Deutsch-Georgisches digitales strafrechtliches Glossar
გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ციფრული გლოსარი
Körperverletzung
Im deutschen Recht schützt die Strafvorschrift der Körperverletzung (§ 223 dStGB) die körperliche Unversehrtheit. Mit der körperlichen Misshandlung und der Gesundheitsschädigung existieren zwei Tatalternativen. Das Delikt ist bereits bei Erfüllung einer der beiden Alternativen verwirklicht. Eine Körperverletzung kann auch dann vorliegen, wenn das Opfer keine Schmerzen
empfindet. Der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis hin zu Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Darüber hinaus existieren weitere Strafvorschriften, die bestimmte Begehungsformen, Gefährdungen und Verletzungserfolge erfassen: gefährliche Körperverletzung (§ 224 dStGB), Misshandlung
von Schutzbefohlenen (§ 225 dStGB), schwere Körperverletzung (§ 226 dStGB), Verstümmelung
weiblicher Genitalien (§ 226a dStGB), Körperverletzung mit Todesfolge (§ 227 dStGB) und fahrlässige Körperverletzung (§ 229 dStGB). Im georgischen Recht nennt das Strafgesetzbuch drei
Formen der Körperverletzung: schwere Gesundheitsschädigung (Art. 117 gStGB), minder
schwere Gesundheitsschädigung (Art. 118 gStGB) und leichte Gesundheitsschädigung (Art. 120
gStGB). Hierbei stellt der Gesetzgeber zwar auf den Begriff Gesundheit ab, inhaltlich geht es aber
um die Verletzung der körperlichen Unversehrtheit. Darüber hinaus kennt das Strafgesetzbuch
eine vierte Form, nämlich den Gewaltangriff in Form des Schlagens (Art. 126 Abs. 1, Abs. 11
gStGB). Der Unterschied besteht darin, dass bei dieser Form die Verursachung von Schmerzen
genügt. Das Gesetz teilt also die Körperverletzung in gesundheitsschädigende Formen (mit konkreten seelischen oder körperlichen Verletzungen) und schmerzverursachende Formen (ohne
Verletzung der körperlichen Integrität) ein. Falls das Opfer nicht an der Gesundheit geschädigt
wurde und es auch keine Schmerzen erlitten hat, bleibt der Angreifer straffrei. Tritt bei der Tatbegehung wenigstens eine leichte Gesundheitsschädigung (also nicht nur ein Schmerzempfinden) ein, wird Art. 126 Abs. 1, Abs. 11 gStGB verdrängt. Eine Ausnahme bildet die Strafvorschrift
der Gewalt in der Familie (Art. 1261 gStGB), bei der die Erniedrigung oder das systematische Beschimpfen genügt. Der Strafrahmen reicht bei den verschiedenen Formen der Tatbegehung von
Geldstrafe bis hin zu Freiheitsstrafe von vierzehn Jahren. Insgesamt gibt es viele Ähnlichkeiten
zwischen dem deutschen und georgischen Strafrecht im Bereich der Körperverletzungsdelikte,
aber gleichzeitig sie unterscheiden sich auf der gesetzlichen Ebene nicht unwesentlich. (Mwa/Bji)
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ფარგლები მერყეობს ჯარიმიდან 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთის ჩათვლით.
გარდა აღნიშნული ნორმისა, არსებობს სხვა შემადგენლობებიც, რომლებიც უფრო
სპეციალურია. მაგ. ჯანმრთელობის საშიში დაზიანება (გსსკ-ის 224-ე პარაგრაფი),
მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირის ჯანმრთელობის ხელყოფა (გსსკ-ის 225-ე პარაგრაფი),
ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება (გსსკ-ის226-ე პარაგრაფი), ქალის სასქესო ორგანოების
დასახიჩრება (გსსკ-ის 226a-ე პარაგრაფი), ჯანმრთელობის დაზიანება, რამაც გამოიწვია
სასიკვდილო შედეგი (გსსკ-ის 227-ე პარაგრაფი) და ჯანმრთელობის დაზიანება
გაუფრთხილებლობით (გსსკ-ის 229-ე პარაგრაფი). ქართულ სისხლის სამართალში
გამოიყოფა ჯანმრთელობის დაზიანების სამი ხარისხი: მძიმე (სსსკ-ის 117-ე მუხლი),
ნაკლებად მძიმე (სსსკ-ის 118-ე მუხლი) და მსუბუქი (სსსკ-ის 120-ე მუხლი). მართალია,
კანონმდებელი სიტყვიერად ჯანმრთელობაზე ამახვილებს ყურადღებას, თუმცა,
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შემადგენლობასაც ცემის ფორმით (სსსკ-ის 126-ე მუხლი ნაწილები 1 და 11).
დასჯადობისთვის ამ შემთხვევაში საკმარისია მსხვერპლისთვის ტკივილის მიყენება.
მაშასადამე, კანონმდებელი ერთმანეთისგან განასხვავებს ჯანმრთელობის ხელყოფის
შემდეგ სახეებს: კონკრეტული დაზიანების მიხედვით (იქნება ეს ფიზიკური თუ
სულიერი) და მხოლოდ ტკივილის მიყენების მიხედვით. თუ არცერთი შედეგი არ
დადგება, მაშინ პასუხისმგებლობა გამოირიცხება. მსხვერპლზე თავდასხმის შედეგად
თუ დადგება თუნდაც ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანების შედეგი, მაშინ სსსკ-ის 126ე მუხლის 1-ელი და 1-ელი პრიმა ნაწილები ვერ გამოიყენება. გამონაკლისია ოჯახური
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განხორციელებისთვის საკმარისია თუნდაც მსხვერპლის სისტემატური დამცირება ან
შეურაცხყოფა.
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დანაშაულებისთვის გათვალისწინებულ სასჯელებს, ის მოიცავს მინიმუმ ჯარიმას,
ხოლო მაქსიმუმ 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, შესაბამისი სიმძიმის მიხედვით.
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ასპექტში მსგავსია, თუმცა, მნიშვნელოვანი განსხვავებებიც არსებობს. (Mwa/Bji)
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