
მუხლი 181. გამოძალვა 

 

მოცემული დანაშაულის ჩადენისას ხელყოფის ძირითად ობიექტს წარმოადგენს 

საკუთრების უფლება, ხოლო დამატებითი ობიექტია ადამიანის ჯანმრთელობა, 

თავისუფლება, მისი პატივი და ღირსება. ამ დანაშაულისთვის დამახასიათებელია 

სუბქეტის მიზანი, მართლსაწინააღმდეგოდდაეუფლოს სხვის ქონებას ან მოიპოვოს 

საკუთრების უფლება გარკვეული სახის ქონებაზე. შესაბამისად, დამნაშავე 

ორიენტირებულია მიიღოს მხოლოდ ქონებრივი სარგებელი, ამასთან,მიზნის მიღწევა 

შესაძლებელია ხელშეკრულების ან რაიმე სხვა დოკუმენტის შედგენით მასზე 

უფლების მოპოვების გზით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გამოძალვა ყოველთვის 

პირდაპირი განზრახვით არის ჩადენილი და შეუძლებელია მისიარაპირდაპირი 

განზრახვით ან გაუფრთხილებლობით ჩადენა, რადგან დამნაშავე ანგარებით 

მოქმედებს. გამოძალვის სუბიექტური მხარე სწორედ იმაში მდგომაროებს, რომ 

დამნაშავისათვის ცნობილია ნივთის ან ქონებრივი უფლების გადაცემის მოთხოვნის 

უკანონო ბუნება. ამ დანაშაულის ობიექტური მხარე კი, ქონების მესაკუთრისადმი ან 

ქონების მფლობელისადმი მოთხოვნის წაყენებაში გამოიხატება, რასაც თან ახლავს 

მუქარა დაზარალებულის იძულებისათვის. არ არის აუცილებელი მოთხოვნა 

გულისხმობდეს მატერიალური სიკეთისუშუალოდ დამნაშავისთვის გადაცემას, 

არამედ შესაძლოა დამნაშავემ დაზარალებულს წაუყენოს მოთხოვნა მისთვის 

სასურველი პირისთვის ქონების გადაცემის თაობაზე.  

მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად დამნაშავე მიმართავს იძლებას მუქარის 

გამოყენებით. თავის მხრივ მუქარა გულისხმობს როგორც ძალადობის გამოყენების, 

ასევე ქონების განადგურების ანდა სახელგამტეხი ცნობის გახმაურების, ან სხვა 

ისეთი ცნობის გავრცელების მუქარას, რამაც შეიძლება არსებითად დააზიანოს 

დაზარალებულის უფლება. ასეთი მუქარა შესაძლოა არ იყოს მიმართული უშუალოდ 

დაზარალებულისადმი და დაზარალებულის იძულება მისი ახლო ნათესავისადმი 

მიმართული მუქარითაც განხორციელდეს. საქართველოს სსკ-ის 181-ე  მუხლის 

ტექტში გვხვდება ტერმინი - „ახლო ნათესავი“. სისხლის სამართლის კოდექსის 109-ე 

მუხლის თანახმად ეს წრე განსაზღვრულია და მოიცავს შემდეგ პირებს: მშობელი, 

შვილად ამყვანი, შვილი, შვილობილი, პაპა, ბებია, შვილიშვილი, და, ძმა, მეუღლე. 

გარდა ამისა,მუქარა შეიძლება იყოს არარეალურიც და არ შეიცავდეს საფრთხეს, 

მაგრამ დაზარალებული მას საფრთხისშემცველად მიიჩნევდეს, რითაც 

სარგებლობდეს და მიზანს აღწევდეს დამნაშავე. საფრთხისშემცველი არ ნიშნავს 



მხოლოდ სახელისგამტეხ ცნობას, არამედ მასში იგულისხმება ასევე სხვაგვარი 

არასასურველი ინფორმაციის გავრცილების მუქარაც, მაგალითად როდესაც 

დამნაშავე დაზარალებულს ემუქრება, რომ გასცემს კომერციული საიდუმლოების 

შემცველ ისეთ ინფორმაციას, რითაც მას ზიანი მიადგება. ასეთი შემთხვევაც 

იძულების ფარგლებში ექცევა. 

მუქარის ფორმა შესაძლოა იყოს წერილობითი, ზეპირი, ელექტრონული და ა.შ. 

მთავარია მან მიაღწიოს დაზარალებულამდე და მის მიერ რეალურად აღიქმებოდეს. 

აქედან გამომდინარე, ჩადენილი ქმედების სსკ-ის 181-ე მუხლით 

კვალიფიკაციისთვის არ არის აუცილებელი დამნაშავემ მართლაც განახორციელოს 

მუქარით დაპირებული ქმედება.  

გამოძალვა, როგორც დანაშაული,შეიცავს ისეთ მუქარას, რომელიც სამომავლო 

ინტერესებისკენ არის მიმართული, სწორედ ამიტომ ნიშვნელოვანია განისაზღვროს  

როდის შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს დანაშაული დამთავრებულია? გამოძალვა 

დანაშაულთა იმ კატეგორიას მიეკუთვნება, რომლებიც მათი დაწყებისთანავე 

ჩადენილად ითვლება. გამოძალვის შემთხვევაში ეს არის მომენტი, როდესაც 

დამნაშავე დაზარალებულს წაუყენებს მოთხოვნას ზემოაღნიშნული მუქარის 

თანხლებით, ხოლო ამ დანაშაულის დამთავრებულად ცნობისათვის არ არის 

აუცილებელი დამნაშავემ რეალურად მიაღწიოს გამიზნულ შედეგს - სხვისი ნივთის 

მოძრავი დაუფლებას ან ქონებაზე უფლების მოპოვებას.  

იმ შემთხვევაში, როდესაც დამნაშავე რეალურად ახორციელებს მუქარას, ადგილი 

აქვს დანაშაულთა ერთობლიობას. მაგალითად, თუ დამნაშავე დაემუქრა 

დაზარალებულს ქონების განადგურებით და მან მართლაც გაანადგურა მისი ქონება, 

სისხლისსამართლებრივი კვალფიკაცია მოხდება ორი დანაშაულის ერთობლიობით - 

როგორც გამოძალვა, ასევე ნივთის გამზრახ განადგურება, რომლებისთვისაც 

სასჯელები ცალ-ცალკე დაინიშნება და შემდეგ კი შეიკრიბება.  

საქართველოს სსკ-ის 181-ე მუხლის პირველი ნაწილით გამოძალვა ისჯება ჯარიმით 

ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.  

უფრო მკაცრი სასჯელებია გათვალისწინებული გამოძალვის ჩადენისათვის 

დამამძიმებელ გარემოებებში, კერძოდ: 

სსკ-ის 181-ე მუხლის მეორე ნაწილის მიხედვით გამოძალვა, ჩადენილი ჯგუფურად, 

არაერთგზის ან დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით, ისჯება თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.  



იმავე მუხლის მე-3 ნაწილით გამოალვა ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ 

ანდა იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი ნივთის 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკთრებისათვის ან გამოძალვისათვის, ისჯება 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.  

თუ გამოძალვა ჩადენილია რეკეტირის მიერ, მაშინ ეს დანაშაული ისჯება 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე (სსკ-ის 181-ე 

მუხლის მე-4 ნაწილი).  

როგორც აღინიშნა, გამოძალვის ერთ-ერთი მაკვალიფიცირებელი ნიშანია დიდი 

ოდენობით ქონების მიღების მიზანი. მიუხედავად იმისა დამნაშავემ მიიღო თუ არა 

დიდი ოდენობით სარგებელი, მას ეს კვალიფიკაცია მაინც შეეფარდება, თუკი 

მუქარის ეტაპზე სწორედ ესეთი შინაარსის განზრახვა ვლინდება.  

 

 


