
 

 

 

ვინ ისჯება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისთვის? 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება შეიძლება ჩადენილ იქნeს 

მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ.  მოხელე არის საქართველოს 

მოქალაქე, რომელიც დაკავებული თანამდებობის შესაბამისად ეწევა ანაზღაურებად 

საქმიანობას სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებაში. 

კერძოდ, მოხელე არის პირი, რომელიც ინიშნება ან აირჩევა სახაზინო 

დაწესებულების საშტატო თანამდებობაზე საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და 

სასამართლო ხელისუფლების ორგანოებში, ასევე სახელმწიფო ზედამხედველობისა 

და კონტროლისა, თუ თავდაცვის ორგანოებში. საჯარო სამსახურში მომუშავე 

დამხმარე მოსამსახურე, მაგალითად პირი, რომელიც შრომის ხელშეკრულებით 

მიიღება დაწესებულების შტატით გათვალისწინებულ დამხმარე მოსამსახურის 

თანამდებობაზე, ამ დანაშაულის ჩამდენი ვერ იქნება.  

მოხელესთან გათანაბრებულად შეიძლება ჩაითვალოს პირი, რომელიც დანიშნვით ან 

შრომის ხელშეკრულებით, გარკვეული ვადით მიიღება სამსახურში დროებითი 

ამოცანების შესასრულებლად და აღნიშნული ვადის განმავლობაში ასრულებს 

მოხელის ფუნქციებს.  ასევე, მოხელესთან გათანაბრებულად მიიჩნევა პირი, 

რომელიც დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელად ან მოვალეობის 

შემსრულებლად მუშაობს. მხოლოდ მოხელის ფუქნციის ფაქტობრივი შესრულება არ 

არის საკმარისი, რომ პირი მიჩნეულ იქნას მოხელესთან გათანაბრებულად, 

ამასთანავე აუცილებელია სამართლებრივი საფუძველიც - სათანადო იურიდიული 

გაფორმება.  

რა არის უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება? 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისას მოხელეს თავის 

ქმედებას ახორციელებს მისი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში და, 



 

 

შესაბამისად, მის მიერ დაკავებული თანამდებობის საფუძველზე, მისი 

უფლებამოვალეობების განხორციელებასთან არის დაკავშირებული. მოხელის 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლები და მისი განხორციელების წესი 

განსაზღვრულია შესაბამისი ნორმატიული აქტებით, მაგალითად, კანონით, 

ზემდგომი თანამდებობის პირის ბრძანებით, წესდებით, დებულებით ან სხვა აქტით.  

საქართველოს სსკ-ის 332-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მოხელის მიერ 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება სახეზეა იმ შემთხვევაში, 

თუ მოხელე მოქმედებს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, მაგრამ 

მისი ქმედება ეწინააღმდეგება საჯარო (სახელმწიფო, საზოგადოებრივ, 

სამსახურებრივ) ინტერესებს. ამასთან, იგი ასეთ ქმედებას უნდა ახორციელებდეს 

თავისთვის ან სხვისთვის (ნათესავი, მეგობარი, ნაცნობი და ა.შ.) რაიმე გამორჩენის 

(მატერიალური სიკეთის) ან უკანონო უპირატესობის მიღების მიზნით, რითაც ის 

არსებითად არღვევს ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლებას ან საზოგადოების 

ან სახელმწიფოს კანონიერ ინტერესებს.  

გარდა ამისა, პასუხისმგებლობის დაკისრებისათვის მის ქმედებასა და დამდგარ 

მართლსაწინააღმდეგო შედეგს - დარღვეულ ინტერესებს შორის უნდა არსებობდეს 

მიზეზობრივი კავშირი. შესაბამისად, აღნიშნული დანაშაული არ არის სახეზე, თუ 

მოხელის ქმედება არ არის დაკავშირებული მისი სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების განხორციელებასთან, ანდა მის ქმედებას არ მოჰყოლია 

ზემოაღნიშნული ინტერესების დარღვევა. ამასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ 

მოხელე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისას არ არღვევს 

თავისი უფლებამოსილების ფარგლებს, არამედ მოქმედებს მის ფარგლებში. 

აღნიშნული უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება შეიძლება გამოიხატოს 

როგორც აქტიურ, ისე პასიურ ქმედებაში, ანუ მართლსაწიმააღმდეგო მოქმედებაში ან 

უმოქმედობაში.  



 

 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მართლსაწინააღმდეგო 

შედეგი გულისხმობს ფიზიკური და იურიდიული პირების კანონიერი 

ინტერესებისათვის ან საზოგადოებისა და სახელმწიფო ინტერესებისათვის ზიანის 

ფაქტობრივ მიყენებას. ამასთან, აუცილებელია, რომ ზიანი იყოს არსებითი, რაც 

სასამართლოს შეფასების საგანს წარმოადგენს.  

რა სასჯელი ემუქრება ამ დანაშაულის ჩამდენს?  

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 332-ე მუხლის პირველი ნაწილით 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ისჯება ჯარიმით ან 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, ასევე დამატებითი სასჯელით - 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ 

წლამდე. კანონით უფრო მკაცრი სასჯელებია გათვალისწინებული სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების დამამძიმებელ გარემოებებში 

ჩადენისათვის.  

აღნიშნული დანაშაულის ერთ-ერთ დამამძიმებელ გარემოებას წარმოადგენს მისი 

ჩადენა სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ. ასევე 

დამამძიმებელ გარემოებებს წარმოადეგნს ამ დანაშაულის ჩადენა არაერთგზის ან 

ძალადობით ანდა იარაღის გამოყენებით. კიდევ ერთი დამამძიმებელი გარემოებაა ამ 

დანაშაულის ჩადენა დაზარალებულის ღირსების შეურაცხყოფით.  

სსკ-ის 332-ე მუხლის მეორე ნაწილით იგივე დანაშაულის ჩადენა სახელმწიფო-

პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების 

აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე, აგრეთვე დამატებითი სასჯელით - 

თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ 

წლამდე.  

სსკ-ის 332-ე  მუხლის მესამე ნაწილით კი სამსახურებრივი უფლევამოსილების 

ბოროტად გამოყენება, ჩადენილი: არაერთგზის, ძალადობით ან იარაღის 



 

 

გამოყენებით ანდა დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით, - ისჯება 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე და დამატებითი სასჯელით 

- თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ 

წლამდე.  

 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მსგავსად სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა, შეიძლება ჩადენილ იქნას მოხელის ან 

მასთან გათანაბრებული პირის მიერ.  

აღნიშნული დანაშაული სახეზეა იმ შემთხვევაში, თუ მოხელის მოქმედება აშკარად 

სცილდება მისი უფლებამოსილების ფარგლებს. კერძოდ, ეს დანაშაული შეიძლება 

გამოიხატოს მოხელის მიერ ისეთი ქმედების ჩადენაში: რომელიც სხვა მოხელის ან 

სხვა უწყების უფლებამოსილებაში შედის; რომელიც შეიძლება 

განხორციელებულიყო მხოლოდ განსაკუთრებულ გარემოებათა არსებობისას, 

კანონში ან სხვა ნორმატიულ აქტში მითითებული საფუძვლით; რომელიც კანონის 

საფუძველზე შეიძლება გადაწყდეს მხოლოდ კოლეგიურად;  რომელიც არავითარ 

გარემობაში და არც ერთმა თანამდებობის პირმა და სამსახურებრივმა ინსტანციამ არ 

შეიძლება განახორციელოს.  

ამ დანაშაულის არსებობისათვის აუცილებელია, რომ მოხელის ან მასთან 

გათანაბრებული პირის მოქმედება დაკავშირებული იყოს მის სამსახურებრივ 

მდგომარეობასთან, მისგან გამომდინარეობდეს და ჩადენილი იყოს მოხელის 

სამსახურებრივი საქმიანობის პროცესში და მასთან დაკავშირებით. თუ ამგვარი 

კავშირი არ არსებობს, აღნიშნული დანაშაულიც არ არის სახეზე.  

დანაშაულის არსებობისათვის ასევე აუცილებელია, რომ სახეზე იყოს 

მართლსაწინააღმდეგო შედეგი, კერძოდ, მართლსაწინააღმდეგო ზიანი უნდა 



 

 

მიადგეს ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლებას, საზოგადოების ან 

სახელმწიფოს კანონიერ ინტერესებს. ასევე, აუცილებელია არსებობდეს 

მიზეზობრივი კავშირი მოხელის ქმედებასა და აღნიშნულ ზიანს შორის.  

საქართველოს სსკ-ის 333-ე მუხლის სანქციებით აღნიშნული დანაშაულისათვის 

გათვალისწინებულია იგივე სახისა და ზომის სასჯელები, რაც დადგენილია სსკ-ის 

332-ე მუხლით სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისათვის.  

სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება შეიძლება ჩადენილ იქნეს 

დამამძიმებელ გარემოებებში, რაც ანალოგიურია სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების დამამძიმებელი გარემოებებისა.  


