონებრივი მომსახურებით სარგებლობა შეჯიბრების ან კონკურსის 

შედეგზე ზეგავლენის მიზნით, – 

ისჯება ჯარიმით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით 

ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

შენიშვნა: სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება ის, 

ვინც ნებაყოფლობით განუცხადებს ხელისუფლების ორგანოს, რომ ამ მუხლის პირველ 

ნაწილში მითითებულ რომელიმე პირს გადასცა ფული, ფასიანი ქაღალდი ან სხვა ქონება 

ანდა გაუწია მას ქონებრივი მომსახურება. 

 

მუხლი 204. ამოღებულია (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 2041. ბუღალტრული აღრიცხვის წესის დარღვევა  (14.03.2008 N5920) 



1. ბუღალტრული აღრიცხვის განმახორციელებელი პირის მიერ არასწორი ან 

არასრული ინფორმაციის შემცველი საბუღალტრო დოკუმენტის შექმნა, გამოყენება ან 

საგადასახადო დოკუმენტის აღრიცხვა, თავისთვის ან სხვისთვის რაიმე გამორჩენის ან 

უპირატესობის მიღების, ზეგავლენით ვაჭრობის ან ასეთი საქმიანობის დაფარვის მიზნით, 

–   ისჯება ჯარიმით. 

2. იგივე ქმედება: 

ა) ჩადენილი არაერთგზის; 

ბ) რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი ზიანი, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

               
 მუხლი 205. უკანონო ქმედება გადახდისუუნარობისას  (28.03.2007 N 4527 ძალაშია 2007 

წლის 15 აგვისტოდან) 
გადახდისუუნარობისას ქონების იმ ნაწილის განკარგვა ან დამალვა 

კრედიტორისათვის ხელმიუწვდომლობის მიზნით, რომელიც გაკოტრების საქმის 

წარმოების გახსნის შემთხვევაში მოექცეოდა სამეურვეო ქონებაში, აგრეთვე მეურნეობის 

სწორად გაძღოლის მოთხოვნათა საწინააღმდეგოდ მისი დაზიანება, გაუვარგისება ან 

განადგურება, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე. 

 

 

მუხლი 2051. ქონების გადამალვა მოჩვენებითი ან/და  

                         თვალთმაქცური გარიგებით (1.07.2011. N4981 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

1. საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობითი, წარმომადგენლობითი ან 

სხვა სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ ქონების გადამალვა მოჩვენებითი 

ან/და თვალთმაქცური გარიგებით, ჩადენილი მოსალოდნელი ან/და უკვე არსებული 

ქონებრივი ვალდებულებისათვის თავის არიდების მიზნით, – 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

სამოცდაათიდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, − 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;  

ბ) დიდი ოდენობით;  

გ) არაერთგზის, –  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

4. იგივე ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, − 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლში დიდ ოდენობად ითვლება, როდესაც მოჩვენებითი ან/და 

თვალთმაქცური გარიგებით გადამალული ქონების ღირებულება აღემატება 10 000 ლარს. 

 



 

მუხლი 206. საბუღალტრო წიგნის წარმოების წესის 

           დარღვევა გადახდისუუნარობისას (28.03.2007 N 4527 ძალაშია 2007 წლის 15 

აგვისტოდან) 
გადახდისუუნარობისას საბუღალტრო წიგნის წარმოების წესის დარღვევა, რამაც 

რეალური ქონებრივი მდგომარეობის შეფასება  გაართულა, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე. 

 

მუხლი 207. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნის შესახებ  

           განცხადების შეუტანლობა გადახდისუუნარობისას (28.03.2007 N 4527 ძალაშია 2007 

წლის 15 აგვისტოდან) 
გადახდისუუნარობისას ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირის ან 

ლიკვიდატორის მიერ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნის შესახებ 

განცხადების შეუტანლობა, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 
 

მუხლი 2071. მოვალის მართვასა და წარმომადგენლობაზე  

            უფლებამოსილი პირის მიერ მეურვისათვის  

            ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულების დარღვევა (28.03.2007 N 4527 ძალაშია 

2007 წლის 15 აგვისტოდან) 
მოვალის მართვასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ 

დადგენილი წესით მოვალის ქონების, ვალდებულებების, ფინანსური მდგომარეობისა და 

საქმიანობის შესახებ, აგრეთვე სასამართლოში მიმდინარე დავების თაობაზე ინფორმაციის  

წარუდგენლობა, ინფორმაციის განზრახ დაგვიანებით ან გაყალბებული სახით წარდგენა, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 

 

თავი XXVII  

დანაშაული ფულადსაკრედიტო სისტემაში 

 

მუხლი 208. კრედიტის უკანონოდ მიღება (28.04.2006. N2937) 

1. ბანკისათვის ან სხვა კრედიტორისათვის სამეურნეო ან ფინანსური 

მდგომარეობის შესახებ ყალბი ცნობის მიწოდება კრედიტის მიღების ან მისი ოდენობის 

გაზრდის ანდა შეღავათიანი კრედიტის მიღების მიზნით, აგრეთვე მიზნობრივი 

კრედიტის არადანიშნულებისამებრ გამოყენება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

2. სახელმწიფო მიზნობრივი კრედიტის უკანონოდ მიღება ან მისი 

არადანიშნულებისამებრ გამოყენება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 

 

მუხლი 209. ამოღებულია (29.12.2006 N4280 ამოქმედდეს 2007 წლის 1 იანვრიდან ) 



  

მუხლი 210. ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო 

ბარათის დამზადება, გასაღება  ან გამოყენება 

1. ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო ბარათის, სხვა საგადასახადო დოკუმენტის ან 

ქონებრივი უფლებამოსილების დამადასტურებელი ისეთი დოკუმენტის დამზადება ან 

შეძენა გასაღების ან გამოყენების მიზნით, გასაღება ან გამოყენება, რომელიც არ არის 

ფასიანი ქაღალდი, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით 

ორიდან ოთხ წლამდე. (16.07.2010. N3446) 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი:  

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

(28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 211. ჩეკის ან საკრედიტო ბარათის ბოროტად გამოყენება 

ჩეკის ან საკრედიტო ბარათის ბოროტად გამოყენება, რამაც გამნაღდებელი 

მნიშვნელოვნად დააზიანა, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.  

  

მუხლი 212. ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადება 

ან გასაღება 

1. ყალბი საბანკო ბილეთის, ლითონის მონეტის, ფასიანი ქაღალდის ან ვალუტის 

დამზადება, შეძენა, შენახვა გასაღების მიზნით ან გასაღება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) დიდი ოდენობით; 

ბ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 

გ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ.(25.12.2009. N2477 ამოქმედდეს 2010 წლის 

1 თებერვლიდან) 

            3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ორგანიზებული ჯგუფის მიერ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

4. ყალბი საბანკო ბილეთის, ლითონის მონეტის, ფასიანი ქაღალდის ან ვალუტის 

დასამზადებელი ნებისმიერი სახის საბეჭდი ფორმის, მატრიცის, ქაღალდის, საღებავის და 

სხვა საგნის ან ნივთიერების უკანონოდ დამზადება, შეძენა, შენახვა  ან გადაზიდვა 

გასაღების მიზნით ან გასაღება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 



შენიშვნა: ამ მუხლით დიდ ოდენობად ითვლება ყალბი საბანკო ბილეთი, ლითონის 

მონეტა ან ფასიანი ქაღალდი, რომლის რაოდენობრივი მაჩვენებელი აღემატება ათი ათას 

ლარს.  

 

მუხლი 213. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის წესის დარღვევა (8.04.2006. N2937) 

1. განზრახ სათანადო ნებართვის მიუღებლად ფასიანი ქაღალდის საჯარო 

შეთავაზება ემისიის პროსპექტის გარეშე ან შეჩერებული ემისიის პროსპექტით, რამაც 

მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 

2. ემისიის პროსპექტში არსებითი ფაქტის ან მოვლენის  განზრახ გამოტოვება, 

რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით  ან  თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

 

თავი XXVIII 

დანაშაული საფინანსო საქმიანობის სფეროში 

 

მუხლი 214. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე საქონლის  

           გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევა (12.11.2010. N3806 

ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან) 
1. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე დიდი ოდენობით მოძრავი ნივთის 

გადატანა ან გადმოტანა, ჩადენილი სახელმწიფო კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან 

მალულად, დოკუმენტის ან იდენტიფიკაციის საშუალების მოტყუებითი გამოყენებით, 

სასაქონლო დეკლარაციაში ყალბი მონაცემების შეტანით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე. 

3. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ან 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღრიცხული სხვა კულტურული 

მემკვიდრეობის, ძვირფასი ლითონისაგან დამზადებული საიუველირო ნაკეთობის ან 

ნაკეთობის ჯართის წესის დარღვევით გადატანა ან გადმოტანა, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.   

4. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარზე შხამიანი, მომწამლავი, რადიოაქტიური ან 

ფეთქებადი ნივთიერების, შეიარაღების, ასაფეთქებელი მოწყობილობის, ცეცხლსასროლი 

იარაღის, იმ მასალის ან მოწყობილობის, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

მასობრივი განადგურების იარაღის შესაქმნელად, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი 

ნედლეულის წესის დარღვევით გადატანა ან გადმოტანა, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 

5. ამ მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, 

ჩადენილი:  

ა) არაერთგზის;  

ბ) მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის 

გამოყენებით; 



გ) სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებლის მიმართ ძალადობით; 

დ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თერთმეტ წლამდე. 

6. ამ მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული 

ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე.  

შენიშვნა:  

1. ამ მუხლში, გარდა ამ შენიშვნის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, 

დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის სატარიფო ღირებულების თანხა აჭარბებს 

თხუთმეტი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის 

სატარიფო ღირებულების თანხა აჭარბებს ოცდახუთი ათას ლარს. 

2. სამალავით ან საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის 

გზით სახელმწიფო კონტროლის გვერდის ავლით  შემოტანილი ნივთისათვის დიდ 

ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის სატარიფო ღირებულების თანხა აჭარბებს ხუთი 

ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის სატარიფო 

ღირებულების თანხა აჭარბებს თხუთმეტი ათას ლარს. (5.05.2011. N4630 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

 

მუხლი 215. საზღვარგარეთ გატანილი საქართველოს  

           კანონმდებლობით დადგენილი კულტურის ძეგლის ან  

           ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტის საქართველოში  

           დაუბრუნებლობა (8.04.2006. N2937) 

საზღვარგარეთ გატანილი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

კულტურის ძეგლის ან ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტის დადგენილ ვადაში საქართველოში 

დაუბრუნებლობა,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

 

მუხლი 216. საქართველოს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში 

არსებული ეროვნული ვალუტის გამოყენების 

წესის დარღვევა 

1. საქართველოს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში არსებული ეროვნული ვალუტის 

გამოყენების წესის დარღვევა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, 

-ისჯება ჯარიმით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით 

ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 217. საზღვარგარეთიდან უცხოურ ვალუტაში 

თანხის დაუბრუნებლობა 



საზღვარგარეთიდან უცხოურ ვალუტაში  თანხის დაუბრუნებლობა, თუ 

საქართველოს კანონმდებლობით სავალდებულოა მისი გადმორიცხვა საქართველოს 

უფლებამოსილი ბანკის ანგარიშზე, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, 

-ისჯება ჯარიმით ან   თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

 

  მუხლი 218. გადასახადისათვის თავის არიდება (30.06.2005 N 1822) 

1. დიდი ოდენობით გადასახადისათვის განზრახ თავის არიდება,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

(28.04.2006. N2937)  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, – 

გ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, – (16.07.2010. N3446) 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 

3. ქონების ან მისი ნაწილის გასხვისება გადასახადისათვის თავის არიდების მიზნით 

– 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან სამ წლამდე. 

(23.03.2010. N2802) 

შენიშვნა:  

1. ამ მუხლში დიდ ოდენობად ითვლება, როდესაც გადასახდელი გადასახადის 

თანხა აღემატება ოცდახუთი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად – 

როდესაც თანხა აღემატება სამოცდათხუთმეტ ათას ლარს. 

(1. ამ მუხლში დიდ ოდენობად ითვლება, როდესაც გადასახდელი გადასახადის 

თანხა აღემატება ორმოცდაათი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად – 

როდესაც თანხა აღემატება ასი ათას ლარს. (27.12.2011 N 5648 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 

თებერვლიდან)) 

2. პირს ამ მუხლით გათვალისწინებული სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა 

არ დაეკისრება, თუ საგადასახადო შემოწმების შედეგებზე „საგადასახადო მოთხოვნის“ 

მიღებიდან 45 სამუშაო დღის ვადაში გადახდილი, გადავადებული ან კორექტირებული 

იქნება გადასახდელად დაკისრებული ძირითადი თანხა ან მისი გადახდის ვალდებულება 

შეჩერებულია კანონის საფუძველზე. (12.11.2010. N3806 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან) 
 

მუხლი 219. მომხმარებლის მოტყუება 

1. მომხმარებლის მოტყუება ზომაში, წონაში ან ანგარიშში, ანდა მისთვის მცდარი 

წარმოდგენის შექმნა საქონლის სამომხმარებლო თვისების ან ხარისხის შესახებ, აგრეთვე 

მისი სხვაგვარი მოტყუება მომსახურებისას, რამაც მომხმარებელი მნიშვნელოვნად 

დააზიანა, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) დიდი ოდენობით; 



გ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლში დიდ ოდენობად ითვლება მოტყუებით მიყენებული ზიანის 

ოდენობა, რომელიც აღემატება მომხმარებლის მიერ გადასახდელი ღირებულების 20 

პროცენტს. 

 

 მუხლი 2191. ამოღებულია (01.07.2004 N 314) 

 

თავი XXIX 

დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში 

სამსახურის ინტერესის წინააღმდეგ 

 

მუხლი 220. უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება (25.12.2009. N2477 

ამოქმედდეს 2010 წლის 1 თებერვლიდან) 

საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობითი, წარმომადგენლობითი ან 

სხვა სპეციალური უფლებამოსილების გამოყენება ამ ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის 

საწინააღმდეგოდ, თავისთვის ან სხვისთვის გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების 

მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.  
 

მუხლი 2201. გულგრილობა(5.05.2011. N4630 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 

დღეს) 

1. გულგრილობა, ესე იგი საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობითი, 

წარმომადგენლობითი ან სხვა სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ თავისი 

სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება მისდამი 

დაუდევარი დამოკიდებულების გამო, რამაც გამოიწვია სახელმწიფოს კანონიერი 

ინტერესების არსებითი დარღვევა, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე 

შედეგი, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.  

 

 

მუხლი 221. კომერციული მოსყიდვა (25.07.2006 N 3530) 

1. პირისათვის, რომელიც საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ახორციელებს 

ხელმძღვანელობით, წარმომადგენლობით ან სხვა სპეციალურ უფლებამოსილებას, ან 

რომელიც მუშაობს ამ ორგანიზაციაში, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ფულის, ფასიანი 

ქაღალდის, სხვა ქონების ან ქონებრივი მომსახურების ან/და სხვა რაიმე 

არამართლზომიერი უპირატესობის შეთავაზება, დაპირება, გადაცემა ან გაწევა მის ან სხვა 

პირის სასარგებლოდ, რათა მან განახორციელოს რაიმე ქმედება ან თავი შეიკავოს რაიმე 



ქმედების განხორციელებისაგან, თავისი სამსახურებრივი ვალდებულებების დარღვევით, 

მომსყიდველის ან სხვა პირის ინტერესებისათვის, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. (5.05.2011. N4630 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ოთხ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

3. იმ პირის მიერ, რომელიც საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ახორციელებს 

ხელმძღვანელობით, წარმომადგენლობით ან სხვა სპეციალურ უფლებამოსილებას, ან 

რომელიც მუშაობს ამ ორგანიზაციაში, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, თავის ან სხვა პირის 

სასარგებლოდ ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების ან ქონებრივი მომსახურების 

ან/და სხვა რაიმე არამართლზომიერი უპირატესობის შეთავაზების, დაპირების, გადაცემის 

ან გაწევის მოთხოვნა ან მიღება, რათა მან განახორციელოს რაიმე ქმედება ან თავი შეიკავოს 

რაიმე ქმედების განხორციელებისაგან, თავისი სამსახურებრივი ვალდებულებების 

დარღვევით, მომსყიდველის ან სხვა პირის ინტერესებისათვის, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
        4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) გამოძალვით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

შენიშვნა: 

1. ის, ვინც ჩაიდენს ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ 

ქმედებას, თავისუფლდება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ მან ამის 

თაობაზე ნებაყოფლობით განუცხადა სისხლის სამართლის პროცესის მწარმოებელ 

ორგანოს. პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 

სისხლის სამართლის პროცესის მწარმოებელი ორგანო. (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
           2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

კარი მეცხრე 

დანაშაული საზოგადოებრივი უშიშროებისა     



და წესრიგის წინააღმდეგ 

 

თავი XXX 

დანაშაული საზოგადოებრივი უშიშროებისა და 

წესრიგის წინააღმდეგ 

 

მუხლი 222. ტელერადიომაუწყებლობის ან კავშირგაბმულობის  

            დაწესებულების ანდა სტრატეგიული ან  

            განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში  

            ჩაგდება ან ბლოკირება (28.04.2006. N2937) 

1. ტელერადიომაუწყებლობის ან კავშირგაბმულობის დაწესებულების  ანდა 

სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან 

ბლოკირება, რამაც შეაფერხა ან შეეძლო შეეფერხებინა ამ დაწესებულების ან ობიექტის 

ნორმალური მუშაობა,-  

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის,- 

ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 

ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

 

მუხლი 2221. სატრანსპორტო კომუნიკაციების ბლოკირება 

1. სატრანსპორტო კომუნიკაციების ბლოკირების ორგანიზება დაბრკოლებების, 

საგუშაგოების მოწყობის გზით ან სხვა მართლსაწინააღმდეგო ხერხით, რამაც შეაფერხა ან 

შეეძლო გამოეწვია რკინიგზის, საჰაერო, წყლისა და მაგისტრალური მილსადენი 

ტრანსპორტის ნორმალური მუშაობის შეფერხება,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება: 

ა) ჩადენილი არაერთგზის; 

ბ) რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას; 

გ) რასაც თან სდევს ტვირთის, ბარგის ან დოკუმენტების უკანონო გასინჯვა და 

შემოწმება,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

3. ამ მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც 

მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია ან რასაც მოჰყვა ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება ან 

ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, – 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ხუთიდან რვა წლამდე. (04.07.2002 N 1629) 

 



მუხლი 223. უკანონო ფორმირების შექმნა ან ხელმძღვანელობა ან  

                        მასში მონაწილეობა ანდა მისი დაფინანსება (1.07.2011. N4981 

ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

1. უკანონო  ფორმირების (ლაშქრის, გაერთიანების, რაზმის ან სხვა ჯგუფის) შექმნა 

ან ხელმძღვანელობა –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან თორმეტ  წლამდე. 

2. უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობა – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე. 

3. უკანონო  ფორმირების დაფინანსება, ესე იგი ფინანსური სახსრების ან სხვა 

ქონების შეგროვება ან მიწოდება, იმის წინასწარი შეცნობით, რომ იგი გამოყენებულ იქნება 

ან შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს უკანონო ფორმირების საქმიანობისათვის, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 

შენიშვნა:  

1.  ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორმირება (ლაშქარი, გაერთიანება, რაზმი ან სხვა 

ჯგუფი) გულისხმობს ნებისმიერ ფორმირებას, რომელიც შეიარაღებულია ცეცხლსასროლი 

იარაღით, საბრძოლო მასალით, ფეთქებადი ან ადვილაალებადი ნივთიერებით, 

ასაფეთქებელი მოწყობილობით, ცრემლმდენი, რადიოაქტიური, ნერვულ-პარალიტიკური 

მოქმედების ან მომწამვლელი ნივთიერებით, ცივი იარაღით ანდა ნებისმიერი 

მოწყობილობით ან საგნით, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ცოცხალი ან სხვა 

ობიექტის დასაზიანებლად ანდა გასანადგურებლად. 

2. ის, ვინც ნებაყოფლობით შეწყვიტა უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობა და 

ჩააბარა ამ შენიშვნის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი საგნები, თავისუფლდება 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ მის ქმედებაში არ არის სხვა 

დანაშაულის ნიშნები.  

 

მუხლი 2231. ქურდული სამყაროს წევრობა, კანონიერი ქურდობა (28.04.2006. N2937) 

1. ქურდული სამყაროს წევრობა,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, ჯარიმით ან 

უამისოდ. 

2. კანონიერი ქურდობა,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე, ჯარიმით ან 

უამისოდ. 

 

მუხლი 224. ბანდიტიზმი (28.04.2006. N2937) 

1. მყარი შეიარაღებული ჯგუფის (ბანდის) შექმნა ან ხელმძღვანელობა პირზე ან 

ორგანიზაციაზე თავდასხმის მიზნით,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ჯგუფში (ბანდაში) ან მის 

მიერ მოწყობილ თავდასხმაში მონაწილეობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 2241. რეკეტულ დაჯგუფებაში მონაწილეობა (25.07.2006 N 3530) 



დამოუკიდებლად ან სხვა პირთან (პირებთან) რეკეტული დაჯგუფების საქმიანობის 

წარმართვა ან სხვაგვარი მონაწილეობა რეკეტული დაჯგუფების საქმიანობაში, აგრეთვე 

დავების უკანონოდ გადაწყვეტა ან მონაწილეობა დავების უკანონოდ გადაწყვეტაში 

რეკეტულ დაჯგუფებათა ან რეკეტულ დაჯგუფებასა და სხვა პირს შორის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 225. ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა  

                        ან მასში მონაწილეობა (1.07.2011. N4981 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 

მე-15 დღეს) 

1. ჯგუფური მოქმედების  ორგანიზება ან ხელმძღვანელობა, რასაც თან ახლავს 

ძალადობა, რბევა, სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება, იარაღის გამოყენება, 

იარაღის გამოყენებით ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი  წინააღმდეგობა ანდა 

მათზე თავდასხმა, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ქმედებაში მონაწილეობა – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლის მიზნებისათვის იარაღში იგულისხმება ცეცხლსასროლი 

იარაღი, საბრძოლო მასალა, ფეთქებადი ან ადვილაალებადი ნივთიერება, ასაფეთქებელი 

მოწყობილობა, ცრემლმდენი, რადიოაქტიური, ნერვულ-პარალიტიკური მოქმედების ან 

მომწამვლელი ნივთიერება, ცივი იარაღი ანდა ნებისმიერი მოწყობილობა ან საგანი, 

რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ცოცხალი ან სხვა ობიექტის დასაზიანებლად ანდა 

გასანადგურებლად.  

 

 

მუხლი 226. ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება, რომელიც 

არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს, ან მასში 

აქტიური მონაწილეობა 

ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება, რომელიც უხეშად არღვევს საზოგადოებრივ 

წესრიგს ან დაკავშირებულია ხელისუფლების წარმომადგენლის კანონიერი 

მოთხოვნისადმი აშკარა დაუმორჩილებლობასთან ან რამაც ტრანსპორტის, საწარმოს, 

დაწესებულების ან ორგანიზაციის მუშაობის შეფერხება გამოიწვია, აგრეთვე ასეთ 

მოქმედებაში აქტიური მონაწილეობა, 

-ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას 

ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების 

შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 

 

მუხლი 227. საჰაერო ან წყლის ხომალდის ანდა რკინიგზის მოძრავი  

           შემადგენლობის მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება (28.04.2006. N2937) 

1. საჰაერო ან წყლის ხომალდის ანდა რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობის 

მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება,-  



ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც 

გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ  წლამდე. 

 

მუხლი 2271. წყლის ხომალდის ნაოსნობისათვის საშიშროების შექმნა (25.07.2006 
N3542) 

1. წყლის ხომალდისათვის განზრახ ცრუ ინფორმაციის გადაცემა, რითაც საშიშროება 

ექმნება წყლის ხომალდის ნაოსნობას, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ექვს წლამდე. 

2. წყლის ხომალდზე მყოფი პირის წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობა ან 

ძალადობის მუქარა, რომლითაც შეიძლება საფრთხე შეექმნას წყლის ხომალდის ნაოსნობას, 

– 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან რვა წლამდე. 

3. საზღვაო-სანავიგაციო დანადგარების დაზიანება ან მათი ფუნქციონირებისათვის 

ხელის შეშლა, რითაც საშიშროება ექმნება წყლის ხომალდის ნაოსნობას, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან თორმეტ წლამდე. 

4. წყლის ხომალდზე ისეთი მოწყობილობის ან ნივთიერების განთავსება, რომელმაც 

შეიძლება გამოიწვიოს წყლის ხომალდის ან მისი ტვირთის განადგურება ან დაზიანება, 

რაც საშიშროებას უქმნის წყლის ხომალდის უსაფრთხო ნაოსნობას, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თხუთმეტ  წლამდე. 

5. წყლის ხომალდის ან მისი ტვირთის განადგურება ან დაზიანება, რამაც შეიძლება 

საშიშროება შეუქმნას უსაფრთხო ნაოსნობას, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თხუთმეტ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით.  

 

მუხლი 2272. სტაციონარული პლატფორმის მართლსაწინააღმდეგოდ  

           დაუფლება, განადგურება ან დაზიანება (25.07.2006 N3542) 
1. სტაციონარული პლატფორმის (ხელოვნური კუნძული, დანადგარი ან ნაგებობა, 

რომელიც დამაგრებულია ზღვის ფსკერზე რესურსების დაზვერვის ან ათვისების, ან სხვა 

ეკონომიკური მიზნებისათვის) მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლება ძალადობით ან 

ძალადობის მუქარით, აგრეთვე სტაციონარულ პლატფორმაზე მყოფი პირის მიმართ 

განხორციელებული ძალადობა, რომელიც საშიშროებას უქმნის მის უსაფრთხოებას, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 



2. სტაციონარულ პლატფორმაზე ისეთი მოწყობილობის ან ნივთიერების 

განთავსება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მისი განადგურება ან დაზიანება, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 

3. სტაციონარული პლატფორმის განადგურება ან დაზიანება, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თხუთმეტ  წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით. 

 

მუხლი 228. მეკობრეობა (28.04.2006. N2937) 

1. მეკობრეობა, ესე იგი წყლის ხომალდზე ან სხვა მცურავ საშუალებაზე თავდასხმა 

სხვისი ნივთის დასაუფლებლად, მისი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, 

ჩადენილი ძალადობით ან ძალადობის მუქარით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 229. აფეთქება (28.04.2006. N2937) 

1. გაზის, ბენზინის, ნავთის ან სხვა ნივთიერების განზრახ აფეთქება და ამით 

შეგნებულად სიცოცხლისათვის, ჯანმრთელობისათვის ან ქონებისათვის საფრთხის 

შექმნა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი ასეთი დანაშაულისთვის; 

გ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 

3. იგივე ქმედება: 

ა) რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი; 

ბ) ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 2291. ენერგორესურსით სარგებლობის წესების  დარღვევა 

1. ელექტრო  ან თბოენერგიით, გაზით, ნავთობით ან ნავთობპროდუქტებით 

სარგებლობის წესების დარღვევა, რასაც არსებითი ზიანი მოჰყვა, – 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ერთ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) ისეთი საშუალების გამოყენებით, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს 

ან ჯანმრთელობას,- 



ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც 

გამოიწვია ელექტრო- ან თბოენერგიის, გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 

ობიექტის ავარია ან რასაც მოჰყვა ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება ან ადამიანის 

სიცოცხლის მოსპობა ანდა სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 230. ბირთვული მასალისადმი ან მოწყობილობისადმი,  

           რადიოაქტიური ნარჩენისადმი, რადიოაქტიური  

           ნივთიერებისადმი უკანონო მოპყრობა  (4.05.2010. N3053) 

1. ბირთვული მასალის ან მოწყობილობის, რადიოაქტიური ნარჩენის 

(გამოყენებული ბირთვული საწვავის ჩათვლით), რადიოაქტიური ნივთიერების, აგრეთვე 

ნებისმიერი სახისა და დანიშნულების მოწყობილობის, დანადგარის, ხელსაწყოს ან 

ნაკეთობის, რომელიც შეიცავს რადიოაქტიურ ნივთიერებას, უკანონო შეძენა, შენახვა, 

ფლობა ან განკარგვა, გამოყენება, გადამუშავება, გამოცდა, გადაცემა, გადაზიდვა, 

ექსპორტი, იმპორტი, ვაჭრობა ან მათდამი სხვა უკანონო მოპყრობა, აგრეთვე მათთან 

დაკავშირებული სხვა გარიგება – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება: 

ა) ჩადენილი არაერთგზის; 

ბ) რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თოთხმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 231. ბირთვული მასალის, რადიოაქტიური ნივთიერების ან  

            მაიონებელი გამოსხივების სხვა წყაროს ხელში ჩაგდება 
 (28.04.2006. N2937) 
1. ბირთვული მასალის, რადიოაქტიური ნივთიერების ან მაიონებელი გამოსხივების 

სხვა წყაროს ხელში ჩაგდება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში 

ძალადობით ანდა ასეთი ძალადობის მუქარით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 2311. ბირთვული ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგოდ  

                         მოთხოვნა (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 

დღეს) 

ძალადობის გამოყენებით ან ძალადობის მუქარით ბირთვული ნივთიერების 

მოთხოვნა, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე.  



შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 
 
მუხლი 2312. ბირთვული ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგოდ  

                          დაუფლების ან გამოყენების მუქარა(28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
 

ბირთვული ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლების ან გამოყენების 

მუქარა, − 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.  
 

მუხლი 232. ბირთვული იარაღის ან სხვა ბირთვული ასაფეთქებელი  

           მოწყობილობის დამზადება (28.04.2006. N2937) 

1. ბირთვული იარაღის ან სხვა ბირთვული ასაფეთქებელი მოწყობილობის 

დამზადება,- 

ისჯება თავისუფლების  აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 233. ბირთვულ ან რადიაქტიურ ობიექტზე ავარიის ან  

           უბედური შემთხვევის შესახებ ინფორმაციის დაფარვა ან  

           დამახინჯება (28.04.2006. N2937) 

1. ბირთვულ ან რადიაქტიურ ობიექტზე ავარიის ან უბედური შემთხვევის შესახებ 

ინფორმაციის დაფარვა ან დამახინჯება, რასაც შეეძლო გამოეწვია ადამიანის სიცოცხლის 

მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თორმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 234. საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაქტიური,  

           ტოქსიკური სამრეწველო ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის  

           ტრანზიტი ან იმპორტი (28.04.2006. N2937) 

1. საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაქტიური, ტოქსიკური სამრეწველო ან 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენის ტრანზიტი ან იმპორტი საქართველოში უტილიზაციის, 

გაუვნებლების, გადამუშავების, დამარხვის ან ნებისმიერი სხვა მიზნით, სხვა სამრეწველო 

ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების იმპორტი მათი გაუვნებლების, დაწვის ან დამარხვის 

მიზნით,- 



ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თოთხმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 235. მასობრივი განადგურების იარაღის, შეიარაღების ან 

სამხედრო  ტექნიკის შესაქმნელი ტექნოლოგიის, 

მეცნიერულტექნიკური ინფორმაციის ან 

მომსახურების უკანონო ექსპორტი 

მასობრივი განადგურების იარაღის ან მისი გადაზიდვის საშუალების, შეიარაღების ან 

სამხედრო ტექნიკის შესაქმნელი ტექნოლოგიის, მეცნიერულტექნიკური ინფორმაციის ან 

მომსახურების უკანონო ექსპორტი, რომლის მიმართაც დადგენილია სპეციალური 

საექსპორტო კონტროლი, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 236. ცეცხლსასროლი იარაღის, (გარდა გლუვლულიანი სანადირო  

                      თოფისა საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან    

                      ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძე     

                       ნა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან   

                      გასაღება 

1. ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან 

ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა ან შენახვა, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე  

ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. (25.07.2006 N 3530) 

2. ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან 

ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო ტარება,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

3. ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან 

ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო დამზადება, გადაზიდვა, 

გადაგზავნა ან გასაღება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) არაერთგზის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

შენიშვნა: ის, ვინც ნებაყოფლობით ჩააბარებს ამ მუხლში ჩამოთვლილ საგნებს, 

გათავისუფლდება სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ მის ქმედებაში 

არ არის სხვა დანაშაულის ნიშნები. 

 

მუხლი 237. იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების  

           ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო  

           დაუფლება მისაკუთრების მიზნით ან გამოძალვა (28.04.2006. N2937) 



1. ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა), მისი 

მაკომპლექტებელი დეტალის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან 

ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება მისაკუთრების მიზნით 

ან გამოძალვა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

2. ბირთვული, ქიმიური, ბიოლოგიური ან მასობრივი განადგურების სხვა იარაღის 

ანდა ასეთი იარაღის დასამზადებელი მასალის ან მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო 

დაუფლება მისაკუთრების მიზნით ან გამოძალვა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:  

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

დ) ძალადობით, რომელიც საშიში არ არის სიცოცხლისათვის ან 

ჯანმრთელობისათვის, ანდა ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 

4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, 

ჩადენილი: 

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით;  

გ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი ნივთის 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თოთხმეტ წლამდე. 

  

მუხლი 238. ცეცხლსასროლი იარაღის (მათ შორის, გლუვლულიანი  

           სანადირო  თოფის) დაუდევრად შენახვა (28.04.2006. N2937) 

ცეცხლსასროლი იარაღის (მათ შორის, გლუვლულიანი სანადირო თოფის) 

დაუდევრად შენახვა, რითაც შექმნილი იყო პირობა მისი სხვა პირის მიერ 

გამოყენებისათვის, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე 

შედეგი,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან 

თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით 

სამ წლამდე. 

 

მუხლი 2381. 21 წლის ასაკს მიუღწეველი ან ნასამართლობის მქონე  

            ან/და ნარკოტიკების მოხმარებისათვის   

            ადმინისტრაციულსახდელდადებული პირის მიერ ცივი  

            იარაღის ტარება (29.12.2006 N 4213) 

1. 21 წლის ასაკს მიუღწეველი ან ნასამართლობის მქონე ან/და ნარკოტიკების 

მოხმარებისათვის ადმინისტრაციულსახდელდადებული პირის მიერ ცივი იარაღის 

ტარება, – 



ისჯება ჯარიმით.  

            2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

 ა) არაერთგზის; 

 ბ) იმის მიერ, ვინც ნასამართლევი იყო განზრახი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე 

დანაშაულის ჩადენისათვის, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 

მუხლი 239. ხულიგნობა 

ხულიგნობა, ესე იგი ქმედება, რომელიც უხეშად არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს 

და გამოხატავს საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას, ჩადენილი ძალადობით ან 

ძალადობის მუქარით, 

-ისჯება  ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას 

ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) ხელისუფლების წარმომადგენლის ან ხულიგნობის აღმკვეთი სხვა პირის 

მიმართ; 

გ) ხულიგნობისათვის მსჯავრდებულის მიერ,- 

ისჯება  ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე 

ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ცეცხლსასროლი იარაღის ან იარაღად სხვა საგნის გამოყენებით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. (28.04.2006. 

N2937)  

თავი XXXI 

სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების 

წესის დარღვევა 

  

მუხლი 240. სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას 

უსაფრთხოების წესის დარღვევა 

1. უსაფრთხოების წესის დარღვევა სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას, 

რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე 

შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. (28.04.2006. N2937) 



 

მუხლი 2401. ელექტრო  ან თბოენერგიის, გაზის, ნავთობის ან 

ნავთობპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევა 

1. ელექტრო  ან თბოენერგიის, გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების ობიექტის 

განლაგების, დაპროექტების, მშენებლობის ან ექსპლუატაციის დროს უსაფრთხოების 

წესების დარღვევა, რასაც მოჰყვა  ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება ან 

რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე, ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, რასაც მოჰყვა ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე 

შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რასაც მოჰყვა ორი 

ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

                                                      

მუხლი 241. ატომური ენერგეტიკის ობიექტზე უსაფრთხოების 

წესის დარღვევა 

1. ატომური ენერგეტიკის ობიექტის განლაგების, დაპროექტების, მშენებლობის ან  

ექსპლუატაციის დროს უსაფრთხოების წესის დარღვევა, რასაც გაუფრთხილებლობით 

შეეძლო გამოეწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა  ან გარემოს რადიაქტიური 

დაბინძურება,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია 

ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, გარემოს რადიაქტიური დაბინძურება ან 

სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ცამეტ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 242. აფეთქებასაშიშ საწარმოში ან საამქროში 

უსაფრთხოების წესის დარღვევა 

1. აფეთქებასაშიშ საწარმოში ან საამქროში საწარმოოტექნიკური უსაფრთხოების წესის 

დარღვევა, რასაც გაუფრთხილებლობით შეეძლო გამოეწვია მძიმე შედეგი, 



-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.  

2. აფეთქებასაშიშ საწარმოში ან საამქროში საწარმოო-ტექნიკური უსაფრთხოების 

წესის დარღვევა, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

3. აფეთქებასაშიშ საწარმოში ან საამქროში საწარმოო-ტექნიკური უსაფრთხოების 

წესის დარღვევა, რამაც გამოიწვია ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 243. სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევა 

1. სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვისაც ამ წესის დაცვა 

ევალებოდა, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე 

შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია 

ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 244. ფეთქებადი, ადვილადაალებადი, მწვავე ნივთიერების ან 

                პიროტექნიკური ნაკეთობის აღრიცხვის, შენახვის,      

                გადაზიდვის, გამოყენების ან გადაგზავნის წესის  

                დარღვევა (28.04.2006. N2937) 

ფეთქებადი, ადვილადაალებადი, მწვავე ნივთიერების ან პიროტექნიკური 

ნაკეთობის  აღრიცხვის, შენახვის, გადაზიდვის ან გამოყენების წესის დარღვევა, აგრეთვე 

მისი უკანონო გადაგზავნა ფოსტით ან ბარგით, რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 245. ბირთვული მასალის, რადიაქტიური ნარჩენის, 

რადიაქტიური ნივთიერების ან მაიონებელი გამოსხივების  

სხვა წყაროსადმი მოპყრობის წესის დარღვევა 



1. ბირთვული მასალის, რადიაქტიური ნარჩენის, რადიაქტიური ნივთიერების ან 

მაიონებელი გამოსხივების სხვა წყაროს შეძენის, შენახვის, დამარხვის, ფლობის, 

გამოყენების, გადამუშავების, გამოცდის, გადაცემის, აღრიცხვის, გადაზიდვის, 

ექსპორტიმპორტის ან მისდამი მოპყრობის სხვა წესის დარღვევა, რასაც შეეძლო გამოეწვია 

ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე 

შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 

 

თავი XXXII 

დანაშაული მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და 

საზოგადოებრივი ზნეობის წინააღმდეგ  

 

მუხლი 246. უკანონო საექიმო ან ფარმაცევტული საქმიანობა  

1. უკანონო საექიმო ან ფარმაცევტული საქმიანობა, რამაც  გამოიწვია ჯანმრთელობის 

დაზიანება,  

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.  

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,-  

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 247. სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საფრთხის  

           შემქმნელი გარემოების შესახებ ინფორმაციის დამალვა  

           ან გაყალბება (28.04.2006. N2937) 

1. იმ გარემოების, ფაქტის ან მოვლენის შესახებ ინფორმაციის დამალვა ან 

გაყალბება, რომელიც საფრთხეს უქმნის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან გარემოს, 

ჩადენილი იმის მიერ, ვინც ვალდებული იყო მიეწოდებინა ეს ინფორმაცია 

მოსახლეობისათვის,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი მოხელის მიერ, ან რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის 

დაზიანება ან სხვა მძიმე შედეგი,-  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 



მუხლი 248. სანიტარიულეპიდემიოლოგიური წესის დარღვევა 

1. სანიტარიულეპიდემიოლოგიური წესის დარღვევა, რამაც  გამოიწვია ადამიანთა 

მასობრივი დაავადება ან მოწამვლა, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე,  თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,-  

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 249. შხამის ბრუნვის წესის დარღვევა 

1. გასაღების მიზნით შხამის უკანონოდ დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, 

გადაზიდვა  ან გასაღება, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) დიდი ოდენობით, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 

3. შხამის წარმოების, შეძენის, შენახვის, აღრიცხვის, გაცემის, გადაზიდვის  ან 

გადაგზავნის წესის დარღვევა, რამაც ასეთი ნივთიერების უკანონო ბრუნვა ან სხვა მძიმე 

შედეგი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 

(28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 250. შხამის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება 

ან გამოძალვა 

1. შხამის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება ან გამოძალვა,- 

ისჯება ჯარიმით ან  თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) დიდი ოდენობით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 251. უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შეუსაბამო, უხარისხო 



საქონლის გამოშვება ან გაყიდვა ანდა უხარისხო 

სამუშაოს შესრულება ან უხარისხო მომსახურების გაწევა  

1. უხარისხო საქონლის გამოშვება ან გაყიდვა ანდა უხარისხო სამუშაოს შესრულება ან 

უხარისხო მომსახურების გაწევა, რაც არ შეესაბამება მომხმარებლის სიცოცხლის ან 

ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მოთხოვნებს, აგრეთვე ისეთი ოფიციალური დოკუმენტის 

უკანონოდ გაცემა ან გამოყენება, რომელიც ადასტურებს ამ საქონლის, სამუშაოს ან 

მომსახურების შესაბამისობას უსაფრთხოების მოთხოვნებთან, რამაც გამოიწვია ადამიანის 

ჯანმრთელობის დაზიანება,  

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.  

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება 

ანდა ორი ან მეტი ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება,-  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია 

ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

 

მუხლი 252. უკანონო გაერთიანების შექმნა ან ხელმძღვანელობა 

ანდა მასში მონაწილეობა  

1. ისეთი რელიგიური, პოლიტიკური ან საზოგადოებრივი გაერთიანების შექმნა, 

რომლის საქმიანობას თან ერთვის ძალადობა ადამიანის მიმართ, ანდა ასეთი 

გაერთიანების ხელმძღვანელობა,  

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.  

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ გაერთიანებაში მონაწილეობა,  

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 

მუხლი 253. პროსტიტუციაში ჩაბმა  

1. პროსტიტუციაში ჩაბმა ძალადობით, ძალადობის ან ქონების განადგურების 

მუქარით, შანტაჟით ან მოტყუებით,  

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ან წინასწარი შეცნობით 

არასრულწლოვნის მიმართ, – 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე. (20.06.2003 N 2458) 

 

მუხლი 254. პროსტიტუციისთვის ადგილის ან საცხოვრებლის   

            გადაცემა (28.04.2006. N2937) 

პროსტიტუციისთვის ადგილის ან საცხოვრებლის გადაცემა,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

 

მუხლი 255. პორნოგრაფიული ნაწარმოების ან სხვა საგნის უკანონოდ 

  დამზადება ან გასაღება (03.06.2005 N 1584) 



1. პორნოგრაფიული ნაწარმოების, ნაბეჭდი გამოცემის, გამოსახულების ან 

პორნოგრაფიული ხასიათის სხვა საგნის უკანონოდ დამზადება, გავრცელება ან 

რეკლამირება, აგრეთვე ასეთი საგნით ვაჭრობა ანდა მისი შენახვა გაყიდვის ან 

გავრცელების მიზნით, –  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 

2. წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი 

პორნოგრაფიული ნაწარმოების შეძენა, შენახვა, შეთავაზება, გავრცელება, გადაცემა, 

რეკლამირება ან ხელმისაწვდომობის სხვაგვარი უზრუნველყოფა, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან/და 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 

მე–15 დღეს.) 
შენიშვნა: არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველ პორნოგრაფიულ ნაწარმოებად 

ჩაითვალოს ნებისმიერი მეთოდით დამზადებული ვიზუალური ან აუდიომასალა, 

რომელშიც სხვადასხვა საშუალებებით წარმოდგენილია კონკრეტული არასრულწლოვნის 

მონაწილეობა ნამდვილ ან სიმულირებულ სექსუალურ სცენებში, გამოყენებულია მისი ხმა 

ან მომხმარებლის სექსუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით ნაჩვენებია 

არასრულწლოვნის გენიტალური ორგანოები. 

            3. წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი 

პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადება ან გასაღება, –  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 
(24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე–15 დღეს.) 

შენიშვნა: (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე–15 დღეს.) 

1. არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოები არის 

ნებისმიერი მეთოდით შექმნილი ვიზუალური მასალა ან აუდიომასალა, რომელშიც 

სხვადასხვა საშუალებებით წარმოდგენილია არასრულწლოვნის ან არასრულწლოვნის 

გამოსახულების მქონე პირის მონაწილეობა ნამდვილ, სიმულირებულ ან კომპიუტერული 

ტექნოლოგიის მეშვეობით გენერირებულ სექსუალურ სცენებში, მომხმარებლის 

სექსუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით ნაჩვენებია არასრულწლოვნის 

გენიტალური ორგანოები. პორნოგრაფიულად არ ჩაითვლება ნაწარმოები, რომელიც 

შექმნილია სამედიცინო, სამეცნიერო, კულტურული და სხვა კანონიერი მიზნებისთვის. 

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.  

 

მუხლი 2551. არასრულწლოვნის ჩაბმა პორნოგრაფიული ნაწარმოების  

            ან სხვა საგნის უკანონოდ დამზადებასა და გასაღებაში (25.07.2006 N 3530) 

არასრულწლოვნის ჩაბმა პორნოგრაფიული ნაწარმოების ან პორნოგრაფიული 

ხასიათის სხვა საგნის უკანონოდ დამზადებაში, ასეთი მასალის გავრცელებაში, 

რეკლამირებაში ან მისით ვაჭრობაში, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 



მუხლი 256. ისეთი ნაწარმოების დამზადება ან გავრცელება, რომელიც  

პროპაგანდას უწევს ძალადობის ან სისასტიკის კულტს 

დამზადება, გავრცელება, ჩვენება ან შენახვა გავრცელებისა და ჩვენების მიზნით 

კინოფილმისა, ვიდეოფილმისა ან სხვაგვარი ნაწარმოებისა, რომელიც პროპაგანდას უწევს 

ძალადობის ან სისასტიკის კულტს, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.  

 

მუხლი 257. ბუნების ძეგლის დაზიანება ან განადგურება  (08.05.2007. N4718) 

1. ბუნების ძეგლის განზრახ დაზიანება ან განადგურება, –  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, რამაც განსაკუთრებული ღირებულების ობიექტის დაზიანება ან 

განადგურება გამოიწვია, –  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თორმეტ წლამდე. 

3. ბუნების ძეგლის დაზიანება ან განადგურება    გაუფრთხილებლობით, –  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

4. იგივე ქმედება, რამაც განსაკუთრებული ღირებულების ობიექტის დაზიანება ან 

განადგურება გამოიწვია, –  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 258. მიცვალებულისადმი უპატივცემულობა  

1. ცხედრის ან საფლავის წაბილწვა, აგრეთვე საფლავის ძეგლის ან მისი სხვა 

მიწისზედა ნაგებობის დანგრევა ან დაზიანება,-  

    ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან 

ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

2. საფლავში ჩატანებული ან საფლავზე არსებული ნივთის მართლსაწინააღმდეგო 

დაუფლება – 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  (11.11.2004 N 595) 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი:  

ა) ჯგუფურად; 

ბ) რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული ან ეთნიკური შეუწყნარებლობის გამო;  

გ) ძალადობით ან ძალადობის მუქარით,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 259. ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა 

1. ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება გამოიწვია, 

აგრეთვე ცხოველის წვალება,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 



ბ) არაერთგზის;  

გ) მცირეწლოვნის თანდასწრებით,  

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 

თავი XXXII1 

დანაშაული კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ 
 (08.05.2007. N4718) 

 

მუხლი 2591. უკანონო არქეოლოგიური სამუშაოები, არქეოლოგიური  

           ობიექტის დაზიანება 

1. არქეოლოგიურ ობიექტზე ნებისმიერი სახის სამუშაოების წარმოება 

არქეოლოგიური სამუშაოების  ნებართვის გარეშე, ან არქეოლოგიურ ობიექტზე განზრახ 

ზემოქმედება, რამაც მისი დაზიანება ან განადგურება გამოიწვია ან რის შედეგადაც ვერ 

ხერხდება მისი დათარიღება, იდენტიფიცირება და მასთან დაკავშირებული სხვა 

მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ინფორმაციის მოპოვება, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით  ვადით ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი გაუფრთხილებლობით, –  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 2592. კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანება ან  

           განადგურება 

1. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ან საქართველოს კანონმდებლობით 

დაცული სხვა კულტურული მემკვიდრეობის განზრახ დაზიანება ან განადგურება, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

2. ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის განზრახ დაზიანება, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

3. ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის განადგურება, ასევე მსოფლიო მემკვიდრეობის 

ნუსხაში შეტანილი ძეგლის დაზიანება ან განადგურება, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე. 

4. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

გაუფრთხილებლობით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 2593. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონის რეჟიმის  

           დარღვევა 

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონის ფიზიკური დაცვის არეალში 

დამცავი ზონის რეჟიმის დარღვევა, რამაც  მნიშვნელოვნად გააუარესა ძეგლის აღქმა ან 

გამოყენება, შეამცირა მისი ისტორიულ-კულტურული ღირებულება ანდა დაზიანების ან 

განადგურების საფრთხე შეუქმნა მას, ასევე არქეოლოგიური დაცვის ზონის რეჟიმის 

დარღვევა, რამაც დაზიანების ან განადგურების საფრთხე შეუქმნა არქეოლოგიურ ობიექტს, 

– 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 



 

მუხლი 2594. ძეგლებისა და სხვა კულტურული ფასეულობების  

           საქართველოდან უნებართვო გატანა 

ძეგლების, არქეოლოგიური ობიექტების ან საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა კულტურული ფასეულობების საქართველოდან უნებართვო 

გატანა, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 

თავი XXXII2 

საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულები 

კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში 
 (08.05.2007. N4718) 

 

მუხლი 2595. შეიარაღებული კონფლიქტების დროს კულტურულ  

           ფასეულობათა დაცვის საერთაშორისო წესების  

           დარღვევა 

სახელმწიფოთაშორისი და შიდასახელმწიფოებრივი შეიარაღებული კონფლიქტების 

დროს გაძლიერებული დაცვის ქვეშ მყოფ კულტურულ ფასეულობათა დაცვის 

საერთაშორისო წესების განზრახ დარღვევა,  კერძოდ: 

ა) გაძლიერებული დაცვის ქვეშ მყოფი მოძრავი ძეგლის დაზიანება ან განადგურება, 

ქურდობა, ძარცვა ან მითვისება; 

ბ) გაძლიერებული დაცვის ქვეშ მყოფი უძრავი ძეგლის დაზიანება ან განადგურება; 

გ) გაძლიერებული დაცვის ქვეშ მყოფ უძრავ ძეგლზე, მუზეუმის, ბიბლიოთეკის, 

საარქივო საცავის ან შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევისათვის კულტურულ 

ფასეულობათა შესანახად შექმნილი სპეციალური სამალავის შენობებზე საომარი შეტევის 

განხორციელება ან ამ შენობების ან მათი ტერიტორიის საომარ ოპერაციებში გამოყენება, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 

 

თავი XXXIII 

ნარკოტიკული დანაშაული 

მუხლი 260. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან 

        პრეკურსორის უკანონო დამზადება, წარმოება, 

                შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება (25.07.2006 N 3530) 

1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო 

დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტ წლამდე. (3.07.2007 N5184) 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი:  (3.07.2007 N5184) 

ა) დიდი ოდენობით;  

ბ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

გ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

დ) არაერთგზის; 



ე) იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს ამ კოდექსის ამ თავით 

გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თოთხმეტ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით; 

ბ) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

შენიშვნა: 

1. ამ თავით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება ის, ვინც 

ნებაყოფლობით ჩააბარებს ნარკოტიკულ საშუალებას, მის ანალოგს, პრეკურსორს, 

ფსიქოტროპულ ნივთიერებას, მის ანალოგს ან ძლიერმოქმედ ნივთიერებას, თუ მის 

ქმედებაში არ არის სხვა დანაშაულის ნიშნები. 

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 261. ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან 

            ძლიერმოქმედი ნივთიერების უკანონო დამზადება,  

            წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, 

            გადაგზავნა ან გასაღება (25.07.2006 N 3530) 

1. ფსიქოტროპული ნივთიერების ან მისი ანალოგის უკანონო დამზადება, წარმოება, 

შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან    გასაღება, –  

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. ძლიერმოქმედი ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, 

გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:  
(3.07.2007 N5184) 

ა) დიდი ოდენობით; 

ბ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

გ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

დ) არაერთგზის; 

ე) იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს ამ კოდექსის ამ თავით 

გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე. 

4. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:  
(3.07.2007 N5184) 

ა) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით; 

ბ) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თორმეტ წლამდე. 



შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.  
(3.07.2007 N5184) 

 

მუხლი 262. საქართველოში ნარკოტიკული საშუალების, მისი  

           ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონოდ შემოტანა,  

           საქართველოდან უკანონოდ გატანა ან ტრანზიტით  

           საერთაშორისო გადაზიდვა (25.07.2006 N 3530) 

1. საქართველოში ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის 

უკანონოდ შემოტანა, საქართველოდან უკანონოდ გატანა ან ტრანზიტით საერთაშორისო 

გადაზიდვა, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) დიდი ოდენობით; 

ბ) წინასწარი შეთანხმებით  ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს კოდექსის ამ თავით გათვალისწინებული 

რომელიმე დანაშაული, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე.  

4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3  ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, 

ჩადენილი: 

ა) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით; 

 ბ) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 

 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 263.  საქართველოში ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი  

            ანალოგის ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების დიდი   

            ოდენობით უკანონოდ შემოტანა, საქართველოდან  

            უკანონოდ გატანა ან ტრანზიტით საერთაშორისო  

            გადაზიდვა (25.07.2006 N 3530) 

1. საქართველოში ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან 

ძლიერმოქმედი ნივთიერების დიდი ოდენობით უკანონოდ შემოტანა, საქართველოდან 

უკანონოდ გატანა ან ტრანზიტით საერთაშორისო  გადაზიდვა, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 



ბ) იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს კოდექსის ამ თავით გათვალისწინებული 

რომელიმე დანაშაული, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) არაერთგზის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.  

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.“. 

 

მუხლი 264. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან 

      პრეკურსორის, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი  

        ანალოგის ან  ძლიერმოქმედი ნივთიერების    

        მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება ან გამოძალვა (25.07.2006 N 3530) 

1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის, ფსიქოტროპული 

ნივთიერების, მისი ანალოგის ან                   ძლიერმოქმედი ნივთიერების  

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება ან გამოძალვა, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) დიდი ოდენობით;  

ბ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

გ) ძალადობით, რომელიც საშიში არ არის სიცოცხლისათვის ან 

ჯანმრთელობისათვის, ანდა ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ  წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:  

ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს კოდექსის ამ თავით გათვალისწინებული 

რომელიმე დანაშაული, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ  წლამდე. 

4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან მე-3  ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, 

ჩადენილი: 

ა) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით; 

ბ) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

გ) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით, –  

 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ  წლამდე. 

 შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული 

პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და 

ჯარიმით. 



 

მუხლი 265. ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო  

            დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება (25.07.2006 N 3530) 

1. ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო  დათესვა, მოყვანა ან 

კულტივირება, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ  წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი; 

ა) დიდი ოდენობით;  

ბ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

გ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

დ) არაერთგზის; 

ე) იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს კოდექსის ამ თავით გათვალისწინებული 

რომელიმე დანაშაული, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ  წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით; 

ბ) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან თორმეტ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.  
(3.07.2007 N5184) 

 

მუხლი 266. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან  

           პრეკურსორის, ფსიქოტროპული ნივთიერების ან მისი  

           ანალოგის უკანონო  წარმოებისათვის ფარული  

           ლაბორატორიის მოწყობა ან შენახვა   (3.07.2007 N5184) 

1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის, ფსიქოტროპული 

ნივთიერების ან მისი ანალოგის უკანონო წარმოებისათვის ფარული ლაბორატორიის 

მოწყობა ან შენახვა, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს ამ კოდექსის ამ თავით 

გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თორმეტ  წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.  

მუხლი 267. ნარკოტიკული საშუალების შესაძენად ყალბი  

           რეცეპტის ან სხვა დოკუმენტის დამზადება გასაღების  

           მიზნით ან გასაღება   (3.07.2007 N5184) 

1. ნარკოტიკული საშუალების შესაძენად ყალბი რეცეპტის ან სხვა დოკუმენტის 

დამზადება გასაღების მიზნით ან გასაღება, – 



ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის ან სხვისთვის მომსახურების გაწევის მიზნით; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 

უამისოდ. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) დიდი ოდენობით; 

ბ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან ცამეტ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 268. ფსიქოტროპული ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების 

           შესაძენად ყალბი რეცეპტის ან სხვა დოკუმენტის  

           დამზადება გასაღების მიზნით ან გასაღება  (3.07.2007 N5184) 

1. ფსიქოტროპული ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების შესაძენად ყალბი რეცეპტის ან 

სხვა დოკუმენტის დამზადება გასაღების მიზნით ან გასაღება, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის ან სხვისთვის მომსახურების გაწევის მიზნით; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ერთ წლამდე ან 

უამისოდ. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) დიდი ოდენობით; 

ბ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან თერთმეტ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 269. ნარკოტიკული საშუალების ან პრეკურსორის დამზადების,  

           წარმოების, მიღების, აღრიცხვის, გაცემის, შენახვის,  

           გადაზიდვის, გადაგზავნის ან შემოტანის წესის დარღვევა (25.07.2006 N 3530) 

1. ნარკოტიკული საშუალების ან პრეკურსორის დამზადების, წარმოების, მიღების, 

აღრიცხვის, გაცემის, შენახვის, გადაზიდვის, გადაგზავნის ან შემოტანის წესის დარღვევა, 

რამაც მისი უკანონო ბრუნვაში მოქცევა გამოიწვია, – 



ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, რამაც დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ან 

პრეკურსორის უკანონო ბრუნვაში მოქცევა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.   

 

მუხლი 270. ფსიქოტროპული ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების  

           დამზადების, წარმოების, მიღების, აღრიცხვის, გაცემის,  

           შენახვის, გადაზიდვის, გადაგზავნის ან შემოტანის წესის  

           დარღვევა (25.07.2006 N 3530) 

1. ფსიქოტროპული ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების დამზადების, წარმოების, 

მიღების, აღრიცხვის, გაცემის, შენახვის, გადაზიდვის, გადაგზავნის ან შემოტანის წესის 

დარღვევა, რამაც მისი უკანონო ბრუნვაში მოქცევა გამოიწვია, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, რამაც დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ან ძლიერმოქმედი 

ნივთიერების უკანონო ბრუნვაში მოქცევა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.“. 

 

მუხლი 271. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, 

     ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის 

     უკანონოდ მოხმარებისათვის ბინის ან სხვა  

  სადგომის დათმობა (25.07.2006 N 3530) 

1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი 

ანალოგის  უკანონოდ მოხმარებისათვის ბინის ან სხვა  სადგომის დათმობა, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) ანგარებით; 

გ) არასრულწლოვნის ან იმის მიმართ, ვინც გადის დეზინტოქსიკაციური თერაპიის 

კურსს, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

3. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი 

ანალოგის  უკანონოდ მოხმარებისათვის სპეციალური   სადგომის ანდა ასეთ სადგომში 

მისი უკანონოდ მოხმარების ორგანიზება, – 



ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) არაერთგზის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ცხრა წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 272. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის,  

ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის  

მოხმარებაზე დაყოლიება 

1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი 

ანალოგის მოხმარებაზე დაყოლიება, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი ორი ან 

მეტი პირის ან არასრულწლოვნის მიმართ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 273. პირადი მოხმარებისათვის ნარკოტიკული საშუალების,  

           მისი ანალოგის ან პრეკურსორის მცირე ოდენობით  

           უკანონო დამზადება, შეძენა, შენახვა ანდა ექიმის  

           დანიშნულების გარეშე უკანონოდ მოხმარება  (3.07.2007 N5184) 

პირადი მოხმარებისათვის ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან 

პრეკურსორის მცირე ოდენობით უკანონო დამზადება, შეძენა, შენახვა ანდა ექიმის 

დანიშნულების გარეშე უკანონოდ მოხმარება, ჩადენილი  ასეთი ქმედებისათვის 

ადმინისტრაციულსახდელშეფარდებული ან ამ დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის  

მიერ, – 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას 

ოთხმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.   

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმა არ უნდა იყოს ამ ქმედებისათვის 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისი მუხლით 

განსაზღვრული ჯარიმის ორმაგ ოდენობაზე ნაკლები. 

 

მუხლი 274. იძულებითი მკურნალობისათვის თავის არიდება 

ნარკომანის მიერ სპეციალურ სამკურნალოპროფილაქტიკურ  დაწესებულებაში 

იძულებითი მკურნალობისათვის ჯიუტად თავის არიდება, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

თავი XXXIV 

სატრანსპორტო დანაშაული 



 

მუხლი 275. რკინიგზის, წყლის, საჰაერო ან საბაგირო    

           ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან  

           ექსპლუატაციის წესის დარღვევა (8.04.2006. N2937) 

1. რკინიგზის, წყლის, საჰაერო ან საბაგირო ტრანსპორტის მოძრაობის 

უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა იმის მიერ, ვისაც სპეციალურად 

ევალება ამ წესის დაცვა, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე 

დაზიანება,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი მთვრალ მდგომარეობაში,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც  გამოიწვია 

ადამიანის სიცოცხლის   მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

4. იგივე ქმედება, ჩადენილი მთვრალ მდგომარეობაში,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

5. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც  გამოიწვია 

ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

6. იგივე ქმედება, ჩადენილი მთვრალ მდგომარეობაში,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 276. ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან 

ექსპლუატაციის წესის დარღვევა 

1. ავტომობილის, ტრამვაის, ტროლეიბუსის, ტრაქტორის ან სხვა მექანიკური 

ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა იმის მიერ, 

ვინც ამ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად 

მძიმე დაზიანება, – 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი მთვრალ მდგომარეობაში,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 



3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც  გამოიწვია 

ჯანმრთელობის მძიმე  დაზიანება,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.  

4. იგივე ქმედება, ჩადენილი მთვრალ მდგომარეობაში,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

5. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც  გამოიწვია 

ადამიანის სიცოცხლის   მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

6. იგივე ქმედება, ჩადენილი მთვრალ მდგომარეობაში,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

7. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც  გამოიწვია 

ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

8. იგივე ქმედება, ჩადენილი მთვრალ მდგომარეობაში,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 277. სატრანსპორტო საშუალების უხარისხო რემონტი, 

ტექნიკურად გაუმართავი ტრანსპორტის 

საექსპლუატაციოდ გაშვება  

1. სატრანსპორტო საშუალების, გზის, სიგნალიზაციის, კავშირგაბმულობის 

საშუალების ან სხვა სატრანსპორტო მოწყობილობის უხარისხო რემონტი, აგრეთვე 

ტექნიკურად გაუმართავი ტრანსპორტის საექსპლუატაციოდ გაშვება, ჩადენილი 

სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მდგომარეობისათვის პასუხისმგებლის მიერ, 

რამაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე 

დაზიანება, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც  გამოიწვია 

ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 278. სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისათვის  



  გაუვარგისება (28.04.2006. N2937) 

1. სატრანსპორტო საშუალების, გზის, სიგნალიზაციის, კავშირგაბმულობის 

საშუალების ან სხვა სატრანსპორტო მოწყობილობის დაზიანება, განადგურება ან 

ექსპლუატაციისათვის სხვაგვარად გაუვარგისება, აგრეთვე სატრანსპორტო კომუნიკაციის 

ბლოკირება, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება,-  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე.  

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც  გამოიწვია 

ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე.  

 

მუხლი 279. გემის კაპიტნის მიერ განსაცდელში მიტოვება 

გემის კაპიტნის მიერ განსაცდელში მიტოვება იმისა, ვინც ზღვაში ან სხვა წყალსავალ 

გზაზე იღუპებოდა, თუ კაპიტანს შეეძლო მისი დახმარება გემის, ეკიპაჟის ან  

მგზავრისთვის სერიოზული საფრთხის შექმნის გარეშე,  

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების  შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების  ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

 

მუხლი 280. ფრენის საერთაშორისო წესის დარღვევა 

1. ნებადართული მარშრუტის, მითითებული ფრენის სიმაღლის, დაჯდომის 

ადგილის, საჰაერო  ჭიშკრის დაუცველობა ან ფრენის საერთაშორისო წესის სხვა დარღვევა, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების  შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან  უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, რამაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნა  დასახლებულ უბანს, 

-ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების 

ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 281. ტრანსპორტის უსაფრთხო მოძრაობის წესის დარღვევა 

1. მგზავრის, ფეხით მოსიარულის ან მოძრაობის სხვა მონაწილის მიერ, გარდა ამ 

კოდექსის 275-ე ან 276-ე მუხლში აღნიშნული პირებისა, ტრანსპორტის უსაფრთხო 

მოძრაობის წესის დარღვევა, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე 

დაზიანება, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის 

მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 



3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით  ქმედება, რამაც  გაუფრთხილებლობით გამოიწვია 

ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ცხრა წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 282. მატარებლის თვითნებური გაჩერება (28.04.2006. N2937) 

1. მატარებლის გაჩერება საჭიროების გარეშე, რამაც გამოიწვია ადამიანის 

სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე. 

 

მუხლი 283. მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობის, ექსპლუატაციის 

ან რემონტის უსაფრთხოების წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 

1. მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობის, ექსპლუატაციის ან რემონტის 

უსაფრთხოების წესის დარღვევა, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან 

მძიმე დაზიანება, 

-ისჯება  ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით  ხუთ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც  გამოიწვია 

ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 

 

 

თავი XXXV 

კიბერდანაშაული (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე–15 დღეს.) 

 

 

მუხლი 284. კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევა  (24.09.2010. N3619 

ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე–15 დღეს.) 

1. კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევა, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.  

2. იგივე ქმედება: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) არაერთგზის; 

დ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 



შენიშვნა: 

1. კომპიუტერული სისტემა არის ნებისმიერი მექანიზმი ან ერთმანეთთან 

დაკავშირებულ მექანიზმთა ჯგუფი, რომელიც პროგრამის მეშვეობით, ავტომატურად 

ამუშავებს მონაცემებს (მათ შორის, პერსონალური კომპიუტერი, ნებისმიერი 

მოწყობილობა მიკროპროცესორით, აგრეთვე მობილური ტელეფონი). 

2. კომპიუტერული მონაცემი არის კომპიუტერულ სისტემაში დამუშავებისათვის 

ხელსაყრელი ნებისმიერი ფორმით გამოსახული ინფორმაცია, მათ შორის, პროგრამა, 

რომელიც უზრუნველყოფს კომპიუტერული სისტემის ფუნქციონირებას. 

3. უნებართვო გულისხმობს უკანონოს, აგრეთვე იმ შემთხვევას, როდესაც უფლების 

მფლობელს პირდაპირ ან არაპირდაპირ არ გადაუცია უფლება ქმედების ჩამდენი 

პირისათვის.  

4. ამ თავში მნიშვნელოვნად ითვლება 2000 ლარზე მეტი ოდენობის ზიანი.  

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 285. კომპიუტერული მონაცემის ან/და კომპიუტერული  

           სისტემის უკანონოდ გამოყენება (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე–15 დღეს.) 

1. კომპიუტერული პროგრამის ან/და სხვა მოწყობილობის, აგრეთვე კომპიუტერულ 

სისტემაში შეღწევისათვის საჭირო პაროლის, დაშვების კოდის ან სხვა მსგავსი მონაცემის 

უნებართვო დამზადება, შენახვა, გაყიდვა, გავრცელება ან ხელმისაწვდომობის სხვაგვარი 

უზრუნველყოფა ამ თავითა და ამ კოდექსის 158-ე მუხლით გათვალისწინებული 

დანაშაულის ჩადენის მიზნით, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან/და 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) არაერთგზის; 

დ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან/და 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 
 

მუხლი 286. კომპიუტერული მონაცემის ან/და კომპიუტერული  

           სისტემის ხელყოფა  (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე–15 

დღეს.) 

1. კომპიუტერული მონაცემის უნებართვო დაზიანება, წაშლა, შეცვლა ან დაფარვა, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან/და 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.   



2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, აგრეთვე 

კომპიუტერული მონაცემის უნებართვო ჩასმა ან გადაცემა, რამაც კომპიუტერული 

სისტემის ფუნქციონირების განზრახ მნიშვნელოვანი შეფერხება გამოიწვია, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან/და 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.  

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; 

გ) არაერთგზის; 

დ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

 შენიშვნა:  (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე–15 დღეს.) 

ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.  

 

კარი მეათე 

დანაშაული გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსებით სარგებლობის წესის წინააღმდეგ 

 

თავი XXXVI 

დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ 

 

მუხლი 287. სამუშაოს წარმოებისას გარემოს დაცვის წესის  

           დარღვევა (28.04.2006. N2937) 

სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო, სამეცნიერო ან სხვა ობიექტის დაპროექტების, 

განლაგების, რეკონსტრუქციის, მშენებლობის, საექსპლუატაციოდ გადაცემის ან 

ექსპლუატაციის დროს გარემოს დაცვის წესის დარღვევა, რამაც  გამოიწვია რადიაციული 

ფონის არსებითი გაუარესება, ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება, ცხოველთა ან 

მცენარეული სამყაროს მასობრივი განადგურება ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 

უამისოდ. 

 

 მუხლი 288. გარემოსათვის საშიში ნივთიერებისადმი ან 

 ნარჩენისადმი მოპყრობის წესის დარღვევა 

1. ტოქსიკური, ბაქტერიოლოგიური, ქიმიური ან გარემოსათვის საშიში სხვა 

ნივთიერებისადმი ან ნარჩენისადმი მოპყრობის წესის დარღვევა მისი წარმოების, 

ტრანსპორტირების, განთავსების, შენახვის, ჩამარხვის ან გამოყენების დროს, რასაც 

შეეძლო გამოეწვია ადამიანის ჯანმრთელობის ან გარემოს არსებითი დაზიანება ან სხვა 

მძიმე შედეგი, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 



2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია გარემოს დაბინძურება, მოწამვლა ან დასნებოვნება, 

ან ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება, ანდა ცხოველთა ან მცენარეული სამყაროს 

მასობრივი განადგურება, აგრეთვე ჩადენილი საგანგებო ეკოლოგიური მდგომარეობის 

დროს ან ეკოლოგიური უბედურების ზონაში, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც 

გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან ადამიანთა მასობრივი დაავადება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 289. მიკრობიოლოგიური ან სხვა ბიოლოგიური აგენტისადმი 

ან ტოქსინისადმი მოპყრობის წესის დარღვევა 

1. მიკრობიოლოგიური ან სხვა ბიოლოგიური აგენტისადმი ან ტოქსინისადმი 

მოპყრობის წესის დარღვევა, რამაც  გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება, 

ეპიდემიის ანდა ეპიზოოტიის გავრცელება ან გარემოსათვის სხვა მძიმე შედეგი, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.  

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 290. ვეტერინარიის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის 

  დარღვევა (28,10,2004 N 548) 

1. ვეტერინარიის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევა, რამაც 

გამოიწვია ეპიზოოტიის გავრცელება ან სხვა მძიმე შედეგი, – 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

2. ვეტერინარიის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევა, რასაც მოჰყვა 

ეპიზოოტიური, ზოონოზური, ზოოანთრო პონოზური სნეულებების გავრცელება ან სხვა 

მძიმე შედეგი, – 

-ისჯება თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ 

წლამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 291. წყლით სარგებლობის წესის დარღვევა 

წყლის თვითნებური მიტაცება ან ჰიდროტექნიკურ სამუშაოთა თვითნებური 

წარმოება საერთო სარგებლობის ქსელზე, აგრეთვე წყლით სარგებლობის წესის სხვა 

დარღვევა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

შენიშვნა: (27.12.2011 N 5642) 

1. ამ თავის მიზნებისათვის მნიშვნელოვანი ზიანის ოდენობა განისაზღვრება 

საქართველოს მთავრობის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის შესაბამისად.  



2. პირს ამ მუხლით, ამ კოდექსის 298-ე მუხლით, 299-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 

მე-300 მუხლით (გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული იმ ქმედებისა, 

რომელიც ჩადენილია სახელმწიფო ნაკრძალში ან აღკვეთილში, ანდა აკრძალულ დროს ან 

ადგილას, ან საგანგებო ეკოლოგიური მდგომარეობის დროს ან ეკოლოგიური უბედურების 

ზონაში, ან საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი 

ორგანიზმის მიმართ), 301-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 303-ე მუხლის პირველი 

ნაწილით, 305-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება, თუ გარემოსთვის 

მიყენებული ზიანის მოთხოვნის მიღებიდან 45 კალენდარული დღის ვადაში იგი 

გადაიხდის დაკისრებულ თანხას, ან ამავე ვადაში დაიდება გარემოსთვის მიყენებული 

ზიანის თაობაზე შეთანხმება. აღნიშნული 45-დღიანი ვადის ათვლისას მხედველობაში არ 

მიიღება ის დღეები, რომელთა დროსაც გარემოსთვის მიყენებული ზიანის მოთხოვნის 

მოქმედება შეჩერებულია კანონის საფუძველზე.  

3. ამ შენიშვნის მე-2 ნაწილით დადგენილი წესით პირისთვის პასუხისმგებლობის 

არდაკისრების შემდეგ, მის მიერ გარემოსთვის მიყენებული ზიანის მოთხოვნის მიღებიდან 

ან გარემოსთვის მიყენებული ზიანის თაობაზე შეთანხმების დადებიდან (რომელიც უფრო 

გვიან დადგება)  2 წლის განმავლობაში აღნიშნული პირის მიერ იმავე ქმედების ხელახლა 

ჩადენის შემთხვევაში მასზე არ გავრცელდება ამ შენიშვნის მე-2 ნაწილის მოქმედება. 

 

მუხლი 292. წყლის დაბინძურება 

1. წყლის ობიექტის დაბინძურება, დანაგვიანება, დაშრეტა ან მასზე სხვა ისეთი 

უარყოფითი ზემოქმედება, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს მოსახლეობის ჯანმრთელობა, 

შეამციროს თევზის მარაგი, გააუარესოს წყალმომარაგების პირობები, გამოიწვიოს წყლის 

ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური თვისებების  გაუარესება, ბუნებრივი თვითგაწმენდის 

უნარის დაქვეითება, ჰიდროლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური რეჟიმის დარღვევა, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღვეთით ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება, ანდა 

ცხოველთა ან მცენარეული სამყაროს მასობრივი განადგურება, აგრეთვე ჩადენილი 

სახელმწიფო ნაკრძალის ან აღკვეთილის ტერიტორიაზე ანდა საგანგებო ეკოლოგიური 

მდგომარეობის დროს ან ეკოლოგიური უბედურების ზონაში, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.  

3.  ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც  

გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 293. ზღვის დაბინძურება 

1. გემიდან, სხვა მცურავი საშუალებიდან, პლატფორმიდან ან ზღვაში ხელოვნურად 

აგებული სხვა კონსტრუქციიდან ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ან ზღვის ცოცხალი 

ორგანიზმისათვის მავნე ნივთიერებების, სხვა ნარჩენის ანდა მასალის ზღვაში უკანონოდ 



ჩაყრა (ჩაშვება), აგრეთვე მათი ჩამარხვის წესის დარღვევით ზღვის დაბინძურება, რაც 

საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას ან ზღვის ცოცხალ ორგანიზმს, ანდა ხელს 

უშლის ზღვის მართლზომიერ გამოყენებას, ჩადენილი ასეთი ქმედებისათვის 

ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდეგ, –  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოებით ვადით ერთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 

უამისოდ. 

2. ხმელეთიდან და საჰაერო ხომალდიდან ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ან 

ზღვის ცოცხალი ორგანიზმისათვის მავნე ნივთიერების ანდა სხვა ნარჩენის ან მასალის 

ზღვაში უკანონოდ ჩაყრა (ჩაშვება), აგრეთვე მათი ჩამარხვის წესის დარღვევით ზღვის 

დაბინძურება, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას ან ზღვის ცოცხალ 

ორგანიზმს, ანდა ხელს უშლის ზღვის მართლზომიერ გამოყენებას, – 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოებით ვადით ერთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 

უამისოდ. 

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვლისწინებული ქმედება, რამაც 

მნიშვნელოვნი ზიანი მიაყენა ადამიანის ჯანმრთელობას, მცენარეულ სამყაროს, თევზის 

მარაგს ან წყლის სხვა ცოცხალ ორგანიზმს, დასვენების ზონას ანდა კანონით დაცულ სხვა 

სიკეთეს, – 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოებით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული ქმედება, 

რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, – 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.  (04.07.2002 N 1627) 

 

მუხლი 294. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ან ზღვის ცოცხალი  

ორგანიზმისათვის მავნე ნივთიერების ანდა სხვა  

ნარჩენის ან მასალის ზღვაში ჩაყრის შესახებ შეუტყობინებლობა იმ 

თანამდებობის პირის მიერ, რომელსაც ეს ევალება 

გემის,  სხვა მცურავი საშუალების, საჰაერო ხომალდის, პლატფორმის ან ზღვაში 

ხელოვნურად აგებული სხვა კონსტრუქციის სათანადო პასუხისმგებელი  თანამდებობის 

პირის მიერ უახლოესი პორტის ადმინისტრაციისათვის, ხოლო ჩამარხვის მიზნით ჩაყრის 

შემთხვევაში _ აგრეთვე ჩაყრის ნებართვის მიმცემი ორგანიზაციისათვის 

შეუტყობინებლობა იმისა, რომ საქართველოს შიდა ზღვის ან ტერიტორიული წყლების 

ფარგლებში ანდა ღია ზღვაში მზადდება ან უკიდურესი აუცილებლობის გამო მოხდა ჩაყრა 

ან აუცდენელი დაკარგვა ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ან ზღვის ცოცხალი 

ორგანიზმისათვის მავნე ნივთიერებისა ან ისეთი შენარევისა, რომელიც ასეთ ნივთიერებას 

დადგენილი ნორმის გადამეტებით შეიცავს, ანდა სხვა ნარჩენისა ან მასალისა, რომელსაც 

შეუძლია დააზიანოს დასვენების ზონა ან ხელი შეუშალოს ზღვის მართლზომიერ 

გამოყენებას, 



 -ისჯება ჯარიმით ან  გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 

უამისოდ. 

 

მუხლი 295. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება  

1. მავნე ნივთიერების ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევის ანდა გამწმენდი 

დანადგარის, ნაგებობის ან სხვა ობიექტის ექსპლუატაციის წესის დარღვევა, რამაც  

გამოიწვია ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მნიშვნელოვანი გაუარესება,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. (28.04.2006. N2937) 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც  გამოიწვია 

ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 296. საქართველოს კონტინენტური შელფის, ტერიტორიული  

წყლების ან განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის 

კანონმდებლობის დარღვევა 

1. საქართველოს კონტინენტურ შელფზე, ტერიტორიულ წყლებში ან მიმდებარე 

ზონაში ნაგებობის უკანონოდ აღმართვა, მის გარშემო ან  განსაკუთრებულ ეკონომიკურ 

ზონაში  ხელოვნური კუნძულის, ნაგებობის ან მოწყობილობის ირგვლივ  უსაფრთხოების 

ზონის უკანონოდ დაწესება, აგრეთვე მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, ექსპლუატაციის, 

ნაგებობის დაცვის, ლიკვიდაციის ან კონსერვაციის, ანდა საზღვაო ნაოსნობის 

უსაფრთხოების წესის დარღვევა, ასეთივე დარღვევისათვის ადმინისტრაციული 

სახდელის დადების შემდეგ. 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე,   

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 

უამისოდ. 

2. საქართველოს კონტინენტური შელფის ან  განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის 

სათანადო ნებართვის გარეშე გამოკვლევა ან დაზვერვა ანდა მისი ბუნებრივი სიმდიდრის 

დამუშავება, ასეთივე დარღვევისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდეგ. 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (04.07.2002 N 1627) 

 

 მუხლი 297. მიწის გაუვარგისება 

1. სამეწარმეო, სამეურნეო ან სხვაგვარი საქმიანობისას მავნე ნივთიერებით მიწის 

მოწამვლა, დეგრადაცია ან მიწის სხვაგვარი გაუვარგისება, განპირობებული სასუქის, 

მცენარეთა ზრდის სტიმულატორის, შხამქიმიკატის, სხვა ქიმიური ან ბიოლოგიური 



ნივთიერების შენახვის, გამოყენების ან გადაზიდვის დროს მისდამი მოპყრობის წესის 

დარღვევით, რამაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის ან გარემოს დაზიანება, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი საგანგებო ეკოლოგიური მდგომარეობის დროს ან 

ეკოლოგიური უბედურების ზონაში, რამაც მიწის მნიშვნელოვანი  ფართობის 

გაუვარგისება გამოიწვია,  

-ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით იმავე ვადით. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც 

გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 298. წიაღისეულის გამოყენების ან დაცვის წესის დარღვევა 

სამთომოპოვებითი საწარმოს ან მიწისქვეშა ნაგებობის დაპროექტების, განლაგების, 

რეკონსტრუქციის, ლიკვიდაციის, საექსპლუატაციოდ გადაცემის ან ექსპლუატაციის დროს 

წიაღისეულის გამოყენების ან დაცვის წესის დარღვევა, აგრეთვე თვითნებური მშენებლობა 

სასარგებლო წიაღისეულის განლაგების ადგილას, რამაც  გამოიწვია მნიშვნელოვანი ზიანი, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 299. წიაღით უკანონოდ სარგებლობა (22.10.2009. N1893) 

1. წიაღით უკანონოდ სარგებლობა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, 

– ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

2.  იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის, 

– ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 300. თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის უკანონოდ  

                        მოპოვება (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

1. თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის უკანონოდ მოპოვება საქართველოს 

კონტინენტურ შელფზე, განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში, ტერიტორიულ ზღვაში ან 

შიდა წყლებში თევზსარეწი იარაღით ან მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით, 

ელექტროდენით ან სხვა აკრძალული იარაღით, ასაფეთქებელი ან მომწამლავი 

ნივთიერებით ანდა თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მასობრივი 

განადგურების სხვა საშუალებით, ასეთივე დარღვევისათვის ადმინისტრაციული 

სახდელის დადების შემდეგ, –  

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 2. თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის უკანონოდ მოპოვება საქართველოს 

კონტინენტურ შელფზე, განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში, ტერიტორიულ ზღვაში ან 

შიდა წყლებში თევზსარეწი იარაღით ან მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით, 

ელექტროდენით ან სხვა აკრძალული იარაღით, ასაფეთქებელი ან მომწამლავი 



ნივთიერებით ანდა თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მასობრივი 

განადგურების სხვა საშუალებით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ან ჩადენილი 

სახელმწიფო ნაკრძალში ან აღკვეთილში, ანდა აკრძალულ დროს ან ადგილას, ან საგანგებო 

ეკოლოგიური მდგომარეობის დროს ან ეკოლოგიური უბედურების ზონაში, ან 

საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის 

მიმართ, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 
 
   მუხლი 301. უკანონო ნადირობა 

1. ნადირობა სათანადო ნებართვის გარეშე, ანდა აკრძალულ ადგილას ან აკრძალულ 

დროს, ან აკრძალული იარაღით ან საშუალებით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. (28.04.2006. N2937) 

2. ნადირობა სახელმწიფო ნაკრძალში ან სხვა დაცულ ტერიტორიაზე, სადაც 

ნადირობა მთლიანად აკრძალულია, ანდა მექანიკური სატრანსპორტო ან მასობრივი 

განადგურების საშუალებით, ან უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ნადირ-ფრინველზე, ან 

საგანგებო ეკოლოგიური მდგომარეობის დროს ან ეკოლოგიური უბედურების ზონაში, 

აგრეთვე უკანონო ნადირობა საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ ცხოველთა 

სამყაროს ობიექტზე −  

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (8.11.2011. N5201) 

 

მუხლი 302. საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების 

   საფრთხის  წინაშე მყოფი გარეული ცხოველის ან ველური მცენარის 

 ადგილსამყოფლის მოშლა 

1. საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი 

გარეული ცხოველის ან ველური მცენარის ბუნებრივი საბინადრო ან გამრავლების 

არეალის მოშლა ან იმ ადგილების სხვა დანიშნულებით გამოყენება, სადაც საქართველოს 

„წითელ ნუსხაში“ შეტანილი სახეობა ბუნებრივად ბინადრობს ან ხარობს, რამაც 

გაუფრთხილებლობით ამ ადგილებში ცხოველის ან მცენარის სახეობის გადაშენების 

საფრთხე შექმნა, – 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია საქართველოს „წითელ 

ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველის ან 

ველური მცენარის გადაშენება,- 



ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 
(28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 303. ხე-ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვა 

1. ხე-ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვა, რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი ზიანი, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე. 

 

მუხლი 304. ტყის ან ნარგავის დაზიანება ან განადგურება  

1. ტყის ან  ნარგავის დაზიანება ან განადგურება ცეცხლთან ან მომეტებული 

საფრთხის წყაროსთან გაუფრთხილებელი მოპყრობით,  ანდა მისი დაბინძურება მავნე 

ნივთიერებით,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 

2. ტყის ან  ნარგავის დაზიანება ან განადგურება ცეცხლის წაკიდებით, აფეთქებით ან 

სხვა საყოველთაოდ საშიში საშუალებით,  

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე.  

 

მუხლი 305. დაცული ტერიტორიის რეჟიმის დარღვევა 

სახელმწიფო ნაკრძალის, აღკვეთილის, ეროვნული პარკის, ბუნების ძეგლის, 

დაცული ლანდშაფტის ან სხვა დაცული ტერიტორიის რეჟიმის დარღვევა, რამაც  

გამოიწვია მნიშვნელოვანი ზიანი,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 306. საქმიანობის განხორციელება გარემოზე ზემოქმედების  

           ნებართვის გარეშე (25.07.2006 N 3517) 

საქმიანობის განხორციელება გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე, 

ჩადენილი ასეთი ქმედებისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდეგ,– 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

 

კარი მეთერთმეტე 

დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ  

 

თავი XXXVII 

დანაშაული საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და უშიშროების საფუძვლების 

წინააღმდეგ 



 

მუხლი 307. ამოღებული (27.04.2007 N4698) 

 

მუხლი 308. საქართველოს ტერიტორიული ხელშეუხებლობის  

           დარღვევა (28.04.2006. N2937) 

1. საქართველოს საწინააღმდეგო მოქმედება, მიმართული უცხო ქვეყნისათვის 

საქართველოს მთელი ტერიტორიის ან მისი ნაწილის გადაცემისაკენ ანდა საქართველოს 

ტერიტორიიდან მისი ნაწილის გამოყოფისაკენ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, რამაც საქართველოს მთელი ტერიტორიის ან მისი ნაწილის 

დაკარგვა ანდა სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

 

მუხლი 309. ანტიკონსტიტუციური ხელშეკრულების დადება 

   ან მოლაპარაკების წარმოება (28.04.2006. N2937) 

1. უცხო ქვეყანასთან, უცხოეთის ორგანიზაციასთან ან მათ წარმომადგენელთან 

ანტიკონსტიტუციური მოლაპარაკების წარმოება საქართველოს სუვერენიტეტის 

შეზღუდვის ან მისი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისათვის სხვაგვარი ზიანის 

მიყენების მიზნით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

2. საქართველოს სახელით უცხო ქვეყანასთან ან უცხოეთის ორგანიზაციასთან 

ისეთი ანტიკონსტიტუციური ხელშეკრულების დადება, რომელიც ზღუდავს 

საქართველოს სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას, მის სუვერენიტეტს ან საფრთხეს 

უქმნის სხვა სახელმწიფოებთან საქართველოს მშვიდობიან თანაარსებობას, აგრეთვე 

ამგვარი ხელშეკრულების დასადებად სხვისთვის რწმუნების მინიჭება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 310. საქართველოს საგარეო უშიშროების ხელყოფა (28.04.2006. N2937) 

1. საქართველოს საგარეო უშიშროების საზიანოდ უცხო ქვეყნის ან უცხოეთის 

ორგანიზაციის სამხედრო სამსახურში შესვლა, აგრეთვე ასეთი ქმედების ჩასადენად სხვისი 

დაყოლიება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან  რვა წლამდე. 

2. უცხო ქვეყანასთან ან უცხოეთის ორგანიზაციასთან ისეთი ურთიერთობის 

დამყარება, რომლის  მიზანია საქართველოს წინააღმდეგ საომარი მოქმედების ან აგრესიის 

სხვა აქტის მომზადება ან განხორციელება, აგრეთვე სხვაგვარი ქმედება ასეთი აქტის 

პროვოცირების მიზნით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც მძიმე 

შედეგი გამოიწვია,- 



ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 311. უცხოეთის სადაზვერვო სამსახურში შესვლა (28.04.2006. N2937) 

უცხოეთის სადაზვერვო სამსახურში შესვლა ან საქმიანობა საქართველოს 

წინააღმდეგ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

  

მუხლი 312. საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის ხელყოფა (28.04.2006. N2937) 

1. უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან მათი 

წარმომადგენლისათვის საქართველოს სამხედრო ნაწილის, ტექნიკის ან თავდაცვის სხვა 

საშუალების უკანონოდ გადაცემა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 

2. საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის საზიანოდ საქართველოს სამხედრო 

ტექნიკის ან სამხედრო ობიექტის დაზიანება, მწყობრიდან გამოყვანა ან განადგურება, 

აგრეთვე სამხედრო ან თავდაცვითი მნიშვნელობის სხვა საწარმოს, დაწესებულების, 

ორგანიზაციის ან სამსახურის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ხელის შეშლა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ომიანობის ან შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, ანდა რამაც ადამიანის სიცოცხლის 

მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე. 

 

მუხლი 313. სახელმწიფო საიდუმლოების გაცემა (28.04.2006. N2937) 

1. სახელმწიფო საიდუმლოების გაცემა, ესე იგი საქართველოს სახელმწიფოებრივი 

ინტერესის საზიანოდ უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან მათი 

წარმომადგენლისათვის საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლოების მიწოდება ან მისი 

საჯაროდ გამჟღავნება, აგრეთვე ამავე მიზნით სხვა ქმედება, რომელიც სახელმწიფო 

საიდუმლოებას გარეშესათვის ხელმისაწვდომს ხდის, ჩადენილი იმის მიერ, ვინც ასეთი 

საიდუმლოება იცოდა თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამო ან ვისაც ის გაანდეს 

განსაკუთრებულ გარემოებასთან დაკავშირებით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თხუთმეტ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ომიანობის დროს, ან რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 314. ჯაშუშობა (8.04,.2006. N2937) 

1. უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან მათი 

წარმომადგენლისათვის საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ნივთის, 

დოკუმენტის, ცნობის ან სხვაგვარი მონაცემის შეგროვება, შენახვა ან გადაცემა ანდა 

გამოძალვა ან გატაცება მათთვის გადაცემის მიზნით, აგრეთვე საქართველოს ინტერესის 



საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის ან უცხოეთის ორგანიზაციის დავალებით სხვა  

ინფორმაციის შეგროვება ან გადაცემა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 

2. ჯაშუშობა, ჩადენილი ომიანობის ან შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, ან რამაც 

საქართველოს ინტერესისათვის მძიმე შედეგი გამოიწვია,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე. 

 

მუხლი 315. შეთქმულება ან ამბოხება საქართველოს  

           კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაცვლელად (27.04.2007 N4698) 

1. შეთქმულება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით 

შესაცვლელად, სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 

2. ამბოხება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით 

შესაცვლელად, სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თხუთმეტ წლამდე.  

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია 

ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე. 

 

 მუხლი 316. სამხედრო ხელმძღვანელობის უკანონოდ ხელში ჩაგდება 

  ან კანონიერი ხელისუფლებისადმი დაუმორჩილებლობა (28.04.2006. 

N2937) 

1. სამხედრო ხელმძღვანელობის უკანონოდ ხელში ჩაგდება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე.  

2. სამხედრო ხელმძღვანელის მიერ უკანონოდ სამხედრო ძალის ან ტექნიკის 

გადაადგილება, თავმოყრა ან დისლოკაციის ადგილის შეცვლა, ანდა კანონიერი 

ხელისუფლებისადმი სხვაგვარი დაუმორჩილებლობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თორმეტ წლამდე.  

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ომიანობის, შეიარაღებული კონფლიქტის, საგანგებო მდგომარეობის ან მასობრივი 

არეულობის დროს, ანდა რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 317. მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების 

  ძალადობით შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო 

  ხელისუფლების დამხობისაკენ (28.04.2006. N2937) 

საქვეყნოდ  მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით 

შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ, ანდა ასეთი მოწოდების 

შემცველი მასალის გავრცელება, აგრეთვე ამავე მიზნით შეიარაღებისაკენ მოწოდება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

        

            მუხლი 318. საბოტაჟი(28.04.2006. N2937) 



1. საქართველოს დასუსტების მიზნით სახელმწიფო ან სხვა საწარმოს, 

დაწესებულების, ორგანიზაციის ან სამსახურის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის 

ხელის შეშლა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.  

2. საქართველოს დასუსტების მიზნით საწარმოს, სატრანსპორტო, 

კავშირგაბმულობის ან მასობრივი მაუწყებლობის საშუალების, გზის, ნაგებობის, ტექნიკის, 

დოკუმენტის, დიდი რაოდენობით სტრატეგიული ნედლეულის, მასალის ან პროდუქციის, 

აგრეთვე მოსახლეობისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის დაწესებულების ან 

ორგანიზაციის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი, საზოგადოებრივი 

უშიშროების ან წესრიგის დაცვისათვის განკუთვნილი ან სხვა განსაკუთრებული 

დანიშნულების ობიექტის დაზიანება, მწყობრიდან გამოყვანა ან განადგურება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი აფეთქებით, 

ცეცხლის წაკიდებით ან სხვა საყოველთაოდ საშიში საშუალებით, აგრეთვე ბირთვული 

ენერგიის კონტროლიდან გამოყვანა, ეპიდემიის ან ეპიზოოტიის გავრცელება, მასობრივი 

მოწამვლა ანდა სხვა ქმედება, რომელმაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან მისი 

ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

 

მუხლი 319. უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან 

  უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული 

  ორგანიზაციისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება (28.04.2006. 

N2937) 

უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან უცხოეთის კონტროლს 

დაქვემდებარებული ორგანიზაციისათვის დახმარება ისეთ საქმიანობაში, რომლის 

მიზანია საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესის ხელყოფა, თუ არ არის ამ კოდექსის 

308-ე, 310-ე–314-ე, 318-ე, 322-ე–325-ე და 329-ე მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე 

ქმედების ნიშნები,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თხუთმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 320. სახელმწიფო საიდუმლოების გახმაურება 

1. სახელმწიფო საიდუმლოების განზრახ გახმაურება ან გახმაურება იმის მიერ, ვინც 

ასეთი საიდუმლოება იცოდა თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამო ან ვისაც ის 

გაანდეს, თუ არ არის ამ კოდექსის 313-ე ან 314-ე მუხლით გათვალისწინებული ქმედების 

ნიშნები,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

2. იგივე ქმედება, რამაც  გამოიწვია საქართველოს ინტერესისათვის მძიმე შედეგი, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 



 მუხლი 321. სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის წესის დარღვევა 

1. სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტისადმი ან საგნისადმი 

მოპყრობის წესის განზრახ ან გაუფრთხილებლობით დარღვევა, რამაც ასეთი დოკუმენტის 

ან საგნის დაზიანება, განადგურება ან დაკარგვა გამოიწვია, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია სახელმწიფო 

საიდუმლოების გახმაურება ან სხვა მძიმე შედეგი, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ექვს წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

 მუხლი 322. სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაულის 

 ქმედითი მონანიება 

ის, ვინც ჩაიდინა ამ კოდექსის 309-ე და 311-ე მუხლებით, 314-ე და 315-ე მუხლების 

პირველი ნაწილებით და 319-ე მუხლით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული, 

თავისუფლდება სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ ამის თაობაზე 

ნებაყოფლობით და დროულად განუცხადა ხელისუფლების ორგანოს და თუ თავიდან იქნა 

აცილებული საქართველოს ინტერესისათვის მოსალოდნელი ზიანი.  

 

თავი XXXVII1  (19.12.2008 N 795) 

ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევა 

 

 მუხლი 3221. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის წესის დარღვევა 

1. უცხო ქვეყნის მოქალაქის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე შესვლა „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესის დარღვევით, –  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) ძალადობით ან ძალადობის მუქარით; 

დ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

შენიშვნა: ეს მუხლი არ ვრცელდება საქართველოში გადმოსულ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეზე ან მოქალაქეობის არმქონე პირზე, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის 

შესაბამისად თავშესაფარს სთხოვს ხელისუფლებას, თუ მის ქმედებაში არ არის სხვა 

დანაშაულის ნიშნები. ეს მუხლი არ ვრცელდება აგრეთვე პირზე, თუ აღნიშნული ქმედება 

მან ჩაიდინა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლად ყოფნის გამო ადამიანით 

ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის სტატუსის მოპოვებამდე. 

 

მუხლი 3222. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აკრძალული  

           ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება 



1. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით აკრძალული ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება, –  

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისათვის ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობის დაკისრების შემდეგ იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 

თავი XXXVIII 

ტერორიზმი 

მუხლი 323. ტერორისტული აქტი (25.07.2006 N 3530) 

1. ტერორისტული აქტი, ესე იგი აფეთქება, ცეცხლის წაკიდება, იარაღის გამოყენება 

ან სხვა ქმედება, რაც ქმნის ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის, მნიშვნელოვანი ქონებრივი 

ზიანის ან სხვა მძიმე შედეგის განხორციელების საშიშროებას და ხელყოფს 

საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, სახელმწიფოს სტრატეგიულ, პოლიტიკურ ან 

ეკონომიკურ ინტერესს, ჩადენილი მოსახლეობის დაშინების ან ხელისუფლების 

ორგანოზე, ან უცხო ქვეყნის ხელისუფლების ორგანოზე ან საერთაშორისო ორგანიზაციაზე 

ზემოქმედების მიზნით, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. (28.10.2011. 

N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი:  

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ჩვიდმეტ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც 

გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

შენიშვნა: 

1. ამოღებულია (5.05.2011. N4630 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

             2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 324. ტექნოლოგიური ტერორიზმი (25.07.2006 N3542) 

1. ტექნოლოგიური ტერორიზმი, ესე იგი ბირთვული, რადიოლოგიური, ქიმიური ან 

ბაქტერიოლოგიური (ბიოლოგიური) იარაღის ან მისი კომპონენტის, პათოგენური 

მიკროორგანიზმის, რადიაქტიური ან/და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის მავნე სხვა 

ნივთიერების გამოყენება ან მისი ხელში ჩაგდების ან/და გამოყენების მუქარა, მათ შორის, 



ბირთვული, ქიმიური ან ძლიერი ტექნოლოგიური ანდა ეკოლოგიური საშიშროების 

შემცველი ობიექტის ხელში ჩაგდება, რაც ხელყოფს საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, 

სახელმწიფოს სტრატეგიულ, პოლიტიკურ ან ეკონომიკურ ინტერესს, ჩადენილი 

მოსახლეობის დაშინების ან ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე,  ხელისუფლების 

ორგანოზე, სახელმწიფოზე ან საერთაშორისო ორგანიზაციაზე  ზემოქმედების მიზნით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიკვდილი ან სხვა მძიმე შედეგი, – 

 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 3241. კიბერტერორიზმი (25.07.2006 N 3530) 

1. კიბერტერორიზმი, ესე იგი კანონით დაცული კომპიუტერული ინფორმაციის 

მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება, მისი გამოყენება ან გამოყენების მუქარა, რაც ქმნის 

მძიმე შედეგის საშიშროებას და ხელყოფს საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, სახელმწიფოს 

სტრატეგიულ, პოლიტიკურ ან ეკონომიკურ ინტერესს, ჩადენილი მოსახლეობის 

დაშინების ან/და ხელისუფლების ორგანოზე ზემოქმედების მიზნით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი 

გამოიწვია, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით.“. 

 

მუხლი 325. საქართველოს პოლიტიკური თანამდებობის პირზე  

       თავდასხმა (25.07.2006 N 3530) 

საქართველოს პრეზიდენტის, სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირის ან მისი 

ოჯახის წევრის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან საკუთრების ხელყოფა ამ თანამდებობის 

პირის სახელმწიფოებრივ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით.  

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 326. საერთაშორისო დაცვით მოსარგებლე პირზე ან  

                        დაწესებულებაზე თავდასხმა (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 



1. საერთაშორისო დაცვით მოსარგებლე უცხო ქვეყნის წარმომადგენელზე ან 

საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომელზე ანდა მათ სამსახურებრივ ან საცხოვრებელ 

შენობაზე ან სატრანსპორტო საშუალებაზე თავდასხმა, აგრეთვე მათი ოჯახის წევრის 

სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან საკუთრების ხელყოფა პოლიტიკური მოტივით ან 

საერთაშორისო ურთიერთობების გართულების მიზნით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

       2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენის მუქარა, − 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ  წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 
 

მუხლი 327. ტერორისტული ორგანიზაციის შექმნა ან  

           ხელმძღვანელობა ანდა მასში მონაწილეობა (25.07.2006 N 3530) 

1. ტერორისტული ორგანიზაციის შექმნა ან ხელმძღვანელობა, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან თხუთმეტ  

წლამდე.  

2. ტერორისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობა, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თორმეტ წლამდე.  

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით.“. 

 

მუხლი 328. უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში ან  

           უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებულ ასეთ  

           ორგანიზაციაში გაერთიანება ანდა მისი დახმარება  

           ტერორისტულ საქმიანობაში (25.07.2006 N 3530) 

უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში ან უცხოეთის კონტროლს 

დაქვემდებარებულ ასეთ ორგანიზაციაში გაერთიანება ანდა მისი დახმარება 

ტერორისტულ საქმიანობაში, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 329. მძევლად ხელში ჩაგდება ტერორისტული მიზნით (25.07.2006 N 3530) 

1. მძევლად ხელში ჩაგდება ტერორისტული მიზნით, ესე იგი რათა მძევლის 

გათავისუფლების პირობით აიძულონ სახელმწიფო ხელისუფლება ანდა საერთაშორისო ან 

რელიგიური ორგანიზაცია, შეასრულოს ან არ შეასრულოს ესა თუ ის მოქმედება, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით  ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) საქართველოს პოლიტიკური თანამდებობის პირის ან მისი ოჯახის წევრის 

მიმართ; 



ბ) უცხოეთის ოფიციალური წარმომადგენლის ან საერთაშორისო სამართლებრივ 

დაცვას დაქვემდებარებულის მიმართ; 

გ) ჯგუფურად; 

დ) არაერთგზის; 

ე) ტერორისტული ორგანიზაციის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით  ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.  

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც 

ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით  ვადით თოთხმეტიდან ოც წლამდე.  

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 330. სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

           ობიექტის ხელში ჩაგდება ან ბლოკირება ტერორისტული  

           მიზნით (25.07.2006 N 3530) 

1. სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან 

ბლოკირება ტერორისტული მიზნით, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით  ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც ადამიანის 

სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით.“. 

 

მუხლი 3301. საქვეყნოდ მოწოდება ტერორიზმისაკენ (25.07.2006 N 3530) 

1. საქვეყნოდ ინფორმაციის გავრცელება ან სხვაგვარი მიწოდება ამ კოდექსის 323-ე–

330-ე, 3302 და 3311 მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაულის ჩადენისაკენ 

მოწოდების მიზნით, თუ ეს ქმედება, მიუხედავად იმისა, შეიცავს თუ არა იგი დანაშაულის 

ჩადენისაკენ პირდაპირ მოწოდებას, წარმოშობს ასეთი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეს, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 3302. წვრთნა ტერორისტული მიზნით (25.07.2006 N 3530) 

1. ამ კოდექსის 323-ე–330-ე მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე 

დანაშაულის ჩადენის ანდა მისი ჩადენის ხელშეწყობის მიზნით ინსტრუქტაჟის გაწევა 

ასაფეთქებელი, ცეცხლსასროლი ან სხვა სახის იარაღის ან მომწამვლელი ან საშიში 

ნივთიერებების ანდა სხვა სპეციფიკური მეთოდების გამოყენებისა და ტექნიკის 

დამზადების ან გამოყენების სფეროში, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თერთმეტ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 



ა) არაერთგზის; 

ბ) ორი ან მეტი პირის მიმართ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 331. ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინება (25.03.2005 N 1205) 

1. ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინება,-  

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

2. იგივე ქმედება: 

ა) ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; 

ბ) ჩადენილი არაერთგზის; 

გ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, –  

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 3311. ტერორიზმის დაფინანსება (25.07.2006 N 3530) 

1. ტერორიზმის დაფინანსება, ესე იგი ფინანსური სახსრების ან სხვა სახის 

ქონების შეგროვება ან მიწოდება იმის წინასწარი შეცნობით, რომ იგი მთლიანად ან 

ნაწილობრივ გამოყენებული იქნება ან შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ტერორისტის 

ან ტერორისტული ორგანიზაციის მიერ ან/და ამ კოდექსის 144-ე, 227-ე, 2271, 2272, 230-ე, 

231-ე, 2311, 2312, 323-ე–330-ე და 3302 მუხლებით გათვალისწინებული ერთ-ერთი 

დანაშაულის ჩასადენად, მიუხედავად იმისა, ჩადენილია თუ არა ამ მუხლებით 

გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თოთხმეტ წლამდე. (28.10.2011. 

N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
       2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) არაერთგზის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თოთხმეტიდან ჩვიდმეტ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ტერორისტული ორგანიზაციის მიერ; 

ბ) რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ჩვიდმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

 

თავი XXXIX 

სამოხელეო დანაშაული 



 

მუხლი 332. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება (25.07.2006 N 

3530) 
1. მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგოდ, 

თავისთვის ან სხვისთვის რაიმე გამორჩენის ან უპირატესობის მისაღებად, რამაც 

ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი 

ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

2. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება სახელმწიფო 

პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

       3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის; 

ბ) ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით; 

გ) დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

შენიშვნა:  (23.10.2008 N 403) 

1. ამ თავით გათვალისწინებული დანაშაულის სუბიექტები ასევე არიან საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური 

გაერთიანებებისა) ის თანამშრომლები, რომლებიც ახორციელებენ საჯაროსამართლებრივ 

უფლებამოსილებას, საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიების წევრები და 

თანამშრომლები, საარჩევნო სუბიექტები  (მხოლოდ ამ კოდექსის 338-ე მუხლით 

გათვალისწინებული დანაშაულის მიზნებისათვის), არბიტრაჟის წევრები, კერძო 

აღმასრულებლები, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს 

კანონმდებლობის საფუძველზე ახორციელებს საჯაროსამართლებრივ უფლებამოსილებას. 

პირს. (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

2. ამ თავის მიზნებისათვის, მოხელესთან გათანაბრებული პირი ასევე გულისხმობს 

უცხო ქვეყნის სახელმწიფო თანამდებობის პირს (მათ შორის, საკანონმდებლო ან/და 

ადმინისტრაციული უფლებამოსილების განმახორციელებელი სახელმწიფო ორგანოს 

წევრს), აგრეთვე ნებისმიერ პირს, რომელიც ასრულებს რაიმე საჯარო ფუნქციას სხვა 

სახელმწიფოსთვის, საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ორგანოს თანამდებობის პირს ან 

ხელშეკრულების საფუძველზე დაქირავებულ თანამშრომელს, ასევე ნებისმიერ 

მივლინებულ ან არამივლინებულ პირს, რომელიც ასრულებს ამ თანამდებობის პირის ან 

თანამშრომლის ფუნქციების შესაბამის ფუნქციებს, უცხო ქვეყნის არბიტრაჟის წევრებს და 

ნაფიც მსაჯულებს, რომლებიც ასრულებენ თავიანთ ფუნქციებს უცხო ქვეყნის 

კანონმდებლობის საფუძველზე, საერთაშორისო საპარლამენტო კრების წევრს, სისხლის 

სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წარმომადგენელს, საერთაშორისო 

სასამართლოს ან სასამართლო ორგანოს მოსამართლეს და თანამდებობის პირს. (28.10.2011. 

N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 



3. ამ კოდექსის 338-ე–3391 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულთა 

სუბიექტები ასევე არიან ნაფიცი მსაჯულები (ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატები), 

რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ახორციელებენ აღნიშნულ 

უფლებამოსილებას. (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდა მე–15 დღეს) 

 

მუხლი 333. სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება (28.04.2006. N2937) 

1. მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების გადამეტება, რამაც ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, 

საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.  

2. სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება სახელმწიფო-პოლიტიკური 

თანამდებობის მქონე პირის  მიერ,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.  

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) არაერთგზის;  

ბ) ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით;  

გ) დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 334. ბრალდებულის სისხლისსამართლებრივი  

           პასუხისმგებლობისაგან უკანონო გათავისუფლება (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 

2010 წლის 1 ოქტომბრიდან ) 
ბრალდებულის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან უკანონო 

გათავისუფლება, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.  

 

მუხლი 335. განმარტების, ჩვენების ან დასკვნის მიცემის იძულება (25.07.2006 N 3530) 

1. მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ მუქარით, მოტყუებით, 

შანტაჟით ან სხვა უკანონო ქმედებით პირის იძულება განმარტების ან ჩვენების 

მიცემისათვის ანდა ექსპერტისა – დასკვნის მიცემისათვის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით; 

ბ) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ცხრა წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ წლამდე. 



 

მუხლი 336. ამოღებულია (4.07.2007 N5205) 

 

მუხლი 337. სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო 

  მონაწილეობა(28.04.2006. N2937) 

მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ პირადად ან სხვისი მეშვეობით 

საწარმოს, ორგანიზაციის ან დაწესებულების დაარსება სამეწარმეო საქმიანობის მიზნით 

ანდა მის მართვაში მონაწილეობა კანონით დადგენილი აკრძალვის მიუხედავად, თუ ეს 

დაკავშირებულია მისთვის უკანონო შეღავათის ან უპირატესობის დაწესებასთან ან მის 

სხვა ფორმით მფარველობასთან,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორიდან სამ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.“. 

 

მუხლი 338. ქრთამის აღება (25.07.2006 N 3530) 

1. მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ პირდაპირ ან არაპირდაპირ, 

ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების, ქონებრივი სარგებლის ან სხვა რაიმე 

არამართლზომიერი უპირატესობის მიღება ან მოთხოვნა, ასევე ასეთის თაობაზე 

შეთავაზების ან დაპირების მიღება თავის ან სხვა პირის სასარგებლოდ, რათა ამ მოხელემ 

ან მასთან გათანაბრებულმა პირმა თანამდებობრივი უფლება-მოვალეობების 

შესრულებისას ქრთამის მიმცემის ან სხვა პირის სასარგებლოდ განახორციელოს რაიმე 

ქმედება ან თავი შეიკავოს რაიმე ქმედების განხორციელებისაგან ან გამოიყენოს თავისი 

თანამდებობრივი ავტორიტეტი ანალოგიური მიზნის მისაღწევად, აგრეთვე 

განახორციელოს სამსახურებრივი მფარველობა, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 

2. ქრთამის აღება: 

ა) სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ; 

ბ) დიდი ოდენობით; 

გ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) მექრთამეობისათვის მსჯავრდებულის მიერ; 

ბ) არაერთგზის; 

გ) გამოძალვით; 

დ) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ე) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით  თერთმეტიდან თხუთმეტ  წლამდე. 

შენიშვნა: დიდი ოდენობით ქრთამად ითვლება ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა 

ქონების ან ქონებრივი სარგებლის სახით თანხა ათი ათასი ლარის ზევით, ხოლო 

განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამად – თანხა ოცდაათი ათასი ლარის ზევით.  
(23.10.2008 N 401) 

 

მუხლი 339. ქრთამის მიცემა (25.07.2006 N 3530) 



1. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება ქრთამის 

მიმცემი, თუ მან ამის თაობაზე ნებაყოფლობით განუცხადა სისხლის სამართლის პროცესის 

მწარმოებელ ორგანოს. პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების შესახებ 

გადაწყვეტილებას იღებს სისხლის სამართლის პროცესის მწარმოებელი ორგანო. 

(28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი უკანონო ქმედების ჩასადენად, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი  

ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 

 შენიშვნა:  

1. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება ქრთამის 

მიმცემი, თუ მას ქრთამი გამოსძალეს ან თუ მან ქრთამის მიცემის შესახებ ნებაყოფლობით 

განუცხადა სისხლის სამართლის პროცესის მწარმოებელ ორგანოს. 

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ჯარიმით. 

  

მუხლი 3391. ზეგავლენით ვაჭრობა (25.07.2006 N 3530) 

1. იმ პირისათვის, რომელიც ამტკიცებს ან ადასტურებს, რომ მას შეუძლია 

არამართლზომიერი ზეგავლენის მოხდენა მოხელის ან მოხელესთან გათანაბრებული 

პირის მიერ გადაწყვეტილების მიღებაზე პირდაპირ ან არაპირდაპირ, მის ან სხვა პირის 

სასარგებლოდ ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების, ქონებრივი სარგებლის ან სხვა 

რაიმე არამართლზომიერი უპირატესობის დაპირება, შეთავაზება ან მინიჭება იმ პირის 

მიერ, რომელიც მოქმედებს საკუთარი ან სხვა პირის ინტერესებისათვის, მიუხედავად 

იმისა, განხორციელდა თუ არა ასეთი ზეგავლენა ან/და მიღებულ იქნა თუ არა ამ 

ზეგავლენის სასურველი შედეგი, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების შეზღუდვით იმავე ვადით ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ 

წლამდე. (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
       2. პირის მიერ, რომელიც ამტკიცებს ან ადასტურებს, რომ მას შეუძლია 

არამართლზომიერი ზეგავლენის მოხდენა მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის 

მიერ გადაწყვეტილების მიღებაზე თავის ან სხვა პირის სასარგებლოდ იმ პირისაგან, 

რომელიც მოქმედებს საკუთარი ან სხვა პირის ინტერესებისათვის, პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ, ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების, ქონებრივი სარგებლის ან სხვა 

რაიმე არამართლზომიერი უპირატესობის მოთხოვნა ან მიღება, ასევე ასეთის თაობაზე 

დაპირების ან შეთავაზების მიღება, მიუხედავად იმისა, განხორციელდა თუ არა ასეთი 

ზეგავლენა ან/და მიღებულ იქნა თუ არა ამ ზეგავლენით სასურველი   შედეგი, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

შენიშვნა:  



1. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისათვის 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება პირი, რომელმაც ამის 

თაობაზე ნებაყოფლობით განუცხადა სისხლის სამართლის პროცესის მწარმოებელ 

ორგანოს. პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 

სისხლის სამართლის პროცესის მწარმოებელი ორგანო. (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
       2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ჯარიმით. 

  

მუხლი 340. კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღება (25.07.2006 N 3530) 

1. მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ კანონით აკრძალული საჩუქრის 

მიღება, – 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ასიდან სამას 

საათამდე ან თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ 

წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის, – 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ორასიდან ოთხას 

საათამდე ან თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ 

წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

 

მუხლი 341. სამსახურებრივი სიყალბე(28.04.2006. N2937) 

სამსახურებრივი სიყალბე, ესე იგი მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ 

ყალბი ცნობის ან ჩანაწერის შეტანა ოფიციალურ დოკუმენტში ან დავთარში, ანდა ყალბი 

დოკუმენტის შედგენა ან გაცემა, აგრეთვე საწარმოს, დაწესებულების ან ორგანიზაციის 

საქმეში არსებული ოფიციალური ან კერძო დოკუმენტის გაყალბება, ჩადენილი ანგარებით 

ან სხვა პირადი მოტივით,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

 

მუხლი 342. სამსახურებრივი გულგრილობა (28.04.2006. N2937) 

1. სამსახურებრივი გულგრილობა, ესე იგი მოხელის ან მასთან გათანაბრებული 

პირის მიერ თავისი სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად 

შესრულება მისდამი დაუდევარი დამოკიდებულების გამო, რამაც ფიზიკური ან 

იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების 

არსებითი დარღვევა გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე 

შედეგი,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

 

 მუხლი 3421.  პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის  

                 დაწესებულებაში სამსახურის დადგენილი წესის  



                 დარღვევა  

 1. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მოხელის ან მასთან 

გათანაბრებული პირის მიერ შესაბამის დაწესებულებაში დადგენილი წესის 

შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება მისდამი დაუდევარი დამოკიდებულების 

გამო, რასაც შედეგად მოჰყვა პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან 

ან ბადრაგირებისას გაქცევა ანდა პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულების საქმიანობის დეზორგანიზაცია, – 

 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე 

შედეგი, – 

 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. (9.03.2010. 

N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 
 

თავი XL  

დანაშაული მმართველობის 

წესის წინააღმდეგ  

 

 მუხლი 343. საქართველოს სახელმწიფო გერბის 

  ან დროშის შებღალვა (28.04.2006. N2937) 

საქართველოს სახელმწიფო გერბის ან დროშის შებღალვა,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 

მუხლი 344. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა (20.06.2006. 

N3309 გამოქვეყნებიდან 1 თვის შემდეგ) 
1. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) ძალადობით ან ძალადობის მუქარით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ხუთ წლამდე. 

 

შენიშვნა: ეს მუხლი არ ვრცელდება საქართველოში გადმოსულ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეზე ან მოქალაქეობის არმქონე პირზე, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის 

შესაბამისად თავშესაფარს სთხოვს ხელისუფლებას, თუ მის ქმედებაში არ არის სხვა 

დანაშაულის ნიშნები. ეს მუხლი აგრეთვე არ ვრცელდება პირზე, თუ აღნიშნული ქმედება 

მან ჩაიდინა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლად ყოფნის გამო ადამიანით 

ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის სტატუსის მოპოვებამდე. 

 

მუხლი 3441. საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე მიგრანტის   

            უკანონოდ გადაყვანა ან/და მისთვის  

            საქართველოში უკანონოდ ყოფნისათვის შესაბამისი  

            პირობების შექმნა (25.07.2006 N 3530) 



1. საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე მიგრანტის უკანონოდ გადაყვანა ან/და 

მისთვის საქართველოში ყოფნისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა (ხელის შეწყობა) 

კანონმდებლობის დადგენილი წესების დარღვევით, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი:  

ა) არაერთგზის; 

ბ) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 

გ) მიგრანტის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნით; 

დ) მიგრანტის მიმართ არაჰუმანური ან დამამცირებელი მოპყრობით, მისი 

ექსპლუატაციის ჩათვლით; 

ე) ყალბი საბუთების გამოყენებით, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 

ა) ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; 

ბ) რამაც გამოიწვია მიგრანტის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თხუთმეტ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისთვის იურიდიული პირი 

ისჯება საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 345. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ  

           შეცვლა (28.04.2006. N2937) 

1. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ შეცვლა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება:  

ა) ჯგუფურად;  

ბ) ძალადობით ან ძალადობის მუქარით; 

გ) არაერთგზის; 

დ) რამაც  გამოიწვია მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე. 

  

მუხლი 346. საქართველოს სახელმწიფო ალმის უკანონოდ აღმართვა  

ხომალდზე საქართველოს სახელმწიფო ალმის ან ამოსაცნობი ნიშნის უკანონოდ 

აღმართვა, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 347. შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარების წესის დარღვევა  

შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარების წესის დარღვევა ამ აქციის ორგანიზატორის 

მიერ, რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა 

გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 348. გაფიცვის წესის დარღვევა 



გაფიცვის წესის დარღვევა ამ აქციის ორგანიზატორის მიერ, რამაც  გამოიწვია მძიმე 

შედეგი, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა 

გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 3481. ადმინისტრაციულ წარმოებაში ცრუ ჩვენების, ყალბი  

                დასკვნის ან ჩვენების მიცემა ანდა განზრახ არასწორად  

                თარგმნა (21.03.2008 N 5982)  

ადმინისტრაციულ წარმოებაში მოწმის მიერ ცრუ ჩვენების მიცემა ან ექსპერტის 

მიერ ყალბი დასკვნის ან ჩვენების მიცემა ანდა თარჯიმნის მიერ განზრახ არასწორად 

თარგმნა,  

– ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე 

ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.  

შენიშვნა: მოწმე, ექსპერტი ან თარჯიმანი თავისუფლდება სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობისაგან, თუ იგი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გადაწყვეტილების 

მიღებამდე ნებაყოფლობით განაცხადებს თავის მიერ ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის ან 

ჩვენების მიცემის ანდა განზრახ არასწორად თარგმნის შესახებ.    

 

მუხლი 3482. ადმინისტრაციულ წარმოებაში (21.03.2008 N 5982) 

 მოწმის მიერ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმა  

ადმინისტრაციულ წარმოებაში მოწმის მიერ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმა, თუ 

ჩვენების მიცემის ვალდებულება განსაზღვრულია კანონით,  

– ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან 

ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 349. საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო 

კომისიის მოთხოვნის შეუსრულებლობა 

საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის კანონიერი 

მოთხოვნის შეუსრულებლობა, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების  ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით  სამ წლამდე. 

 

მუხლი 350. საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო 

  კომისიისათვის ცრუ ახსნა-განმარტების მიცემა (28.04.2006. N2937) 

საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიისათვის ცრუ ახსნა-

განმარტების მიცემა,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე ან 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც 

საათამდე ანდა თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 

ხუთ წლამდე.“. 



 

მუხლი 351. საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო 

  კომისიის მონაცემის გახმაურება (28.04.2006. N2937) 

საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მონაცემის 

სათანადო ნებართვის გარეშე გახმაურება,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 352. სახალხო დამცველზე ზემოქმედება 

1. სახალხო დამცველზე ზემოქმედება ნებისმიერი ფორმით, მისი სამსახურებრივი 

საქმიანობისათვის ხელის შეშლის მიზნით,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

 

მუხლი 353. წინააღმდეგობა, მუქარა ან ძალადობა საზოგადოებრივი  

  წესრიგის დამცველის ან ხელისუფლების სხვა 

     წარმომადგენლის მიმართ(28.04.2006. N2937) 

1. პოლიციის მუშაკის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის მიმართ 

წინააღმდეგობა საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისათვის ხელის შეშლის, მისი 

საქმიანობის შეწყვეტის ან შეცვლის მიზნით, აგრეთვე აშკარა უკანონო ქმედებისათვის 

მისი იძულება, ჩადენილი ძალადობით ან ძალადობის მუქარით,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ჯგუფის მიერ,  – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.  (19.12.2008 N 795)  

 

 

მუხლი 3531. პოლიციელზე ან  ხელისუფლების სხვა  

                         წარმომადგენელზე ანდა საჯარო  დაწესებულებაზე  

                         თავდასხმა (1.07.2011. N4981 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 

დღეს) 

1. პოლიციელზე ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე, ანდა მათ 

სამსახურებრივ ან საცხოვრებელ შენობაზე, ან მათ სატრანსპორტო საშუალებაზე, ანდა 

მათი ოჯახის წევრზე თავდასხმა  პოლიციელის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის 

სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

2. პოლიციელის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის, ანდა მათი ოჯახის 

წევრის ჯანმრთელობის ხელყოფა პოლიციელის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის 

სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით − 



ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე. 

3. პოლიციელის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის, ანდა მათი ოჯახის 

წევრის სიცოცხლის მოსპობა პოლიციელის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის 

სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით − 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თექვსმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით.  

 

 

მუხლი 354. სამართალდამცავი ან მაკონტროლებელი ორგანოს 

            მოხელის მიმართ გამოყენებული დაცვის ზომის 

            შესახებ მონაცემის გახმაურება (28.04.2006. N2937) 

1. სამსახურებრივი საქმიანობისათვის ხელის შეშლის მიზნით სამართალდამცავი ან 

მაკონტროლებელი ორგანოს მოხელის ან მისი ახლო ნათესავის მიმართ გამოყენებული 

დაცვის ზომის შესახებ მონაცემის გახმაურება,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 355. ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარუდგენლობა  

           ან დეკლარაციაში არასრული ან არასწორი მონაცემის  

           შეტანა (2.10.2008 N 313) 

ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარუდგენლობა, ჩადენილი ასეთი 

ქმედებისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდეგ, ან დეკლარაციაში 

განზრახ არასრული ან არასწორი მონაცემის შეტანა, – 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან 

ორას საათამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 

სამ წლამდე. 

 

მუხლი 356. წვევამდელის მიერ სამხედრო ან ალტერნატიული  

  შრომითი სამსახურისათვის თავის არიდება(28.04.2006. N2937) 

 

1. წვევამდელის მიერ სამხედრო სამსახურისათვის თავის არიდება,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.  

2. წვევამდელის მიერ ალტერნატიული შრომითი სამსახურისათვის თავის 

არიდება,- 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ომიანობის ან საგანგებო მდგომარეობის დროს,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 357. სამხედრო სარეზერვო სამსახურისთვის თავის არიდება (27.12.2006 N4195) 



პირის  მიერ  სამხედრო  სარეზერვო  სამსახურისთვის  თავის  არიდება, ჩადენილი 

ასეთი ქმედებისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდეგ, – 

ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ოც    

საათამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 358. მობილიზაციით გაწვევისათვის თავის არიდება(28.04.2006. N2937) 

 მობილიზაციით გაწვევისათვის თავის არიდება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე.“.  

 

მუხლი 359. ომიანობის დროს ბეგრის შესრულებისათვის 

ან გადასახადის გადახდისათვის თავის არიდება(28.04.2006. N2937) 

ომიანობის დროს შრომითი მობილიზაციისათვის ან სხვა ბეგრის 

შესრულებისათვის ანდა გადასახადის გადახდისათვის თავის არიდება,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 360. თვითნებობა(28.04.2006. N2937) 

1. თვითნებობა, ესე იგი ნამდვილად თავისი ან თავისად დაგულებული უფლების 

დადგენილი წესის საწინააღმდეგოდ განხორციელება, რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი 

ზიანი,- 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე 

ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ძალადობით ან ძალადობის მუქარით,- 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

 

მუხლი 361. ოფიციალური დოკუმენტის ან სახელმწიფო ჯილდოს 

   შეძენა ან გასაღება(28.04.2006. N2937) 

ანგარების მიზნით შეძენა ან გასაღება ოფიციალური დოკუმენტისა ან სახელმწიფო 

ჯილდოსი,  რომელიც პირს ანიჭებს რაიმე უფლებას ან ათავისუფლებს რაიმე 

მოვალეობისაგან,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.“. 

 

მუხლი 362. ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის 

   დამზადება, გასაღება ან გამოყენება (20.06.2006. N3309 გამოქვეყნებიდან 1 თვის შემდეგ) 

 1. ყალბი პირადობის მოწმობის ან სხვა ოფიციალური დოკუმენტის, ბეჭდის, 

შტამპის ან ბლანკის დამზადება, შეძენა, შენახვა გასაღების ან გამოყენების მიზნით, 

გასაღება ან გამოყენება, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. (16.07.2010. N3446) 

2. იგივე ქმედება: 

ა) ჩადენილი არაერთგზის; 



ბ) რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი ზიანი, – 

ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 

შენიშვნა: (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდა მე–15 დღეს) 

1. ეს მუხლი არ ვრცელდება პირზე, თუ აღნიშნული ქმედება მან ჩაიდინა ადამიანით 

ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლად ყოფნის გამო ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

მსხვერპლის სტატუსის მოპოვებამდე.   

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.  

 

მუხლი 363. დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის, 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება 

1. დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება, 

გადამალვა, განადგურება ან დაზიანება, ჩადენილი ანგარებით ან სხვა პირადი მოტივით, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე. 

2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან სხვა მნიშვნელოვანი პირადი 

დოკუმენტის გატაცება, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

კარი მეთორმეტე 

დანაშაული  სასამართლო 

ხელისუფლების წინააღმდეგ 

 

თავი XLI 

დანაშაული სასამართლო ორგანოების 

საქმიანობის წინააღმდეგ 

 

მუხლი 364. სამართალწარმოების განხორციელებისთვის ან გამოძიებისთვის ხელის 

შეშლა (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

1. საქმის ყოველმხრივი, სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელის შეშლის 

მიზნით პროკურორის ან გამომძიებლის საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უკანონო ჩარევა 

– 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ 

წლამდე.                 

2. სამართალწარმოების განხორციელებაზე ზეგავლენის მიზნით სასამართლოს 

საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უხეში ჩარევა – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

21. სამართალწარმოების განხორციელებაზე ზეგავლენის მიზნით ნაფიცი მსაჯულის 

(ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატის) საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უკანონოდ ჩარევა, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. (24.09.2010. 

N3619 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე–15 დღეს) 



             3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო-

პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 

უამისოდ. 

4. ამ მუხლის პირველი, მე-2 ან 21 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, 

ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 

უამისოდ (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე–15 დღეს) 

 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით. 

 

მუხლი 365. მუქარა ან ძალადობა სამართალწარმოების განხორციელებასთან ან 

გამოძიებასთან დაკავშირებით (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

1. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის, მოსამართლის, მსაჯულის ან მისი ახლო 

ნათესავის მიმართ სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ანდა ქონების 

განადგურების ან დაზიანების მუქარა სასამართლოში საქმის ან მასალის განხილვასთან 

დაკავშირებით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი პროკურორის, გამომძიებლის, დამცველის, ექსპერტის, 

აღმასრულებლის, სამართალწარმოების სხვა მონაწილის ან მისი ახლო ნათესავის მიმართ, 

გამოძიებასთან, სასამართლოში საქმის ან მასალის განხილვასთან ანდა განაჩენის ან სხვა 

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. (24.09.2010. 

N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

 3.  ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ძალადობით, რომელიც საშიში არ არის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

4. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

ძალადობით, რომელიც საშიშია სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 

5. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:  

ა) ჯგუფურად; 

ბ) არაერთგზის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 366. სასამართლოს უპატივცემულობა(28.04.2006. N2937) 



1. სასამართლოს უპატივცემულობა, რაც გამოიხატა სამართალწარმოების 

მონაწილის შეურაცხყოფით,- 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ 

წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რაც გამოიხატა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის, 

მოსამართლის ან მსაჯულის შეურაცხყოფით,- 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.“. 

 

მუხლი 367. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის, მოსამართლის, 

  მსაჯულის, სამართალწარმოების ანდა სისხლის 

  სამართლის პროცესის სხვა მონაწილის უსაფრთხოების 

  დაცვის საიდუმლოების გახმაურება (28.04.2006. N2937) 

1. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის, მოსამართლის, მსაჯულის ან 

სამართალწარმოების სხვა მონაწილის, აღმასრულებლის, დაზარალებულის, მოწმის ან 

სისხლის სამართლის პროცესის სხვა მონაწილის ანდა მისი ახლო ნათესავის 

უსაფრთხოების დაცვის საიდუმლოების გახმაურება იმის მიერ, ვინც ასეთი საიდუმლოება 

იცოდა თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამო ან ვისაც ის გაანდეს,- 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე.       

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 3671.   ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს თათბირისა და  

                          კენჭისყრის საიდუმლოების დარღვევა (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
         ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს თათბირისა და კენჭისყრის საიდუმლოების 

დარღვევა, − 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  
 

თავი XL II 

დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების 

საპროცესო წესის წინააღმდეგ 

 

მუხლი 368. მტკიცებულების განადგურება (22.06. 2007 N 5035) 

მტკიცებულების განადგურება სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული 

სამართლის საქმეზე, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 369. მტკიცებულების ფალსიფიკაცია (22.06. 2007 N 5035) 



სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული საქმის მონაწილის ან მისი წარმომადგენლის 

მიერ მტკიცებულების ფალსიფიკაცია, – 

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.  

 

მუხლი 3691. სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების  

            ფალსიფიკაცია (22.06. 2007 N 5035) 

1. ნაკლებად მძიმე დანაშაულის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეზე 

მტკიცებულების ფალსიფიკაცია, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი პროკურორის, გამომძიებლის ან დამცველის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ოთხ წლამდე. 

3. მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შესახებ სისხლის სამართლის 

საქმეზე მტკიცებულების ფალსიფიკაცია, –  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 370. ცრუ ჩვენება, ყალბი დასკვნა, საექსპერტო კვლევის ობიექტის 

დაუცველობა ან არასწორი თარგმანი (5.05.2011. N4630 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 

დღეს) 

1. მოწმის ან დაზარალებულის მიერ ცრუ ჩვენების მიცემა, ექსპერტის მიერ ყალბი 

დასკვნის ან ჩვენების მიცემა, ექსპერტის მიერ განზრახ ან გაუფრთხილებლობით 

საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობა ანდა თარჯიმნის მიერ განზრახ არასწორად 

თარგმნა გამოძიების დროს ან სასამართლოში – 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე 

ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. (5.05.2011. N4630 

ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 

       2. იგივე ქმედება, თუ მას ერთვის ბრალდება მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე 

დანაშაულში, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 
(22.06. 2007 N 5035) 

შენიშვნა: ამოღებულია (16.07.2010. N3446) 

 

 

მუხლი 371. მოწმის ან დაზარალებულის მიერ ჩვენების მიცემაზე 

   უარის თქმა(20.06.2006. N3309 გამოქვეყნებიდან 1 თვის შემდეგ) 

 მოწმის ან დაზარალებულის მიერ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმა, – 



ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას 

ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე. 

შენიშვნა: სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება პირი, 

რომელმაც უარი განაცხადა ჩვენების მიცემაზე თავის ან ახლო ნათესავის 

საწინააღმდეგოდ, და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი – 

მოსაფიქრებელი ვადის განმავლობაში. 

 

 

მუხლი 3711. მოწმის ან დაზარალებულის მიერ არსებითად  

            ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების მიცემა (28.04.2006. N2937) 

მართლმსაჯულებისათვის შეგნებულად ხელის შეშლა, რაც გამოიხატა მოწმის ან 

დაზარალებულის მიერ არსებითად ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების მიცემით,- 

 ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ანგარებით ან სხვა პირადი მოტივით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

არაერთგზის,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 372. ზემოქმედების განხორციელება მოწმეზე,  

            დაზარალებულზე, ექსპერტზე ან თარჯიმანზე (22.06. 2007 N 5035) 

1. მოწმისადმი, დაზარალებულისადმი, ექსპერტისადმი ან თარჯიმნისადმი 

მიმართვა ან მისი დაყოლიება ცრუ ჩვენების ან ყალბი დასკვნის მიცემისათვის ან ჩვენების 

მიცემაზე უარის თქმისათვის, ანდა არასწორად თარგმნისათვის, ან მის მიერ მიცემული 

ჩვენების ან დასკვნის შეცვლისათვის, – 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე 

ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 

2. მოწმის, დაზარალებულის, ექსპერტის ან თარჯიმნის მოსყიდვა ან მისი იძულება 

ცრუ ჩვენების ან ყალბი დასკვნის მიცემისათვის ან განზრახ არასწორად თარგმნისათვის, 

ანდა ჩვენების მიცემაზე უარის თქმისათვის ან მისი შეცვლისათვის, თუ ამას ერთვის 

მისთვის ანდა მისი ახლო ნათესავისათვის ნებისმიერი სახის ქონებრივი სარგებლის 

შეთავაზება ან მოკვლის, ძალადობის, ქონების დაზიანების, განადგურების ანდა  სხვა 

მუქარა, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი ძალადობით, 

– 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 

4. იგივე ქმედება, რომელიც საშიშია სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 



შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით. 

 

მუხლი 373. ცრუ დასმენა (28.04.2006. N2937) 

დანაშაულის ჩადენის შესახებ ცრუ დასმენა,- 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ 

წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, თუ მას ერთვის ბრალდება მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე 

დანაშაულში, ანდა ბრალდების მტკიცებულების ხელოვნურად  შექმნა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.  

3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 

ა) ჩადენილი ანგარებით ან სხვა პირადი მოტივით; 

ბ) რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 

 

თავი XLIII 

დანაშაულის დროულად აღკვეთისა და გახსნის 

წინააღმდეგ მიმართული ქმედება 

 

 მუხლი 374. გამოძიების მონაცემის გახმაურება (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 

ოქტომბრიდან) 
ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის მასალების ან გამოძიების მონაცემის 

გახმაურება იმის მიერ, ვინც კანონით დადგენილი წესით გაფრთხილებული იყო მისი 

გახმაურების აკრძალვის შესახებ, –  

ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. (24.09.2010. N3619 ამოქმედდეს 2010 წლის 

1 ოქტომბრიდან) 

 

მუხლი 375. დანაშაულის დაფარვა (28.10.2011. N5170 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 

მე-15 დღეს) 

მძიმე ან/და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის, აგრეთვე ამ კოდექსის 182-ე მუხლის 

პირველი ნაწილით, 186-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 1941 მუხლის პირველი 

და მე-2 ნაწილებით, 202-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 221-ე მუხლის პირველი–მე-3 

ნაწილებით, 332-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 339-ე მუხლის პირველი 

ნაწილით, 3391 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 365-ე მუხლის პირველი–მე-3 

ნაწილებით და 372-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის 

დაფარვა წინასწარ შეუპირებლად, – 

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 

შენიშვნა: სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება პირი, 

რომელმაც წინასწარ შეუპირებლად დაფარა ახლო ნათესავის დანაშაული, და „ადამიანით 

ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონით 



გათვალისწინებული ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების 

დაწესებულების (თავშესაფრის) პასუხისმგებელი პირი. 
 

მუხლი 376. დანაშაულის შეუტყობინებლობა (29.12.2006 N 4213) 

დანაშაულის შეუტყობინებლობა იმის მიერ, ვინც ნამდვილად იცის, რომ მზადდება 

ან ჩადენილია მძიმე ან/და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული, –   

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 

 

თავი X IV 

დანაშაული სასამართლო აქტების 

აღსრულების წინააღმდეგ 

 

მუხლი 377. აღწერილ, დაყადაღებულ ან ჩამორთმევას დაქვემდებარებულ 

ქონებასთან დაკავშირებული უკანონო ქმედება (28.12.2005 N 2619) 

1. აღწერილი ან დაყადაღებული ქონების გაფლანგვა, გასხვისება, დამალვა ან 

უკანონოდ გადაცემა იმის მიერ, ვისაც ეს ქონება მინდობილი ჰქონდა, ანდა 

დაყადაღებული ფულადი საშუალებით (ანაბრით, ანგარიშით) საბანკო ოპერაციის 

განხორციელება საკრედიტო ორგანიზაციის მოსამსახურის მიერ,- 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

(28.04.2006. N2937) 

2. ჩამორთმევას დაქვემდებარებული ქონების დამალვა ან განაჩენის (სასამართლო 

გადაწყვეტილების)  აღსრულებისათვის სხვაგვარად თავის არიდება, – 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 3771. აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის/კერძო  

            აღმასრულებლისათვის ქონებრივი ნუსხის   

            წარუდგენლობა (10.12.2010. N3971) 

მოვალის მიერ აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის/კერძო 

აღმასრულებლისათვის კანონით გათვალისწინებული ქონებრივი ნუსხის წარუდგენლობა 

ან არასწორად ანდა არასრულყოფილად წარდგენა –  

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ორასიდან 

ოთხას საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 3772. მოვალის მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებით 

            დაკისრებული მოქმედების შეუსრულებლობა (28.04.2006. N2937) 

მოვალის მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული იმ მოქმედების 

შეუსრულებლობა, რომლის შესრულება მხოლოდ მას შეუძლია,-  

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ორმოცდაათიდან სამას საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

       მუხლი 378. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის  



                  დაწესებულების საქმიანობისათვის ხელის შეშლა     

                 ან ამ საქმიანობის დეზორგანიზაცია (9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 

1 ოქტომბრიდან) 
1. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების თანამშრომლის 

კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა, ან მის მიმართ ძალადობა, ან მისი ანდა 

მისი ახლო ნათესავის მიმართ სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის ან ქონების 

დაზიანების მუქარა თანამშრომლის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ან ამ 

დაწესებულების საქმიანობისათვის სხვაგვარად ხელის შეშლა ანდა ამ საქმიანობის 

დეზორგანიზაცია, − 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. (11.11.2011 N 5255 ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს) 
2. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულის 

მიმართ ძალადობა ჩვენების შეცვლის ან ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის მიზნით, 

აგრეთვე მოქალაქეობრივი მოვალეობის შესრულებაში მსჯავრდებულისათვის ხელის 

შეშლის მიზნით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.  

3. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების ადმინისტრაციაზე 

თავდასხმა ანდა ამავე მიზნით დანაშაულებრივი დაჯგუფების შექმნა ან ასეთ 

დაჯგუფებაში აქტიური მონაწილეობა, – 

 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან რვა წლამდე.  

4. იგივე ქმედება: 

 ა) რომელიც საშიშია სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის; 

 ბ) ჩადენილი არაერთგზის; 

 გ) რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი, –   

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან ათ წლამდე.  

5. ამ მუხლის მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი მძიმე 

ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

 
მუხლი 3781. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის  

                დაწესებულებაში, დროებითი ყოფნის იზოლატორსა  

                და ჰაუპტვახტში მოთავსებული პირისათვის  

                აკრძალული საგნის გადაცემა  (9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 

ოქტომბრიდან) 

                   1. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, დროებითი 

ყოფნის იზოლატორსა და ჰაუპტვახტში მოთავსებული პირისათვის აკრძალული საგნის 

გადაცემა, – 

 ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

 2. იგივე ქმედება: 

 ა) ჩადენილი არაერთგზის; 

 ბ) ჩადენილი იმის მიერ, ვისაც ადრე ჩადენილი ჰქონდა ამ კოდექსის 378-ე–379-ე 

მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული; 



 გ) ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით პირთა ჯგუფის მიერ; 

 დ) ჩადენილი ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის 

გადაცემით; 

 ე) ჩადენილი ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერმოქმედი 

ნივთიერების გადაცემით; 

 ვ) ჩადენილი იარაღის გადაცემით; 

 ზ) რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი, – 

 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 

 3. იგივე ქმედება, ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, – 

 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე. 

 შენიშვნა: აკრძალულ საგნად ჩაითვლება ყველა საგანი (ნივთი), გარდა იმ 

საგნებისა (ნივთებისა), რომელიც (რომლებიც) დასაშვებია, თან იქონიოს პატიმრობის ან 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, დროებითი ყოფნის იზოლატორსა და 

ჰაუპტვახტში მოთავსებულმა პირმა.  
 
მუხლი 3782. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის  

                დაწესებულებაში, დროებითი ყოფნის იზოლატორსა  

                და ჰაუპტვახტში მოთავსებული პირის მიერ  

                აკრძალული საგნის შენახვა, ტარება, ამ საგნით  

       სარგებლობა (9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან 
                   1. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, დროებითი 

ყოფნის იზოლატორსა და ჰაუპტვახტში მოთავსებული პირის მიერ აკრძალული საგნის 

შენახვა, ტარება, ამ საგნით სარგებლობა, – 

 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

 2. იგივე ქმედება:  

 ა) ჩადენილი არაერთგზის; 

 ბ) ჩადენილი იმის მიერ, ვისაც ადრე ჩადენილი ჰქონდა ამ კოდექსის 378-ე–379-ე 

მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული; 

 გ) რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.  
 
 მუხლი 379. დაკავების ადგილიდან, პატიმრობის ან თავისუფლების  

          აღკვეთის დაწესებულებიდან ან ბადრაგირებისას  

          გაქცევა  (9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 
 1. დაკავების ადგილიდან, პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებიდან ანდა ბადრაგირებისას გაქცევა – 

 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე.  

     2. იგივე ქმედება, ჩადენილი:  

 ა) ჯგუფურად; 

 ბ) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით, –  



 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე. 

  

მუხლი 380. თავისუფლების აღკვეთის სახით სასჯელის მოხდისათვის  

           თავის არიდება (9.03.2010. N2697 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან) 

 იმ მსჯავრდებულის მიერ სასჯელის მოხდისათვის თავის არიდება, რომელსაც 

პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან მოკლევადიანი გასვლის 

ნებართვა აქვს, – 

 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  
 

მუხლი 381. განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების   

            შეუსრულებლობა ანდა მისი შესრულებისათვის ხელის  

            შეშლა (22.06. 2007 N 5035) 

1. ძალაში შესული განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების 

შეუსრულებლობა ანდა მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა, – 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლის,  

სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მოხელის მიერ, – 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ორას 

ორმოციდან სამას სამოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ 

წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ 

წლამდე. 

შენიშვნა: ამ კარით დადგენილი სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ 

მიმართული დანაშაული ასევე გულისხმობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო 

სასამართლოს წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს.  

 

მუხლი 3811. დამცავი ან შემაკავებელი ორდერით  

            გათვალისწინებული მოთხოვნების ან/და  

            ვალდებულებების შეუსრულებლობა (28.12.2009. N2513 ამოქმედდეს 2010 

წლის 1 აპრილიდან.) 

დამცავი ან შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნების ან/და 

ვალდებულებების შეუსრულებლობა, ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის         1752 მუხლის შესაბამისად ასეთი ქმედებისათვის 

ადმინისტრაციულსახდელშეფარდებული პირის მიერ, –  

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 

ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 3812. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მოთხოვნის  

            შეუსრულებლობა (10.12.2010. N3971 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 

თებერვლიდან) 

 



სასამართლო გადაწყვეტილებით განსაზღვრული მშობლის მიერ მეორე 

მშობლისათვის შვილის გადაცემის შესახებ ან სასამართლო გადაწყვეტილების 

საფუძველზე შვილთან მეორე მშობლის ან ოჯახის სხვა წევრის ურთიერთობის უფლების 

განხორციელების თაობაზე მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მოთხოვნის 

შეუსრულებლობა, ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის 17313 მუხლის შესაბამისად ასეთი ქმედებისათვის 

ადმინისტრაციულსახდელშეფარდებული პირის მიერ, –  

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან 

ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

კარი მეცამეტე 

დანაშაული სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ 

 

თავი XLV 

დანაშაული დაქვემდებარების წესისა და 

სამხედრო ღირსების დაცვის წინააღმდეგ 

 

მუხლი 382. სამხედრო სამსახურის საწინააღმდეგო დანაშაულის ცნება 

1. სამხედრო სამსახურის საწინააღმდეგო დანაშაულად ითვლება ამ კარით 

გათვალისწინებული ქმედება, მიმართული საქართველოს სამხედრო ძალებში სამხედრო 

სამსახურის წესის წინააღმდეგ, ჩადენილი იმ სამხედრო მოსამსახურის მიერ, რომელიც 

საქართველოს სამხედრო ძალებში მსახურობს გაწვევით ან კონტრაქტის საფუძველზე, 

აგრეთვე რეზერვისტის მიერ სამხედრო სარეზერვო სამსახურის გავლისას. (27.12.2006 N4195) 

2. ომიანობის ან საომარი მდგომარეობის დროს სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა სამხედრო სამსახურის საწინააღმდეგო დანაშაულისათვის 

განისაზღვრება საომარი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით. 

 

მუხლი 383. უფროსის ბრძანების შეუსრულებლობა 

1. დადგენილი წესით გაცემული უფროსის ბრძანების შეუსრულებლობა 

ხელქვეითის მიერ, რამაც არსებითად დააზიანა სამხედრო სამსახურის ინტერესი,- 

ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

2. იგივე ქმედება: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) რამაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. (8.04.2006. N2937) 

3. დადგენილი წესით გაცემული ბრძანებულების შეუსრულებლობა ხელქვეითის 

მიერ სამსახურისადმი დაუდევარი ან არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულების გამო, 

რამაც გაუფრთხილებლობით არსებითად დააზიანა სამხედრო სამსახურის ინტერესი, 

-ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ერთ წლამდე. 

 

 მუხლი 384. უფროსისადმი წინააღმდეგობა ან მისი იძულება, 



   დაარღვიოს სამსახურებრივი მოვალეობა(28.04.2006. N2937) 

1. ძალადობით ან ძალადობის მუქარით წინააღმდეგობის გაწევა უფროსისათვის ან 

იმისთვის, ვინც ასრულებს სამხედრო სამსახურის მოვალეობას, ანდა მისი იძულება, 

დაარღვიოს ეს მოვალეობა,- 

ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) იარაღის გამოყენებით; 

გ) რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება ანდა სხვა 

მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე. 

 

მუხლი 385. უფროსის მიმართ ძალადობა (28.04.2006. N2937) 

1. უფროსის ცემა ან მის მიმართ სხვაგვარი ძალადობა სამხედრო სამსახურის 

მოვალეობის შესრულებისას ან ამ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით,- 

ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება: 

ა) ჯგუფურად; 

ბ) იარაღის გამოყენებით; 

გ) რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება ანდა სხვა მძიმე 

შედეგი გამოიწვია,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე. 

 

მუხლი 386. ურთიერთდაუქვემდებარებელ სამხედრო მოსამსახურეთა 

შორის დამოკიდებულების წესის დარღვევა 

1. ურთიერთდაუქვემდებარებელ სამხედრო მოსამსახურეთა შორის 

დამოკიდებულების წესის დარღვევა, რასაც თან ახლდა დაზარალებულის პატივის ან 

ღირსების დამცირება ანდა მისი იძულება, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება:  

ა) ჯგუფურად;  

ბ) ორი ან მეტი პირის მიმართ; 

გ) არაერთგზის;  

დ) იარაღის გამოყენებით; 

ე) რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც 

გამოიწვია მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ცხრა წლამდე. (28.04.2006. 

N2937) 



 

მუხლი 387. სამხედრო მოსამსახურის შეურაცხყოფა 

1. სამხედრო მოსამსახურის მიერ სხვა სამხედრო მოსამსახურის შეურაცხყოფა 

სამხედრო სამსახურის მოვალეობის შესრულებისას ან ამ მოვალეობის შესრულებასთან 

დაკავშირებით, 

-ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ექვს თვემდე.  

2. ხელქვეითის მიერ უფროსის ან უფროსის მიერ ხელქვეითის შეურაცხყოფა 

სამხედრო სამსახურის მოვალეობის შესრულებისას ან ამ მოვალეობის შესრულებასთან 

დაკავშირებით, 

-ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 388. სამხედრო ნაწილის ან სამსახურის სხვა ადგილის 

თვითნებურად დატოვება 

1. სამხედრო სამსახურში მყოფის მიერ სამხედრო ნაწილის ან სამსახურის სხვა ადგილის 

თვითნებურად დატოვება, აგრეთვე სამსახურში (ნაწილში) საპატიო მიზეზის გარეშე 

დროულად გამოუცხადებლობა ორ დღე-ღამეზე მეტი ხანგრძლივობით, მაგრამ არა უმეტეს 

ათი დღე-ღამისა, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. (27.04.2010. N3017) 

2. ამოღებულია. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი ათ დღე-

ღამეზე მეტი ხანგრძლივობით, მაგრამ არა უმეტეს ერთი თვისა, – 

ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. (27.04.2010. N3017) 

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი ერთ თვეზე 

მეტი ხანგრძლივობით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

შენიშვნა:  

1. ამ მუხლის მიზნებისათვის სამხედრო მოსამსახურედ ითვლება 

კურსანტი/მსმენელი, სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვეული პირი, 

საკონტრაქტო (პროფესიული) და კადრის სამხედრო მოსამსახურე, აგრეთვე რეზერვისტი 

სამხედრო შეკრებაზე ყოფნისას. 

             2.სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც პირველად ჩაიდენს ამ მუხლით 

გათვალისწინებულ ქმედებას, შეიძლება გათავისუფლდეს სისხლის-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობისაგან, თუ სამხედრო ნაწილის ან სამსახურის სხვა ადგილის 

თვითნებურად დატოვება გამოწვეული იყო მძიმე ვითარებით. (27.04.2010. N3017) 

 

 

მუხლი 389. დეზერტირობა (27.12.2006 N4195) 

1. დეზერტირობა, ესე იგი სამხედრო ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურის 

მოსამსახურის მიერ სამხედრო ნაწილის ან სხვა ადგილის თვითნებურად დატოვება 

სამხედრო ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურისთვის თავის არიდების მიზნით ანდა ამავე 

მიზნით სამსახურში გამოუცხადებლობა, – 



ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 

ა) სამსახურებრივი სარგებლობისათვის მინდობილი იარაღით; 

ბ) ჯგუფურად, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 

შენიშვნა: სამხედრო ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურის მოსამსახურე, რომელიც 

პირველად ჩაიდენს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ქმედებას, 

შეიძლება განთავისუფლდეს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ 

დეზერტირობა გამოწვეული იყო მძიმე ვითარებით. 

 

მუხლი 390. სამხედრო სამსახურისათვის თავის არიდება  

  ავადმყოფობის სიმულაციით ან სხვაგვარად მოტყუებით (28.04.2006. N2937) 

1. სამხედრო მოსამსახურის მიერ სამხედრო სამსახურისათვის თავის არიდება 

ავადმყოფობის სიმულაციით, სხეულის თვითდაზიანებით, ყალბი დოკუმენტის 

გამოყენებით ან სხვაგვარად მოტყუებით,- 

ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 3901. სამხედრო სარეზერვო სამსახურისთვის თავის არიდება  

            ავადმყოფობის სიმულაციით ან სხვაგვარად მოტყუებით (27.12.2006 N4195) 

სამხედრო სარეზერვო სამსახურის მოსამსახურის მიერ სამხედრო სარეზერვო 

სამსახურისთვის თავის არიდება ავადმყოფობის სიმულაციით, სხეულის 

თვითდაზიანებით, ყალბი დოკუმენტის გამოყენებით ან სხვაგვარად მოტყუებით, – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 391. დასაღუპად განწირული სამხედრო ხომალდის       დატოვება(28.04.2006. N2937) 

დასაღუპად განწირული სამხედრო ხომალდის დატოვება იმ მეთაურის მიერ, 

რომელსაც ბოლომდე არ შეუსრულებია სამსახურებრივი მოვალეობა, ან ეკიპაჟის წევრის 

მიერ მეთაურის სათანადო განკარგულების გარეშე,- 

ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 392. საბრძოლო მორიგეობის (საბრძოლო სამსახურის) 

წესის დარღვევა 

1. საქართველოზე უეცარი თავდასხმის დროულად გამოვლენისა და მოგერიების 

ანდა მისი სახელმწიფო უშიშროების უზრუნველყოფის მიზნით დაწესებული საბრძოლო 

მორიგეობის (საბრძოლო სამსახურის) წესის დარღვევა, რამაც გამოიწვია ან შეეძლო 

გამოეწვია სახელმწიფო უშიშროების ინტერესის ხელყოფა,- 

ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან  

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ათ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 



3. საბრძოლო მორიგეობის (საბრძოლო სამსახურის) წესის დარღვევა მისდამი 

დაუდევარი ან არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულების გამო, რამაც  გამოიწვია მძიმე 

შედეგი, 

-ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 393. სასაზღვრო სამსახურის შესრულების წესის დარღვევა 

1. სასაზღვრო სამსახურის შესრულების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც სასაზღვრო 

განაწესის შემადგენლობაში შედის ან ასრულებს სასაზღვრო სამსახურის სხვა მოვალეობას, 

რამაც გამოიწვია ან შეეძლო გამოეწვია სახელმწიფო უშიშროების ინტერესის ხელყოფა, 

-ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

3. სასაზღვრო სამსახურის შესრულების წესის დარღვევა მისდამი დაუდევარი ან 

არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულების გამო, რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი, 

-ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 

მუხლი 394. საყარაულო სამსახურის წესის დარღვევა 

1. საყარაულო სამსახურის წესის დარღვევა ყარაულის (ვახტიორის) მიერ, რამაც  

გამოიწვია ყარაულის (ვახტის) დასაცავი ობიექტის დაზიანება,- 

ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

3. საყარაულო სამსახურის წესის დარღვევა მისდამი დაუდევარი ან 

არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულების გამო, რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 

 

მუხლი 395. საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისა და საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დროს სამსახურის 

შესრულების წესის დარღვევა 

1. სამსახურის შესრულების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც საზოგადოებრივი 

წესრიგის დამცველი ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი სამხედრო 

განაწესის შემადგენლობაში შედის, რამაც  გამოიწვია პირის უფლების ან კანონიერი 

ინტერესის დარღვევა,- 

ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

2. იგივე ქმედება, რამაც  გამოიწვია მძიმე შედეგი, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 



 

მუხლი 396. შინაგანი სამსახურის წესდებისა და გარნიზონში  

           პატრულირების  წესის დარღვევა 

ნაწილის სადღეღამისო განაწესის შემადგენლობაში (ყარაულისა და ვახტის გარდა) 

შემავალი პირის მიერ შინაგანი სამსახურის წესდების დარღვევა, ანდა გარნიზონში 

პატრულირების წესის დარღვევა საპატრულო განაწესის შემადგენლობაში შემავალი პირის 

მიერ, რამაც  გამოიწვია მძიმე შედეგი,- 

ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. (28.04.2006. N2937) 

 

თავი XLVI 

დანაშაული სამხედრო ქონების შენახვის ან 

ექსპლუატაციის წესის წინააღმდეგ 

 

მუხლი 397. სამხედრო ქონების განზრახ დაზიანება ან განადგურება 

1. იარაღის, საბრძოლო მასალის, სატრანსპორტო საშუალების, სამხედრო ტექნიკის 

ან სხვა სამხედრო ქონების განზრახ დაზიანება ან განადგურება,- 

ისჯება ჯარიმით ან სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ 

წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე 

შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

 

მუხლი 398. სამხედრო ქონების გაუფრთხილებლობით 

           დაზიანება ან განადგურება(28.04.2006. N2937) 

 

იარაღის, საბრძოლო მასალის, სატრანსპორტო საშუალების, სამხედრო ტექნიკის ან 

სხვა სამხედრო ქონების გაუფრთხილებლობით დაზიანება ან განადგურება, რამაც მძიმე 

შედეგი გამოიწვია,- 

ისჯება ჯარიმით ან სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ 

წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 

მუხლი 399. სამხედრო ქონების შენახვის წესის დარღვევა(28.04.3006. N2937) 

 

სამსახურებრივი სარგებლობისათვის მინდობილი იარაღის, საბრძოლო მასალის, 

სატრანსპორტო საშუალების, სამხედრო ტექნიკის ან სხვა სამხედრო ქონების შენახვის 

წესის დარღვევა, რამაც გამოიწვია მისი დაკარგვა ან გაუვარგისება,- 

ისჯება ჯარიმით ან სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ექვს 

თვემდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 

 

მუხლი 400. მანქანის მართვის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა(28.04.2006. 

N2937) 



 

1. საბრძოლო, სპეციალური ან სატრანსპორტო მანქანის მართვის ან ექსპლუატაციის 

წესის დარღვევა, რამაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე 

დაზიანება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.  

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

 ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის 

დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც  გამოიწვია 

ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე. 

 

მუხლი 401. საფრენი აპარატის მართვის ან ექსპლუატაციის 

   წესის დარღვევა(28.04.2006. N2937) 

 

სამხედრო საფრენი აპარატის მართვის ან ფრენისათვის მზადების წესის ანდა მისი 

ექსპლუატაციის წესის დარღვევა, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა 

მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 

 

მუხლი 402. ხომალდის მართვის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა(28.04.2006. 

N2937) 

 

სამხედრო ხომალდის მართვის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა, რამაც  

გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ათ წლამდე. 

 

მუხლი 403. გარშემომყოფისათვის მომეტებული საშიშროების    

           შემცველ იარაღთან მოპყრობის წესის დარღვევა (28.04.2006. N2937) 

1. გარშემომყოფისათვის მომეტებული საშიშროების შემცველ იარაღთან, საბრძოლო 

მასალასთან, რადიოაქტიურ, ფეთქებად ან სხვაგვარ ნივთიერებასთან ანდა საგანთან 

მოპყრობის წესის დარღვევა, რამაც  გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე 

დაზიანება, სამხედრო ტექნიკის განადგურება ან სხვა მძიმე შედეგი,- 

ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია 

ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე. 

 



კარი მეთოთხმეტე 

დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ  

 

თავი XLVII 

დანაშაული კაცობრიობის მშვიდობის, 

უშიშროებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული 

სამართლის წინააღმდეგ 

 

 მუხლი 404. აგრესიული ომის მომზადება ან წარმოება 

1. აგრესიული ომის დაგეგმვა ან მომზადება, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თხუთმეტ წლამდე. 

2. აგრესიული ომის გაჩაღება ან წარმოება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. (28.04.2006. N2937) 

 

მუხლი 405. მოწოდება აგრესიული ომის გაჩაღებისაკენ 

1. საქვეყნოდ მოწოდება აგრესიული ომის გაჩაღებისაკენ, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი საინფორმაციო საშუალებით ან 

სახელმწიფოპოლიტიკური თანამდებობის მქონე მქონე პირის მიერ, 

-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 

მუხლი 406. მასობრივი განადგურების იარაღის დამზადება, შეძენა ან  

           გასაღება (23.02.2010. N2641) 

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით აკრძალული ქიმიური, 

ბიოლოგიური ან მასობრივი განადგურების სხვა იარაღის დამზადება, შეძენა ან გასაღება – 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი 

ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციითა და ჯარიმით. 

 

მუხლი 407. გენოციდი(28.04.2006.  N2937) 

გენოციდი, ესე იგი ქმედება, ჩადენილი შეთანხმებული გეგმის 

განსახორციელებლად რომელიმე ეროვნული, ეთნიკური, რასობრივი, რელიგიური ანდა 

რაიმე სხვა ნიშნით გაერთიანებული ჯგუფის მთლიანად ან ნაწილობრივ მოსასპობად, რაც 

გამოიხატა ასეთი ჯგუფის წევრთა მკვლელობით, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებით, 

მათთვის ცხოვრების მძიმე პირობის განზრახ შექმნით, შობადობის ძალით შემცირებით ან 

ბავშვის იძულებით გადაცემით ერთი ეთნიკური ჯგუფიდან მეორეში,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

 

მუხლი 408. დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ(28.04.2006. N2937) 



დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ, ესე იგი ნებისმიერი ქმედება, ჩადენილი 

სამოქალაქო მოსახლეობაზე ან პირებზე ფართომასშტაბიანი ან სისტემატური თავდასხმის 

ფარგლებში, რაც გამოიხატა მკვლელობით, ადამიანთა მასობრივი განადგურებით, 

ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებით, დეპორტაციით, თავისუფლების უკანონო აღკვეთით, 

წამებით, გაუპატიურებით, სქესობრივ მორჩილებაში ყოლით, პროსტიტუციის იძულებით, 

იძულებით ორსულობით, ძალადობითი სტერილიზაციით, პირთა ჯგუფის დევნით 

პოლიტიკური, რასობრივი, ეროვნული, ეთნიკური, კულტურული, რელიგიური, 

სქესობრივი ან სხვა ნიშნის საფუძველზე, აპარტეიდითა და სხვა არაჰუმანური ქმედებით, 

რომლებიც სერიოზულ ზიანს აყენებს ადამიანის ფიზიკურ ან/და ფსიქიკურ 

მდგომარეობას,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

 

მუხლი 409. ეკოციდი(28.04.2006. N2937) 

1. ეკოციდი, ესე იგი ატმოსფეროს, მიწის, წყლის რესურსის მოწამვლა, ცხოველთა ან 

მცენარეული სამყაროს მასობრივი განადგურება, ანდა სხვა ქმედება, რასაც შეეძლო 

ეკოლოგიური კატასტროფა გამოეწვია,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თოთხმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

 

მუხლი 410. დაქირავებულის მონაწილეობა შეიარაღებულ  

           კონფლიქტში ან საომარ მოქმედებაში (28.04.2006. N2937) 

1. შეგროვება, გაწვრთნა, დაფინანსება ან სხვაგვარი მატერიალური უზრუნველყოფა 

დაქირავებულისა, აგრეთვე მისი გამოყენება შეიარაღებულ კონფლიქტში ან საომარ 

მოქმედებაში,-  

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ან 

არასრულწლოვნის მიმართ,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან ცამეტ წლამდე. 

3. დაქირავებულის მონაწილეობა შეიარაღებულ კონფლიქტში ან საომარ 

მოქმედებაში,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 

შენიშვნა: დაქირავებულად ითვლება ის, ვინც არ არის შეიარაღებულ კონფლიქტში 

ან საომარ მოქმედებაში მონაწილე სახელმწიფოს მოქალაქე და მოქმედებს მატერიალური 

გასამრჯელოსათვის, მუდმივად არ ცხოვრობს ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, აგრეთვე 

ის, ვინც გაგზავნილი არაა  ოფიციალური მოვალეობის შესასრულებლად. 

 

მუხლი 411. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების 

განზრახ დარღვევა შეიარაღებული კონფლიქტის დროს 



1. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების განზრახ დარღვევა 

სახელმწიფოთაშორისი ან შიდასახელმწიფოებრივი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, 

კერძოდ: 

ა) სამოქალაქო მოსახლეობაზე ან სამოქალაქო პირებზე თავდასხმა; 

ბ) სამოქალაქო მოსახლეობაზე ან სამოქალაქო ობიექტებზე განურჩეველი თავდასხმა, 

როცა ცნობილია, რომ ეს გამოიწვევს მსხვერპლს სამოქალაქო მოსახლეობაში ან დააზიანებს 

სამოქალაქო ობიექტებს; 

გ) მომეტებული საშიშროების შემცველ ნაგებობაზე ან დანადგარზე თავდასხმა, როცა 

ცნობილია, რომ ეს გამოიწვევს მსხვერპლს სამოქალაქო მოსახლეობაში ან დააზიანებს 

სამოქალაქო ობიექტებს; 

დ) დაუცველ ადგილზე ან დემილიტარიზებულ ზონაზე თავდასხმა; 

ე) პირზე თავდასხმა, როცა ცნობილია, რომ მან შეწყვიტა საომარ მოქმედებაში 

მონაწილეობა; 

 ვ) დროებით ცეცხლის შეწყვეტის აღმნიშვნელი ალმის, სახელმწიფო დროშის, 

მოწინააღმდეგე მხარის, აგრეთვე გაეროს, წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის 

ანდა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლით აღიარებული სხვა დაცვითი ნიშნის, 

ფორმის ან სიგნალის არასათანადოდ გამოყენება, რამაც გამოიწვია ადამიანთა სიკვდილი 

ან მათი მძიმე ფიზიკური დაზიანება;  (14.08.2003 N2980) 

ზ) ოკუპანტი ქვეყნის მიერ თავისი სამოქალაქო მოსახლეობის ოკუპირებულ 

ტერიტორიაზე გადაყვანა ანდა ოკუპირებული ქვეყნის სამოქალაქო მოსახლეობის ან 

სამოქალაქო პირების დეპორტაცია ან სხვაგვარი არამართლზომიერი გასახლება ამ 

ტერიტორიის ფარგლებში ან მის გარეთ; 

თ) სამხედრო ტყვეების ან სამოქალაქო პირების რეპატრიაციის უსაფუძვლოდ 

შეფერხება; 

ი) აპარტეიდი ან რასობრივ დისკრიმინაციაზე დაფუძნებული სხვა არაჰუმანური 

მოქმედება, რომელიც ამცირებს ადამიანის ღირსებას; 

 კ) მოწინააღმდეგე მხარის საკუთრებაზე, მათ შორის, ისტორიულ ძეგლზე, 

ხელოვნების ნიმუშზე ან საკულტო ადგილზე, როგორც ხალხთა კულტურული 

მემკვიდრეობის ნაწილზე თავდასხმა, რამაც გამოიწვია მისი განადგურება ან ხელში 

ჩაგდება და რაც სამხედრო აუცილებლობით არ იყო განპირობებული,– 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. (14.08.2003 

N2980) 
2. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების განზრახ დარღვევა 

საერთაშორისო ან შიდასახელმწიფოებრივი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, 

მიმართული იმ პირთა წინააღმდეგ, რომლებიც არ მონაწილეობენ საომარ მოქმედებებში ან 

არა აქვთ თავდაცვის საშუალებები, აგრეთვე დაჭრილთა, ავადმყოფთა, სამედიცინო და 

სასულიერო პერსონალის, სანიტარიული ნაწილების, სანიტარიული სატრანსპორტო 

საშუალებების, სამხედრო ტყვეების, სამოქალაქო პირების, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ან 

საომარი მოქმედებების ზონაში მყოფი სამოქალაქო მოსახლეობის, დევნილების, 

აპატრიდების, საომარი მოქმედებების დროს დაცვით მოსარგებლე სხვა პირების 

წინააღმდეგ, კერძოდ: 

ა) განზრახ მკვლელობა; 

ბ) წამება ან სხვა არაჰუმანური მოპყრობა, სამედიცინო ექსპერიმენტის ჩათვლით; 



გ) განზრახ მძიმე ტანჯვის ან სერიოზული ტრამვის მიყენება, რაც საფრთხეს უქმნის 

პირის ფიზიკურ ან ფსიქიკურ მდგომარეობას; 

დ) მოწინააღმდეგე მხარის მოქალაქის, სამხედრო ტყვის ან დაცვით მოსარგებლე სხვა 

პირის იძულება იმსახუროს მოწინააღმდეგის შეიარაღებულ ძალებში ან/და მონაწილეობა 

მიიღოს თავისი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ სამხედრო მოქმედებებში, მიუხედავად 

იმისა, იყვნენ თუ არა ისინი ომის დაწყებამდე მეომარი მხარის სამსახურში; 

ე) სასამართლოს მიერ საქმის მიუკერძოებლად წარმოების უფლების ჩამორთმევა 

სამხედრო ტყვისათვის, მოწინააღმდეგე მხარის მოქალაქისათვის ან დაცვით მოსარგებლე 

სხვა პირისათვის;  (14.08.2003 N2980) 

ვ) დაცვით მოსარგებლე პირის დეპორტაცია ან სხვაგვარი არამართლზომიერი 

გასახლება ანდა დაპატიმრება; 

ზ) მძევლად აყვანა; 

თ) თვითნებური და ფართომასშტაბიანი ნგრევა ან ქონების მითვისება, რაც არ იყო 

გამოწვეული საომარი აუცილებლობით, 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო 

თავისუფლების აღკვეთით. 

 

მუხლი 412.  საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების  

   განზრახ დარღვევა სახელმწიფოთაშორისი ან შიდა 

   სახელმწიფოებრივი შეიარაღებული კონფლიქტის 

   დროს, ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნით ან 

   ფიზიკური დასახიჩრებით (28.04.2006.  N2937) 

 მოწინააღმდეგე მხარის ხელისუფლების დაცვით მოსარგებლე დაკავებული ან 

სხვაგვარად თავისუფლებააღკვეთილი პირის მიმართ ისეთი სამედიცინო პროცედურის 

ჩატარება, რომელსაც არ მოითხოვს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რომელიც არ 

შეესაბამება საყოველთაოდ აღიარებულ სამედიცინო ნორმებს, თუნდაც ამ პირის 

თანხმობით, კერძოდ: 

ა) ისეთი მოქმედება, რომელმაც გამოიწვია ფიზიკური დასახიჩრება; 

ბ) სამედიცინო ან სამეცნიერო ექსპერიმენტის ჩატარება; 

გ) გადანერგვისათვის ოპერაციის ჩასატარებლად ადამიანის ორგანოს, ორგანოს 

ნაწილის ან ქსოვილის აღება,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე. 

 

მუხლი 413. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 

ნორმების სხვა დარღვევა 

ქმედება, რომელიც არ შეიცავს ამ კოდექსის 411-ე ან 412-ე მუხლით 

გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებს, კერძოდ: 

ა) მაროდიორობა, ესე იგი საომარი მოქმედების დროს მოკლულის ან დაჭრილის 

ნივთის დაუფლება, აგრეთვე მოქალაქეთა იმ ქონების დაუფლება, რომელიც 

დატოვებულია საომარი მოქმედების ზონაში ან/და დასახლებული პუნქტის ან სხვა 

ტერიტორიული ერთეულის გაძარცვა;  (14.08.2003 N2980) 



ბ) მოქალაქეთა გამოყენება ჯარის ან ობიექტების სამხედრო ოპერაციებისაგან 

დასაცავად; 

გ) სამხედრო ოპერაციაში ან შეიარაღებულ კონფლიქტში ისეთი იარაღის, საბრძოლო 

მასალის, საშუალების ან მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენება, აგრეთვე 

ბრძოლის წარმოების ისეთი მეთოდებით სარგებლობა, რომლებიც იწვევენ გადაჭარბებულ 

ზიანს, გაუმართლებელ ტანჯვას ან შეიარაღებული კონფლიქტების საერთაშორისო 

სამართლის ნორმათა დარღვევას; ამასთან, თუ ასეთი იარაღი, საბრძოლო მასალა, 

საშუალება, აგრეთვე ბრძოლის წარმოების ასეთი მეთოდები საყოველთაოდ აკრძალულია;  
(14.08.2003 N2980) 

დ) ომის სხვა დანაშაული, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულებით და არ ისჯება ამ კოდექსის 411-ე ან 412-ე მუხლით,– 

(05.05.2000) 

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან ოც წლამდე. 

შენიშვნა: ამ თავით გათვალისწინებული დანაშაულისათვის შეიარაღებულ 

კონფლიქტში მონაწილე შეიარაღებული ძალების ანდა მათი ქვედანაყოფების მეთაური 

ან/და სხვა ხელმძღვანელი პასუხს აგებს ამ თავის შესაბამისად იმ შემთხვევაშიც, როცა 

აღნიშნული დანაშაული ჩაიდინა მის ხელმძღვანელობას ან/და კონტროლს 

დაქვემდებარებულმა შეიარაღებულმა ძალებმა, რაც გამოწვეული იყო მეთაურის ან/და 

სხვა შესაბამისი ხელმძღვანელის უმოქმედობით.  (14.08.2003 N2980) 

 

კარი მეთხუთმეტე 

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი 

 

თავი XLVIII 

გარდამავალი დებულებანი 

 

მუხლი 414. კოდექსის ამოქმედებასთან 

დაკავშირებული  ღონისძიებები  

1. ეთხოვოს საქართველოს პრეზიდენტს, 1999 წლის 7 სექტემბრამდე საქართველოს 

პარლამენტს განსახილველად წარუდგინოს კანონპროექტი ”ნარკოტიკულ და 

ფსიქოტროპულ ნივთიერებათა შესახებ“. 

2. ამოღებულია (19.06.2001 N945). 

3. 2001 წლის პირველ იანვრამდე შემუშავდეს და საქართველოს პარლამენტმა 

განიხილოს კანონპროექტი ”სასჯელის სახით თავისუფლების შეზღუდვის მოხდის წესის 

შესახებ“. 

4. ამოღებულია (19.06.2001 N945) 

5. მსჯავრდებულს, რომელსაც შეფარდებული ჰქონდა გამასწორებელი სამუშაოები 

თავისუფლების აღუკვეთლად ამ სასჯელის მისი არასამუშაო ადგილას მოხდით 

(საქართველოს 1960 წლის 30 დეკემბრის სისხლის სამართლის კოდექსის  28-ე მუხლი), 

აღნიშნული სასჯელი შეეცვლება ამ კოდექსით გათვალისწინებული ჯარიმის ფარგლებში. 

ასეთ შემთხვევაში ჯარიმამ არ შეიძლება გადაამეტოს საქართველოს სისხლის სამართლის  

კოდექსის შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმის ოდენობას. 



6. მსჯავრდებული, რომელსაც შეფარდებული ჰქონდა საქართველოს 1960 წლის 30 

დეკემბრის სისხლის სამართლის კოდექსის 23-ე მუხლით გათვალისწინებული 

გადასახლება (პირველი ნაწილის მე-2 ქვეპუნქტი), გასახლება (პირველი ნაწილის მე-3 

ქვეპუნქტი), საზოგადოებრივი გაკიცხვა (პირველი ნაწილის მე-3 ქვეპუნქტი), 

შრომააღმზრდელობით პროფილაქტორიუმში გაგზავნა (23-ე მუხლის მე-3 ნაწილი) ან 

მშობლის უფლების ჩამორთმევა (23-ე მუხლის მეხუთე ნაწილის მე-2 ქვეპუნქტი), 

ნასამართლობის მოხსნით  თავისუფლდება სასჯელის მოხდისაგან. 

7. ამოღებულია (23.02.2010. N2641) 

 

თავი LIX 

დასკვნითი დებულებანი 

 

მუხლი 415. კოდექსის ამოქმედება 

1. ეს კოდექსი, გარდა 44-ე და 47-ე მუხლებისა და XXXIII თავისა,  ფსიქოტროპული 

ნივთიერებისა და მისი ანალოგის მიმართ ამოქმედდეს 2000 წლის 1ივნისიდან 

(10.12.99.).(14.06.2000 N386) 

2. 44-ე მუხლი ამოქმედდეს „არასაპატიმრო სასჯელების აღსრულების წესისა და 

პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლის დღიდან.(19.06.2001 N945) 

3. 47-ე მუხლი ამოქმედდეს ”სასჯელის სახით თავისუფლების შეზღუდვის მოხდის 

წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლის დღიდან. 

4. ამ კოდექსის XXXIII თავი ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის 

(30.05.2000 N333) ნივთიერების მიმართ ძალაშია „ნარკოტიკული საშუალებების, 

ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების შესახებ” საქართველოს კანონის 

ამოქმედებიდან.( 05.05.2000)  

5. ამ კოდექსის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს საქართველოს 

1960 წლის 30 დეკემბრის სისხლის სამართლის კოდექსი (საქართველოს სსრ უმაღლესი 

საბჭოს უწყებები, 1961წ,  N1, მუხ.10). 

 

საქართველოს პრეზიდენტი                          ედუარდ შევარდნაძე. 
 

თბილისი, 

1999 წლის 22 ივლისი. 

N 2287  რს 

 


