
 

თაღლითობა 

სსკ მუხლი - 180  

 

თაღლითობა არის ეკონომიკური დანაშაული, მიმართული საკუთრების უფლების 

წინააღმდეგ და დასჯადია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე 

მუხლით. 

თაღლითობა მიმართულია იმისკენ, რომ დაზარალებულს მიადგეს ქონებრივი 

ზიანი. აღნიშნული მუხლის დისპოზიციის მიხედვით, თაღლითობა წარმოადგენს 

სხვისი ნივთის დაუფლებას მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით ან 

ქონებრივი უფლების მიღებას, ჩადენილს მოტყუებით. სწორედ მოტყუება არის 

თაღლითობის, როგორც დანაშაულის მთავარი ნიშანი.  

დანაშაული ჩადენილად ითვლება იმ მომენტიდან, როდესაც უკვე მოხდება 

ნივთის (ქონების) მესაკუთრის ან მფლობელისგან ნივთის ან ქონებრივი უფლების 

მოტყუებით მიღება და არ აქვს მნიშვნელობა  შეძლო თუ არა დამნაშავემ თავისი 

საბოლოო მიზნის მიღწევა ანუ ნივთისა და ქონების მისაკუთრება.   

თაღლითობა არის განზრახი დანაშაული და მისი ჩადენისას აუცილებელია 

დამნაშავეს შეგნებული ჰქონდეს საკუთარი ქცევის შედეგები და აცნობიერებდეს, რომ 

ატყუებს ნივთის ან/და ქონების მესაკუთრეს ან მის კანონიერ მფლობელს და მას ცრუ 

ფაქტებს აწვდის ან უმალავს სიმართლეს იმ მიზნით, რომ დაეუფლოს მის ნივთს ან 

ქონებას.  

თაღლითობას, განსხვავებით საკუთრების უფლების წინააღმდეგ მიმართული 

სხვა დანაშაულებისგან, აქვს ინფორმაციული ხასიათი, რაც იმაში გამოიხატება, რომ 

დამნაშავე დაზარალებულისათვის გარკვეული არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით, 

ან პირიქით ნამდვილი ინფორმაციის დამალვით, ცდილობს, რომ შეაცდინოს იგი და 

ამ გზით დაეუფლოს მის კუთვნილ ქონებას ან ნივთს და მიისაკუთროს ეს 

უკანასკნელი ან/და მიიღოს უფლება დაზარალებულის კუთვნილ ქონებაზე. 

  მოტყუება არის თაღლითობის, როგორც დანაშაულის, ხერხი. ადამიანი, 

რომელიც გახდება თაღლითობის მსხვერპლი, უმეტს შემთხვევებში თავად გადასცემს 



დამნაშავეს საკუთარ ქონებას ან ქონებაზე უფლებას ნებაყოფლობით, რადგან მას 

მიაწოდეს ისეთი ინფორმაცია, რამაც ის შეცდომაში შეიყვანა.  

 თაღლითობა შეიძლება ჩადენილი იყოს როგორც აქტიური, ისე პასიური 

მოტყუებით. აქტიური მოტყუებაა, როდესაც  ხდება პირის შეცდომაში შეყვანა ცრუ 

მონაცემების შეტყობინების საფუძველზე წინასწარი შეცნობით. პასიური მოტყუება კი 

გულისხმობს იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტების დაფარვას, რომლის 

დაზარალებულისთვის შეტყობინება სავალდებულო იყო.  

 მოტყუება შეიძლება იყოს როგორც წერილობით, ისე ზეპირი ფორმით.  

მოტყუების წერილობითი ფორმა შეიძლება იყოს ყალბი დოკუმენტი ან 

ხელშეკრულება, რომელიც დაზარალებულის წარმოდგენით კანონიერ საფუძველს 

ქმნის დამნაშავისათვის ქონების გადასაცემად.  

თაღლითობის ფორმაა აგრეთვე ნდობის ბოროტად გამოყენება. ასეთ 

შემთხვევებში დამნაშავესა და დაზარალებულს შორის არსებობს პირადი ან 

სპეციალური უფლებამოსილების ნდობა, რაც ხშირად გამოიხატება მათ სამოქალაქო 

სამართლებრივ ან შრომით ურთიერთობაში, მაგრამ ურთიერთობის დაწყებისთანავე 

გამიზნულია იმისთვის, რომ დამნაშავემ დაზარალებულს ქონებრივი ზიანი მიაყენოს 

მას შემდეგ, რაც ის მის ნდობას მოიპოვებს. ამავე დროს, თაღლითობისას დამნაშავე 

ყოველთვის მოქმედებს ანგარების მოტივით, რაც მდგომარეობს სხვის ხარჯზე 

მატერიალური გამორჩენის მიღების ინტერესში.  

აუცილებელია განვასხვავოთ თაღლითობა ქურდობის ისეთი შემთხვევისგან, 

რომლის ჩასადენად დამნაშავე მოტყუებას, როგორც ხერხს, იყენებს იმისთვის, რომ 

შექმნას ვითარება, რაც მას გაუადვილებს სხვისი მოძრავი ნივთის ფარულ დაუფლებას 

მისაკუთრების მიზნით. მაგალითად, დამნაშავე მოტყუებით შეაღწევს ბინაში რაიმე 

ცრუ საბაბით (ვთქვათ, რომ არის ინკასატორი), რის შემდეგაც ის ამ ბინაში ფარულად  

ეუფლება სხვის მოძრავ ნივთს. ეს არის ქურდობა და, განსხვავებით თაღლითობისგან, 

ამ შემთხვევაში მოტყუებული დაზარალებული „ნებაყოფლობით“ არ გადასცემს 

ნივთს დამნაშავეს.  

 ასევე, თაღლითობა უნდა განვასხვავოთ მისი მსგავსი ძარცვის 

შემთხვევისგან, როდესაც დამნაშავე მოტყუების გამოყენებით აშკარად ეუფლება და 

იტაცებს სხვის მოძრავ ნივთს. მაგალითად, დამნაშავე დაზარალებულს მიმართავს 

თხოვნით, რომ ერთი წუთით გადასცეს მას თავისი მობილური ტელეფონი სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების გამოსაძახებლად, ხოლო ტელეფონის აპარატის 

მიღებისთანავე ის დაუყოვნებლივ გარბის და ამ გზით მართლსაწინააღმდეგოდ 



ისაკუთრებს მას. ძარცვის ასეთი შემთხვევა იმით განსხვავდება თაღლითობისგან, რომ 

ამ უკანასკინელის დროს დაზარალებული მოძრავ ნივთს დამნაშავეს გადასცემს არა 

დროებით, იმწუთიერი სარგებლობისთვის, არამედ საკუთრებაში ანდა ხანგრძლივ 

მფლობელობაში. მაგალითად, დამნაშავემ, წინასწარი განზრახვით, თავისი 

ნაცნობისაგან, რომლის ნდობითაც ის სარგებლობდა, ინათხოვრა კომპიუტერი ერთი 

თვის ვადით, მაგრამ ხელში ჩაგდებიდან 2-3 დღის შემდეგ გაყიდა ეს კომპიუტერი და 

მიიმალა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლებელია დამნაშავის მიერ 

თაღლითობა ჩადენილი იყოს ქონების მესაკუთრესთან ან მნფლობელთან 

ყოველგვარი უშუალო კონტაქტისა და მასთან ურთიერთობაში შესვლის გარეშეც. 

ასეთი თაღლითობისას ხდება  მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით 

ქონებაზე უფლების მოპოვება სხვა ადამიანების ან რომელიმე დაწესებულების 

მოტყუების გზით. მაგალითად, დამნაშავე სხვისი უძრავი ქონების (ბინა, მიწის 

ნაკვეთი და ა.შ.) თაობაზე დაამზადებს ყალბ ნასყიდობის ან ჩუქების ხელშეკრულებას, 

რომელსაც მოტყუებით დაამოწმებინებს ნოტარიუსს, ხოლო ამ დოკუმენტით ის 

აღწევს საჯარო რეესტრში აღნიშნული ქონების რეგისტრაციას თავის სახელზე, რის 

შემდეგაც სწრაფად ყიდის მას. ყოველივე ამის შესახებ კი ქონების კანონიერი 

მფლობელისათვის ან მესაკუთრისთვის არაფერი არ არის ცნობილი.  

საქართველოს სსკ-ს 180-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით თაღლითობა 

ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან გამასწორებელი 

სამუშაოთი ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.  

იმავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად თაღლითობა, ჩადენილი დამამძმებელ 

გარემოებებში, კერძოდ, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ან რამაც 

მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით 

ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.  

სსკ-ს 180-ე მუხლის მესამე ნაწილით თაღლითობა, ჩადენილი სამსახურეობრივი 

მდგომარეობის გამოყენებით (იგულისხმება ნებისმიერი პროფესიული საქმიანობა ან 

სხვა სამუშაო, როფორც საჯარო-საზოგადოებრივ, ისე კერძო სამსახურის სფეროში), 

დიდი ოდენობით ან არაერთგზის, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 

ექვსიდან ცხრა წლამდე, ხოლო აღნიშნული მუხლის მეოთხე ნაწილით კი 

თაღლითობა, ჩადენილი ორგანიზაციული ჯგუფის მიერ ანდა იმის მიერ, ვინც ორჯერ 

ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი ნივთის მართლსაწინააღმდეგო 



მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისთვის, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 

შვიდიდან ათ წლამდე.  

 

 


