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Mord 

Sowohl im deutschen (geregelt in § 211 dStGB) als auch im georgischen Strafrecht (geregelt in 
Art. 109 gStGB) gilt als Mord die vorsätzliche Tötung eines Menschen unter bestimmten er-
schwerenden Umständen. Die erschwerenden Umstände sind in der betreffenden Gesetzesnorm 
jeweils aufgelistet und entweder durch ihre besondere Verwerflichkeit (subjektive Mordmerk-
male) oder durch ihre besonders hohe Gefährlichkeit (objektive Mordmerkmale) gekennzeich-
net. Zu den objektiven Mordmerkmalen gehören beispielsweise der Einsatz solcher Mittel, die 
vorsätzlich das Leben oder die Gesundheit eines Dritten gefährden (gStGB) bzw. gemeingefähr-
lich (dStGB) oder besonders grausam sind. Zu den subjektiven Mordmerkmalen zählen u.a. Hab-
gier und die Absicht der Ermöglichung oder Verdeckung einer anderen Straftat. Im Unterschied 
zum deutschen Recht ist die Liste der Mordmerkmale im georgischen Recht etwas umfangrei-
cher. Im deutschen Strafrecht ist zudem die Einordnung des Mordes als eigenes Delikt (Ansicht 
der Rechtsprechung) oder als Qualifikation des Totschlags (Ansicht des Schrifttums) umstritten, 
was im Hinblick auf die subjektiven Mordmerkmale – als besondere persönliche Merkmale (§ 28 
dStGB) – zu erheblichen Auswirkungen auf die Beurteilung von Täterschaft und Teilnahme füh-
ren kann. (Mpi/Gtu) 

 

განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში 

როგორც გერმანულ (რეგულირდება გსსკ-ის 211-ე პარაგრაფით) ისე ქათულ სისხლის 
სამართალში (რეგულირდება სსსკ-ის 109-ე მუხლით) გულისხმობს ადამიანის განზრახ 
მკვლელობას ცალკეულ დამამძიმებელ გარემოებებში. დამამძიმებელ გარემოებათა 
ჩამონათვალი განისაზღვრება კანონის შესაბამისი ნორმით და ისინი ხასიათდებიან ან 
განსაკუთრებული გასაკიცხაობით (მკვლელობის სუბიექტური ნიშნები) ანდა 
განსაკუთრებულად მაღალი საშიშროებით (მკვლელობის ობიექტური ნიშნები). განზრახ 
მკვლელობის ობიექტური ნიშნით დამამძიმებელ გარემოებებს მიეკუთვნება 
მაგალითისათვის ისეთი საშუალების გამოყენაბა, რომელიც განზრახ უქმნის საფრთხეს 
სხვათა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას (სსსკ), შესაბამისად, რაც საყოველთაოდ არის 
საშიში (გსსკ) ანდა განსაკუთრებით სასტიკი. სუბიექტური ნიშნით განზრახ მკვლელობა 
მძიმდება მათ შორის ისეთ გარემოებებში როგორიცაა ანგარების და სხვა დანაშაულის 
დაფარვის ან მისი ჩადენის გაადვილების მიზნის არსებობისას. გერმანული 
სამართლისგან განსხვავებით, ქართულ სამართალში განზრახ მკვლელობის 
დამამძიმებელ გარემოებათა ჩამონათვალი შედარებით ვრცელია. ამასთან, გერმანულ 
სისხლის სამართალში სადავოა დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ 
მკვლელობის, როგორც დანაშაულის დამოუკიდებელი შემადგენლობისთვის 
(სამოსამართლეო სამართლის მიხედვით) თუ როგორც განზრახ მკვლელობის 
კვალიფიციური შემადგენლობისთვის (ლიტერატურის მიხედვით) მიკუთვნების 



საკითხი, რასაც შეუძლია სუბიექტური ნიშნით დამძიმებული გარემოებების 
თვალსაზრისით – როგორც განსაკუთრებული პერსონალური გარემოებები (გსსკ-ის 28-ე 
პარაგრაფი) – მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ამსრულებლობის და 
თანამონაწილეობის შეფასებაზე. (Mpi/Gtu) 


