
სისხლის სამართლის კოდექსი. 109-ე მუხლი 

განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში 

 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 109-ე მუხლით გათვალისწინებული 

დანაშაული წარმოადგენს განზრახ მკვლელობას, ჩადენილს დამამძიმებელ გარემოებებში.  

სსკ-ის 109-ე მუხლი დაყოფილია სამ ნაწილად და ეს ნაწილები ერთმანეთისაგან 

განსხვავდება მათში მითითებული ქმედებების სოციალური საშიშროებით, და, აქედან 

გამომდინარე, მათთვის დადგენილი სანქციებითაც, ამ უკანასკნელთა სიმკაცრის 

თვალსაზრისით. 

სსკ-ის 109-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სანქცია  - თავისუფლების 

აღკვეთა ვადით თერთმეტიდან თოთხმეტ წლამდე - შეეფარდება იმ პირს, რომელმაც 

განზრახ მკვლელობა ჩაიდინა: ადამიანის„მძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით“ („ბ“ 

ქვეპუნქტი); „ისეთი საშუალებით, რომელიც განზრახ უქმნის საფრთხეს სხვათა სიცოხლეს ან 

ჯანმრთელობას“ („გ“ ქვეპუნქტი);  და „სხვა დანაშაულის დაფარვის ან მისი ჩადენის 

გაადვილების მიზნით“ („დ“ ქვეპუნქტი). 

სსკ-ის 109-ე მუხლის მეორე ნაწილით განსაზღვრული სანქცია - თავისუფლების აღკვეთა 

ვადით ცამეტიდან ჩვიდმეტ წლამდე - გათვალისწინებულია ისეთი განზრახი 

მკვლელობისთვის, რომელიც ჩადენილია:„დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული 

ქალის“ მიმართ („ა“ ქვეპუნქტი);„დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნისა 

ან უმწეო მდგომარეობაში მყოფის“ მიმართ („ბ“ ქვეპუნქტი);„ხულიგნური ქვენა გრძნობით“ 

(„გ“ ქვეპუნქტი);„რასობრივი, რელიგიური, ერონული ან ეთნიკური შეუწყნარებლობის გამო“ 

(„დ“ ქვეპუნქტი);„ჯგუფურად“ („ე“ ქვეპუნქტი). 

მესამე ნაწილით განსაზღვრული ყველაზე მძიმე სანქცია - თავისუფლების აღკვეთა ვადით 

თექვსმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა - შეეფარდება იმ პირს, 

რომელმაც განზრახ მკლელობა ჩაიდინა: „ორი ან მეტი პირისა“ („ა“ ქვეპუნქტი); 

„განსაკუთრებული სისასტიკით“ („ბ“ ქვეპუნქტი); „ანგარებით ან შეკვეთით“ („გ“ ქვეპუნქტი); 

„მსხვერპლის სხეულის ორგანოს, ორგანოს ნაწილის ან ქსოვილის გადანერგვის ანდა 

სხვაგვარად გამოყენების მიზნით“ („დ“ ქვეპუნქტი); „არაერთგზის (გარდა სისხლის 

სამართლის კოდექსის 110-ე-114-ე მუხლებით გათვალისწინებული მკვლელობებისა) („ე“ 

ქვეპუნქტი)“; „მსხვერპლის ან მისი ახლო ნათესავის სამსახურეობრივ საქმიანობასთან ან 

საზოგადოებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით“ („ვ“ ქვეპუნქტი).  

მოკლედ მიმოვიხილოთ სსკ-ის 109-ე მუხლში აღნიშნული დამამძიმებელი გარემოებები. 

 ადამიანის მძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებული მკვლელობა გულისხმობს 

მსხვერპლისათვის წინასწარ, მისი ნების საწინააღმდეგოდ, იძულებით 



თავისუფლების აღკვეთას იმ მიზნით, რომ მძევლის გათავისუფლების პირობით 

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

ასეთ შემთხვევაში მკვლელობა მსხვერპლის მიმართ შეიძლება ჩადენილ იქნეს 

როგორც მისთვის თავისუფლების აღკვეთის პროცესში, ასევე თავისუფლების 

აღკვეთის შემდეგაც. მძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებული მკვლელობისას 

დაზარალებული შეიძლება იყოს როგორც მძევლად აყვანილი, ისე სხვა პირიც, 

მაგალითაც, სამართალდამცავი ორგანოს მუშაკი, რომელიც მონაწილეობს მძევლად 

აყვანილის გათავისუფლების პროცესში. 

 იმისათვის, რომ ქმედება ჩაითვალოს მკვლელობად ისეთი საშუალებით, რომელიც 

განზრახ უქმნის საფრთხეს სხვათა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას, აუცილებელია 

დადგინდეს თვით მკვლელობის ჩადენის საშუალების საყოველთაო საშიშროება. 

დამნაშავეს წინასწარ უნდა ჰქონდეს შეცნობილი, რომ იგი კლავს ადამიანს ისეთი 

ხერხითა და საშუალებით, რომელიც დაზარალებულის გარდა საფრთხეს უქმნის 

სხვას, თუგინდ ერთი ადამიანის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. ამასთანავე, იმ 

შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ხერხით ან საშუალებით ჩადენილ მკვლელობას 

რეალურად მოჰყვება საზიანო შედეგი, მას დამოუკიდებელი კვალიფიკაცია მიეცემა 

დანაშაულთა ერთობლიობის წესით, კერძოდ კი, ქმედება დაკვალიფიცირდება, 

როგორც განზრახ მკვლელობა ისეთი საშუალებით, რომელიც განზრახ უქმნის 

საფრთხეს სხვის სიცოცხლეს ან ჯანრმთელობას და სიცოცხლის მოსპობა 

გაუფრთხილებლობით ანდა ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება 

გაუფრთხილებლობით. 

 სხვა დანაშაულის დაფარვის ან მისი ჩადენის გაადვილების მიზნით მკვლელობაში 

იგულისხმება იმ პირის ჩამოშორება, რომელსაც, დამნაშავის აზრით, შეუძლია იგი 

ამხილოს ჩადენილ დანაშაულში ან ხელი შეუშალოს მას დანაშაულის ჩადენაში. ამ 

მუხლით კვალიფიკაციისათვის მნიშვნელობა არ აქვს, დამნაშავემ თუ სხვამ უნდა 

ჩაიდინოს დანაშაული ან ვის მიერ ჩადენილი დანაშაული უნდა დაიფაროს.  

 დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის მკვლელობის 

კვალიფიკაციისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალის სიცოცხლის 

ხელყოფისას მისი ორსულობის მდგომარეობის წინასწარი შეცნობა, რაც დამნაშავემ 

შეიძლება გაიგოს თვით დაზარალებულისგან, სხვათა ინფორმაციით ან გარეგანი 

ნიშნებით. 

 უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირის მკვლელობაში იგულისხმება ავადმყოფის, 

ღრმად მოხუცისა და სხვათა სიცოცხლის განზრახ მოსპობა, რომელთაც თავისი 

ფიზიკური ნაკლის, ფსიქიკური თუ სხვა ხასიათის ავადმყოფობის, ასაკობრივი ან 

სხვაგვარად შეზღუდული  მდგომარეობის გამო არ შეუძლიათ თავის დაცვა. 

მკვლელობის ამ პუნქტით კვალიფიკიციისათვის საჭიროა, რომ დამნაშავეს 

გაცნობიერებული ჰქონდეს ადამიანის უმწეო მდგომარეობაში ყოფნა და მის მიერ 

წინააღმდეგობის გაწევის შეუძლებლობა. 



 მკვლელობა ხულიგნური ქვენაგრძნობით იქნება ჩადენილი, თუ იგი დამნაშავემ 

განახორციელა უმნიშვნელო საბაბის საფუძველზე აღმოცენებული მოტივით, 

მაგალითად, დამნაშავისათვის შენიშვნის მიცემის, სიგარეტის მოთხოვნაზე უარის 

მიღების გამო და სხვა. აღსანიშნავია, რომ მკვლელობის ჩადენის ადგილს, 

მაგალითად, საზოგადოების თავშეყრის ადგილს, დამოუკიდებელი მნიშვნელობა არ 

გააჩნია ამ პუნქტის გამოყენებისათვის. მთავარია, დადგინდეს, რომ გადამწყვეტ და 

უშუალო მიზეზს, რომელმაც წარმოშვა მკვლელობის განზრახვა, წარმოადგენდა 

ზემოაღნიშნული ანტისაზოგადოებრივი ქვენაგრძნობა. 

 მკვლელობის ჩადენა ეროვნული, ეთნიკური ან რასობრივი შეუწყნარებლობის 

ნიადაგზე გულისხმობს სხვა, განსხვავებული ეროვნებისა თუ რასის 

წარმომადგენლისადმი მტრულ განწყობას, რაც შეიძლება პიროვნულ კონფლიქტში 

გადაიზარდოს. განსახილველი დანაშაული შეიძლება ჩადენილ იქნეს დამნაშავესა და 

დაზარალებულს შორის კონფლიქტური სიტუაციის წარმოშობის 

გარეშეც.რელიგიური შეუწყნარებლობის ნიადაგზე მკვლელობა, როგორც წესი, 

განპირობებულია სხვა რელიგიის მიუღებლობითა და სხვა კონფესიის 

წარმომადგენელთა მიმართ შეურიგებელი, არატოლერანტული დამოკიდებულებით. 

 მკვლელობა, ჩადენილი ჯგუფურად უნდა ატარებდეს ურთიერთშეთანხმებით 

ხასიათს. ხოლო ასეთი თანხმობა აღნიშნული დანაშაულის ამსრულებელთა შორის 

შეიძლება მიღწეულ იქნეს როგორც ქმედების ჩადებამდე წინასწარ, ასევე უშუალოდ 

ქმედების ჩადენის პროცესში. იმისათვის, რომ მკვლელობა დაკვალიფიცირდეს 

ჯგუფის მიერ ჩადენილ მკვლელობად, აუცილებელია, რომ დამნაშავენი 

მოქმედებდნენ ერთიანი განზრახვით. 

 ორი ან მეტი პირის მკვლელობის ქვეშ იგულისხმება ერთზე მეტი 

დაზარალებულისათვის სიცოცხლის მოსპობა, რომელიც ჩადენილია ერთდროულად, 

აგრეთვე, მეორე პირისათვის სიცოცხლის მოსპობა, პირველი მსხვერპლის 

მკვლელობიდან მცირე დროის განმავლობაში. აუცილებელია იმის გათვალისწინებაც, 

რომ მკვლელობის ამ პუნქტით კვალიფიკიციისათვის ყველა დაზარალებულის 

მიმართ დამნაშავე უნდა მოქმედებდეს ერთიანი განზრახვით. 

 განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი მკლელობის სწორად 

კვალიფიკაციისათვის აუცილებელია დადგენილ იქნეს, რომ დამნაშავის განზრახვა 

მოიცავდა მკვლელობის ჩადენას განსაკუთრებული მტანჯავი ხერხით ან 

საშუალებით, რომელიც შეიძლება იწვევდეს როგორც ფიზიკურ ტანჯვას, ასევე 

სულიერ წამებასაც. ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში ყურადღება ექცევა დამნაშავის 

შეგნებულ დამოკიდებულებას არა მარტო შედეგისადმი, არამედ ასევე 

განსაკუთრებული სისასტიკის, როგორც მკვლელობის დამამძიმებელი 

გარემოებისადმი. 

 ანგარებით მკვლელობად ჩაითვლება მკვლელობა, რომელიც ჩადენილია 

მსხვერპლთან ერთად შეძენილი საერთო საკუთრების დასაუფლებლად, 

მემკვიდრეობის ან სადაზღვეო თანხის მისაღებად, მატერიალური ხარჯისგან 



გასათავისუფლებლად, აგრეთვე ნებისმიერი სხვაგვარი მატერიალური გამორჩენის 

მისაღებად. აღსანიშნავია, რომ ანგარებითი მოტივის არსებობა წინ უნდა უსწრებდეს 

მკვლელობას. შეკვეთით მკვლელობად დაკვალიფიცირდება ისეთი მკვლელობა, 

რომელიც ჩადენილია სხვა პირის შეკვეთით, მაგალითად, დამნაშავისათვის 

საპატივცემო და გავლენიანი პირის დაკვეთით. ასეთ შემთხვევაში, შეკვეთით 

მკვლელობისათვის დაისჯება როგორც შემკვეთი, ასევე შეკვეთის უშუალო 

შემსრულებელიც. 

 მკვლელობა მსხვერპლის სხეულის ორგანოს, ორგანოს ნაწილის ან ქსოვილის 

გადანერგვის ან სხვაგვარად გამოყენების მიზნით,  შეიძლება განხორციელდეს 

როგორც სამედიცინო დაწესებულებაში სამკურნალოდ მყოფი ავადმყოფის მიმართ, 

ისე იმ პირის მიმართ, რომელიც სატრანსპორტო ან სხვაგვარ კატასტროფაში მოჰყვა 

და არ აქვს შესაძლებლობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო უპატრონოს თავს. 

გარდა ამისა, სხეულის ორგანო ან ქსოვილი შეიძლება ამოღებულ იქნეს ძალადობის 

გზითაც, რასაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა მოჰყვება. 

 იმისათვის, რომ მკვლელობა ჩაითვალოს არაერთგზის ჩადენილად, პირი წინა 

მკვლელობისათვის უნდა იყოს ნასამართლობის მქონე, რომელიც ორი ან მეტი 

ადამიანის მკვლელობისაგან სწორედ ნასამართლობის ნიშნით უნდა იქნეს 

გამიჯნული. ამასთანავე, ისინი ერთიანი განზრახვით არ უნდა იყოს მოცული. 

მკვლელობა არაერთგზის ჩადენილად არ ჩაითვლება, თუ პირს წინათ ჩადენილი 

მკვლელობისათვის ნასამართლობა მოხსნილი ან გაქარწყლებული ჰქონდა. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ ორი ან მეტი პირის განზრახ მკვლელობა და არაერთგზის 

მკვლელობა უნდა განვასხვაოთ ისეთი შემთხვევისგან, როდესაც პირს ჩადენილი აქვს 

ადამიანის განზრახ მკვლელობა ორჯერ ან მეტჯერ, სხვადასხვა დროს, არა ერთიანი, 

არამედ სხვადასხვა განზრახვით, რომლებისთვისაც ის არ ყოფილა გასამართლებული. 

მსგავს შემთხვევაში პირის ქმედებები დაკვალიფიცირდება როგორც სხვადასხვა 

მკვლელობების ერთობლიობა და თითოეული მათგანისათვის ცალ-ცალკე 

დაენიშნება სასჯელები, რომლებიც შემდეგ შეიკრიბება. 

 მსხვერპლის ან მისი ახლო ნათესავის სამსახურეობრივ საქმიანობასთან ან 

საზოგადოებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით ჩადენილი 

მკვლელობის კვალიფიკაციისათვის არ აქვს მნიშვნელობა მკვლელობა 

განხორციელებულია დაზარალებულის მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობის 

შესრულებისას თუ შემდეგ. მთავარია დადგინდეს, რომ მკვლელობა ჩადენილია 

პირის მიერ თავისი სამსახურეობრივი თუ საზოგადოებრივი საქმიანობის 

განხორციელებასთან დაკავშირებით. 

 

 


