
სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის ტესტები 
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თ.-მ და ბ.-მ, ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად, მოკვლის განზრახვით, სასმელში საწამლავი ჩაუყარეს დ.-ს, 

რის შედეგადაც იგი გარდაიცვალა. არც ერთმა მათგანმა ერთმანეთის ქმედების შესახებ არ იცოდა. Oამასთან, 

ორივე დარწმუნებული იყო, რომ მის მიერ განხორციელებული ქმედება  სავსებით საკმარისი იყო შედეგის 

დასადგომად. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ თითოეული მათგანის მიერ ჩაყრილი საწამლავი, ცალკე აღებული, 

შედეგის დასადგომად საკმარისი ვერ იქნებოდა, მაგრამ ერთობლიობაში სასიკვდილო შედეგის დადგომა 

გამოიწვია. მოცემულ მაგალითში სახეზეა:  

ა) ალტერნატიული მიზეზობრიობა.  

გ) ჰიპოთეტური მიზეზობრიობა.  

ბ) კუმულაციური მიზეზობრიობა.  

დ)უმოქმედობის მიზეზობრიობა   
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პოლიციელი სირბილაძე, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე, გავიდა დანაშაულებრივი ქმედების 

განხორციელების შესაძლო ადგილზე. მართლაც, აღნიშნულ ადგილზე მიმდინარეობდა ნარკოტიკული 

ნივთიერებებით ვაჭრობა. სირბილაძის გამაფრთხილებელი გასროლის მიუხედავად, დამნაშავეებმა 

იარაღი არ დაყარეს და ცეცხლი გაუხსნეს. საპასუხო სროლის შედეგად სირბილაძემ ერთ-ერთი მოკლა. 

გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ სირბილაძეს (როგორც სპორტსმენს) შეეძლო იარაღის გამოყენების 

გარეშე გაქცევით ეშველა თავისთვის. სირბილაძეს ბრალი წარედგინა მკვლელობის ჩადენისთვის. სწორია 

თუ არა სირბილაძის მიმართ წარდგენილი ბრალდება? 

ა. არა, რადგან სირბილაძე მოქმედებდა აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში.  

ბ. დიახ, რადგან ჩაიდენილია მკვლელობა.  

გ. არა, რადგან სირბილაძემ ჩაიდინა მკვლელობა დამნაშავის შეპყრობისთვის აუცილებელი ზომის 

გადაცილებით.  

დ. არა, რადგან განხორციელებულია დამნაშავის შეპყრობა. 
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გუჯარ ლომაიამ თავის დაბადების დღეს, როდესაც იგი 14 წლის სრულდებოდა, იმყოფებოდა რა 

ფიზიოლოგიური სიმთვრალის მდგომარეობაში, ღამის თერთმეტ საათზე გაქურდა `იბერიაბანკი~ და 

გაიტაცა ოთხმოცი ათასი ლარი. აგებს თუ არა პასუხს ლომაია მის მიერ ჩადენილი ქმედებისათვის?  

ა. დიახ, რადგან მან ჩაიდინა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული.  

ბ. დიახ, რადგან დანაშაულის ჩადენის დროს იგი შერაცხადი იყო.  

გ. არა, რადგან აღნიშნული ქმედების ჩადენისას იგი შეურაცხი იყო.  

დ. არა, რადგან იგი იმყოფებოდა ფიზიოლოგიური სიმთვრალის მდგომარეობაში. 
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მოკვლის მიზნით თეთრაძემ ჯინჯიხაშვილს ჭიქაში ჩაუყარა საწამლავის საკმარისი დოზა. სანამ ეს 

უკანასკნელი მოკვდებოდა, მას თავს დაესხა წითლიძე და მოკლა პისტოლეტიდან გასროლით. 

დააკვალიფიცირეთ თეთრაძის და წითლიძის ქმედება.  

ა. ორივე მათგანი პასუხს აგებს მკვლელობისთვის.  

ბ. ორივე მათგანი პასუხს აგებს მკვლელობის მცდელობისთვის.  

გ. თეთრაძე პასუხს აგებს მკვლელობის მცდელობისთვის, ხოლო წითლიძე პასუხს აგებს 

მკვლელობისთვის.  

დ. თეთრაძე საერთოდ არ აგებს პასუხს, ხოლო წითლაძე პასუხს აგებს მკვლელობისთვის. 
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ჯუღელმა დაიყოლია ფსიქიურად ავადმყოფი ძაგნიძე, რათა მას მაღაზიის დახლიდან საკაბე ნაჭერი მოეპარა. 

ძაგნიძემ ჯუღელის თხოვნა შეასრულა. როგორ შეფასდება ჯუღელის ქმედება? 

ა) ქურდობაში თანამონაწილეობა, კერძოდ წაქეზება.  

ბ) ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობა.  

გ) ქურდობის შუალობითი ამსრულებლობა.  

დ) ჯუღელი არ აგებს პასუხს სისხლის სამართლის წესით. 
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სვანეთის მაღალმთიან სოფელში მგზავრობისას ავტობუსი ხრამში ჩავარდა, რის შედეგადაც 2 მგზავრი 

განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა და ორივეს ესაჭიროებოდა გადაუდებელი ქირურგიული 

ოპერაცია. შემთხვევის ადგილთან ახლო მდებარე სოფელში მხოლოდ ერთი ქირურგი იმყოფებოდა. ექიმმა 

ოპერაცია ჩაუტარა მხოლოდ ერთ მგზავრს, თავის ახლო ნათესავს, რომელიც სიკვდილს გადაურჩა, ხოლო მეორე 

დაზარალებული აღნიშნული ოპერაციის დამთავრებამდე გარდაიცვალა. დროული სამედიცინო ჩარევის შედეგად, 

მისი სიცოცხლე შენარჩუნებული იქნებოდა. დაეკისრება თუ არა ქირურგს სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა?  

ა. დიახ, რადგან ქირურგის მიერ ჩადენილია სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში ჩაყენება.  

ბ. დიახ, რადგან ჩადენილია განსაცდელში მიტოვება.  

გ. ქირურგს არ დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, რადგან იგი იმყოფებოდა მოვალეობათა 

კოლიზიის მდგომარეობაში.  

დ. არა, რადგან ექიმი მოქმედებდა ტრაგიკული კოლიზიის ვითარებაში. 

 

7 

16 წლის ნუგზარ ბლიაძემ განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლა თავისი მეგობარი ელდარ გოგიძე. ჩადენილი 

დანაშაულისთვის სასამართლომ ბლიაძეს შეუფარდა თავისუფლების აღკვეთა ოცი წლის ვადით. მართებულია თუ 

არა სასამართლოს განაჩენი?  

ა. დიახ, რადგან ბლიაძემ ჩაიდინა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული.  

ბ. არა, რადგან ასეთი კატეგორიის დანაშაულისთვის არასრულწლოვანს თავისუფლების აღკვეთა ენიშნება არა 

უმეტეს ათი წლის ვადით.  

გ. არა, რადგან დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა უნდა შემცირებულიყო ერთი მეოთხედით და საბოლოო 

სასჯელი არ უნდა აღემატებოდეს თხუთმეტ წელს.  

დ. დიახ, რადგან სისხლის სამართლის კოდექსი სასამართლოს აძლევდა ამის უფლებას. 
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აბაშიძემ გადაწყვიტა სიჭინავას მოკვლა. ამ მიზნით საწამლავი ჩაუყარა ჭიქაში. სიჭინავას მოკვლა გადაწყვეტილი 

ჰქონდა თაბაგარსაც. მანაც ისე, რომ არ იცოდა აბაშიძის მიერ ჩადენილი ქმედების შესახებ, ამ უკანასკნელისგან 

დამოუკიდებლად, იგივე ჭიქაში ჩაუყარა საწამლავი. სიჭინავა გარდაიცვალა მოწამლული ღვინის დალევის 

შედეგად. სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზით გამოირკვა, რომ თითოეულის მიერ ჩაყრილი საწამლავი არ 

იქნებოდა საკმარისი სიკვდილის შედეგის დასადგომად, დოზების სიმცირის გამო. სიკვდილი გამოიწვია მხოლოდ 

ორივეს მიერ ჩაყრილმა საწამლავმა. დააკვალიფიცირეთ აბაშიძისა და თაბაგარის მოქმედებები.  

ა. ისინი პასუხს აგებენ მკვლელობისთვის.  

ბ. ისინი პასუხს აგებენ მკვლელობის მცდელობისთვის.  

გ. მათ არ დაეკისრებათ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.  

დ. აბაშიძე პასუხს აგებს მკვლელობის მცდელობისთვის, ხოლო თაბაგარი  მკვლელობისთვის. 
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ხომერიკმა 1000 აშშ დოლარის ქურდობის ჩასადენად წააქეზა კვაჭაძე, ხოლო კვაჭაძემ ქურდობის ნაცვლად ჩაიდინა 

ყაჩაღობა და დაეუფლა 1000 აშშ დოლარს. სასამართლომ ხომერიკი გაათავისუფლა სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობისგან, ხოლო კვაჭაძე დამნაშავედ სცნო ყაჩაღობაში. სწორია თუ სასამართლოს გადაწყვეტილება?  

ა. დიახ, სწორია, რადგან ადგილი ჰქონდა ამსრულებლის ექსცესს.  

ბ. არა, ვინაიდან სახეზეა თანამონაწილეობა და ორივე უნდა დაისაჯოს ყაჩაღობისთვის.  

გ. დიახ, სწორია, რადგან არ იყო წინასწარი შეთანხმება ყაჩაღობაზე.  



დ. არა, რადგან ხომერიკი უნდა დაისაჯოს დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ ქურდობაში 

თანამონაწილეობისთვის, ხოლო კვაჭაძე ყაჩაღობის ამსრულებლობისთვის. 
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ასანიძე მეზობლის მოსაკლავად მის ეზოში შეიპარა, მაგრამ იგი დანაშაულის ჩადენამდე ოჯახის წევრებმა შეიპყრეს. 

გამოძიებით დადგინდა, რომ სავარაუდო მსხვერპლი ბინაში არ იმყოფებოდა. სასამართლომ ასანიძის ქმედება 

მკვლელობის მცდელობად დააკვალიფიცირა. სწორია თუ არა სასამართლოს ასეთი გადაწყვეტილება?  

ა. დიახ, რადგან დამნაშავემ ბოლომდე ვერ მიიყვანა დანაშაულებრივი განზრახვა.  

ბ. არა, რადგან იგი უნდა დაისაჯოს მკვლელობის მომზადებისთვის.  

გ. დიახ, რადგან დამნაშავემ ყველაფერი გააკეთა დანაშაულის ჩასადენად.  

დ. არა, რადგან დანაშაულის მცდელობისას მნიშვნელობა არა აქვს მიზეზობრივ კავშირს. 
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ა. გოცაძემ ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ბაქოდან თბილისში მომავალ მატარებელში ბ. ნაკაშიძეს თავში 

ჩაარტყა არყის ბოთლი. როდესაც მატარებელი საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდა ბ. ნაკაშიძე გარდაიცვალა. 

პროკურატურამ საქმე გამოსაძიებლად გადაუგზავნა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პროკურატურას იმ მოტივით, 

რომ მატარებელი აზერბაიჯანის რკინიგზას ეკუთვნოდა და ამის გამო, აღნიშნული დანაშაული მხოლოდ 

აზერბაიჯანის საგამოძიებო ორგანოების ქვემდებარეა. სწორად მოიქცა თუ არა საქართველოს პროკურატურა?  

ა. დიახ, რადგან მატარებელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკას ეკუთვნოდა.  

ბ. არა, რადგან დანაშაული ხულიგნური მოტივითაა ჩადენილი.  

გ. დიახ, რადგან დანაშაულებრივი ქმედება აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე განხორციელდა.  

დ. არა, რადგან საქართველოს სისხლისსამართლებრივი იურისდიქცია ვრცელედება მოცემულ დანაშაულზე. 
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ტელევიზორების ქარხნის მუშამ გადაწყვიტა ქარხნის კუთვნილი ტელევიზორის გაყიდვა. რისთვისაც მან, 

ერთი კვირის განმავლობაში, ყოველ დღე დაიწყო ტელევიზორის ნაწილების გამოტანა, რათა შემდეგ 

აეწყო და მისი რეალიზაცია მოეხდინა. წარმოადგენს თუ არა აღნიშნული ქმედება დანაშაულის 

სიმრავლეს?  

ა. დიახ, რადგან ადგილი აქვს იდეალურ ერთობლობას.  

ბ. არა, რადგან სახეზეა განგრძობადი დანაშაული.  

გ. დიახ, რადგან ჩადენილი ქურდობა არაერთგზის.  

დ. არა, რადგან სახეზეა დენადი დანაშაული. 
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საქართველოს კუთვნილი ტურისტული გემი `შოთა რუსთაველი,~ რომელიც დაცურავდა საქართველოს 

სახელმწიფო ალმით, ბულგარეთის საზღვაო პორტში შეჩერდა. გემზე ავიდა ბულგარეთის ორი მოქალაქე, 

რომელთაც ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ერთმანეთში ჩხუბი ატეხეს, რა დროსაც ერთმა მათგანმა 

მოკლა მეორე. გავრცელდება თუ არა საქართველოს სისხლის სამართლის იურისდიქცია აღნიშნული 

დანაშაულის მიმართ?  

ა. დიახ, რადგან დანაშაული ჩადენილია საქართველოს ტერიტორიაზე.  

ბ. არა, რადგან დამნაშავე და მისი მსხვერპლი საქართველოს მოქალაქეები არ არიან.  

გ. დიახ, რადგან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში მოცემულია უნივერსალურობის 

პრინციპი.  

დ. არა, რადგან გემი `შოთა რუსთაველი~ სამხედრო ხომალდი არ არის. 
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მოქალაქე ბაძაღუას, ღამის 2 საათზე დაძახება შემოესმა. აღმოჩნდა, რომ მასთან მოვიდა მისი ძმა, 

რომელმაც აუხსნა, რომ ახლახან გაქურდა მაღაზია, საიდანაც 100 ლარის ღირებულების საკვები 

პროდუქტები წამოიღო და სთხოვა ბაძაღუას ღვინო გამოეტანა და მოელხინათ. როგორ უნდა 

დაკვალიფიცირდეს ბაძაღუას ქმედება? 

ა. ქურდობაში დამხმარებად.  

ბ. ბაძაღუა ქურდობის თანაამსრულებელობისთვის აგებს პასუხს.  

გ. ჩადენილია დანაშაულის დაფარვა.  

დ. იგი საერთოდ არ დაისჯება. 
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მ. ტაბუცაძე შევიდა დ. ჯაჯანიძის სახლში ქურდობის ჩასადენად. უეცრად ფეხის ხმა შემოესმა და 

ბინა სასწრაფოდ დატოვა. სინამდვილეში ფოთლების შრიალს ჰქონდა ადგილი. დააკვალიფიცირეთ 

მ. ტაბუცაძის ქმედება.  

ა. ჩადენილია ქურდობის მომზადება.  

ბ. ადგილი აქვს დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღებას.  

გ. ჩადენილია ქურდობის მცდელობა.  

დ. ჩადენილია დამთავრებული ქურდობა. 
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ვერტმფრენით მგზავრობისას შეიქმნა ავარიული სიტუაცია და ვერტმფრენმა დაიწყო ვარდნა. 

შეიქმნა ვერტმფრენის დაღუპვის აშკარა საფრთხე. პილოტმა მგზავრს აუხსნა პარაშუტით 

სარგებლობის წესები და ძალით გადააგდო ვერტმფრენიდან იმ იმედით, რომ მგზავრი შეძლებდა 

პარაშუტით სარგებლობას და სიკვდილს გადაურჩებოდა, მაგრამ შეშინებულ მგზავრს ჰაერში გული 

გაუსკდა. ვერტმფრენი ჩამოვარდა, ხოლო პილოტი სიკვდილს გადაურჩა. აგებს თუ არა პილოტი 

პასუხს მგზავრის დაღუპვისთვის? 

ა. დიახ, პილოტი პასუხს აგებს მგზავრის გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობისთვის.  

ბ. არა, რადგან პილოტი მოქმედებდა უკიდურესი აუცილებლობის ფარგლებში.  

გ. არა, რადგან პილოტის მოქმედება განაპირობა ტრაგიკული კოლიზიის მდგომარეობაში ყოფნამ.  

დ. არა, რადგან პილოტი მოქმედებდა მართლზომიერი რისკის პირობებში. 
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ბიზნესმენ თავაძეს დიდი ხანია მოსწონდა მისი აგარაკის მახლობლად მცხოვრები სტუდენტი 

გოგონა ზარიძე და რამდენჯერმე სცადა მისი დაყოლიება სქესობრივ კავშირზე. სანაცვლოდ 

სწავლის საფასურის გადახდასა და მატერიალურ უზრუნველყოფას ჰპირდებოდა. უხვი 

დაპირებების მიუხედავად, მან გოგონას დაყოლიება ვერ შეძლო. ერთ საღამოს თავაძემ 

მეზობლებისგან შეიტყო, რომ ზარიძის მცირეწლოვანი ძმა ავად გახდა და სასწრაფოდ 

ესაჭიროება საზღვარგარეთ მკურნალობა, მაგრამ ოჯახს ამის სახსრები არა აქვს. თავაძემ იმ 

დღესვე ნახა ზარიძე და აღუთქვა, რომ მისი ძმის მკურნალობასთან დაკავშირებულ ყველა 

ხარჯებს თვითონ გაიღებდა, თუ ზარიძე დათანხმდებოდა მასთან სქესობრივი კავშირის 

დაჭერას. საყვარელი ძმის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა რომ გადაერჩინა, ზარიძე დათანხმდა 

მის წინადადებას. როგორია ბიზნესმენ თავაძის ქმედების სამართლებრივი შეფასება?  

ა) თავაძე არ აგებს პასუხს სისხლის სამართლის წესით.  

ბ) სქესობრივი კავშირის ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედების იძულება. 

 გ) სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედება.  

დ)  გარყვნილი ქმედება.  
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საწარმოს დირექტორმა _ მინდაძემ გადაწყვიტა ერთ-ერთი სტრუქტურული ქვედანაყოფის 

ხელმძღვანელი ასათიანი გაეთავისუფლებინა დაკავებული თანამდებობიდან. გადაწყვეტილების 

მიზეზი იყო ასათიანის დაბალი პროფესიონალიზმი. თავისი გადაწყვეტილების შესახებ მან 

აცნობა ასათიანს და შესთავაზა იმავე საწარმოში სხვა, ნაკლებად პასუხსაგებ თანამდებობაზე 

დანიშვნა, სადაც ხელფასიც შესაბამისად ნაკლები იყო. მეორე დღეს სამსახურში მიმავალ 

მინდაძეს სადარბაზოს კარებთან დახვდა უცნობი მამაკაცი, რომელიც გაეცნო, როგორც 

ასათიანის მამა და მოსთხოვა ხელი აეღო თავის გადაწყვეტილებაზე მისი შვილის 

გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. როდესაც მინდაძემ უარით უპასუხა, უცნობი მოკვლით 

დაემუქრა. თან დასძინა, რომ ეს მისთვის ძნელი არ არის, რადგან ორი კაცი ჰყავს 

გაგზავნილი იმქვეყნად. სამსახურში მისულმა მინდაძემ გაარკვია, რომ ასათიანის მამა ახალი 

გამოსული იყო ციხიდან, სადაც სასჯელს რამდენიმე განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის, მათ 

შორის მკვლელობისთვის იხდიდა. შეშინებულმა მინდაძემ გაიფიქრა, რომ ასეთი ადამიანის 

მუქარა სახუმარო საქმე არ იყო  და ხელი აიღო ასათიანის გათავისუფლების 

გადაწყვეტილებაზე. დააკვალიფიცირეთ ასათიანის მამის ქმედება.   

ა) მუქარა.  

ბ) იძულება. 

 გ) ძალადობა.  

დ) იგი არ აგებს პასუხს სისხლის სამართლის წესით.  
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ძაბირაძემ დააპირა ბავშვის მოტაცება ფულის გამოძალვის მიზნით. ის ამისათვის ეძებდა 

ბინას ქალაქგარეთ. ყურულაშვილმა, რომელმაც იცოდა ძაბირაძის განზრახვა, მას მეგობრულად 

ათხოვა თავისი სააგარაკო ბინის გასაღები. ძაბირაძემ მოიტაცა ბავშვი და გადამალა 

ყურულაშვილის აგარაკზე, თუმცა ბავშვის მშობლებისათვის დარეკვა და ფულის მოთხოვნა 

ვერ მოასწრო, რადგან პოლიციის მუშაკებმა დააკავეს. დააკვალიფიცირეთ ძაბირაძისა და 

ყურულაშვილის ქმედება.  

ა) ძაბირაძე პასუხს აგებს დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი მძევლად ხელში 

ჩაგდებისათვის, ხოლო ყურულაშვილი – მძევლად ხელში ჩაგდებაში თანამონაწილეობისათვის. 

 ბ) ორივე პასუხს აგებს წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ჩადენილი მძევლად ხელში 

ჩაგდებისათვის.  

გ) ძაბირაძე- მძევლად ხელში ჩაგდების მცდელობისათვის, ხოლო ყურულაშვილი _ 

დანაშაულის მცდელობაში თანამონაწილეობისათვის 
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გურგენიძემ, იმ მიზნით, რომ ვასაძე მიეცათ სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში, დაიყოლია 

იგი მოქალაქე ალიევის მძევლად ხელში ჩაგდების ჩასადენად. წინასწარ შემუშავებული გეგმის 

შესაბამისად, გურგენიძემ წერილობით აცნობა პოლიციას ალიევზე მოსალოდნელი თავდასხმის 

შესახებ. გურგენიძე და ვასაძე ალიევს ჩაუსაფრდნენ საცხოვრებელ სახლთან და ის ძალადობის 

გამოყენებით ჩასვეს მანქანაში. სწორედ ამ დროს გურგენიძის მიერ პოლიციისათვის 

მიწოდებული ცნობის საფუძველზე, ორივენი შემთხვევის ადგილზე დააკავეს. 

დააკვალიფიცირეთ გურგენიძის და ვასაძის ქმედებები.  

 ა) გურგენიძე არ აგებს პასუხს სისხლის სამართლის წესით, რადგან მან დამნაშავე ამხილა, 

ვასაძე კი  პასუხს აგებს თავისუფლების უკანონო აღკეთისათვის.  

ბ) გურგენიძე პასუხს აგებს დანაშაულის პროვოკაციისათვის, ვასაძე კი მძევლად ხელში 

ჩაგდებისათვის.  გ) გურგენიძე - დანაშაულის პროვოკაციისათვის, ვასაძე - თავისუფლების 

უკანონო აღკვეთისათვის.  



დ) ორივე პასუხს აგებს მძევლად ხელში ჩაგდებისათვის. 
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თურქეთში, ქალაქ აგჩაგოჯაში საქართველოს მოქალაქე ნაირა ცაავამ გაიცნო ქალაქ მარნეულის 

მკვიდრი ნაზირა მამედოვა. მამედოვამ შესთავაზა მას თავისი ნაცნობის სახლში  მომვლელად 

დასაქმება, რაზედაც ცაავა დათანხმდა.  მეორე დღეს მამემოვამ მიიყვანა ცაავა მის მიერ 

ნაქირავებ კოტეჯში, რომელიც  იმავე ქალაქის საკურორტო ზონაში მდებარეობდა. ვინაიდან 

სახლი ცარიელი იყო, მან უთხრა ცაავას, რომ სახლის პატრონი აქვე მახლობლად მუშაობდა 

და მალე მოვიდოდა, თან გამოართვა პასპორტი ვითომდა ფორმალური საკითხების 

მოსაგვარელად და „ერთი წუთით მეორე ოთახში გავიდა“.                                                                                                                                  

მამედოვამ ცაავა ჩაკეტა ოთახში და აღუკვეთა თავისუფალი მიმოსვლის შესაძლებლობა. ერთი 

თვის განმავლობაში ცაავას ოთახში მამედოვას შეჰყავდა მამაკაცები, რომლებიც ეწეოდნენ მის 

სექსუალურ ექსპლოატაციას, გასამრჯელოს კი მამედოვა იღებდა. ცაავამ ერთ-ერთი 

“კლიენტის“ დახმარებით შეძლო ჩაკეტილი ბინიდან თავის დაღწევა და საქართველოში 

ჩამოსვლა. დააკვალიფიცირეთ მამედოვას ქმედება. ა) თავისუფლების უკანონო აღკვეთა. 

 ბ) მძევლად ხელში ჩაგდება.  

გ) ადამიანით ვაჭრობა. 

 დ) თავისუფლების უკანონო აღკვეთა და ადამიანით ვაჭრობა.  

22 

დავით ბრეგვაძეს უყვარდა თანაკურსელი გოგონა მაია ნინიძე და ცოლობას სთხოვდა, რაზეც 

ნინიძე არ თანხმდებოდა. მან ბევრჯერ სცადა ნინიძის დაყოლიება, მაგრამ უშედეგოდ. ერთ  

დღეს ბრეგვაძე სადარბაზოს კარებთან დახვდა ნინიძეს და მანქანაში ჩაჯდომა და 

სალაპარაკოდ გაყოლა  სთხოვა. მანქანაში ჩაჯდომისთანავე ნინიძეს გვერდით მიუჯდა 

ბრეგვაძის მეგობარი, თავად ბრეგვაძემ კი სწრაფად დაძრა მანქანა და გოგონას განუცხადა, 

რომ მასზე დაქორწინება გადაწყვიტა და ახლა ქალაქგარეთ მდებარე მის აგარაკზე მიდიან. 

ნინიძემ ყვირილი მორთო. ბრეგვაძის მეგობარი მას მანქანიდან გადასვლის საშუალებას არ 

აძლევდა. მალე მანქანა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა გააჩერეს.   

დააკვალიფიცირეთ ბრეგვაძისა და მისი მეგობრის ქმედება. 

 ა) მძევლად ხელში ჩაგდება. 

 ბ) თავისუფლების უკანონო აღკვეთა.  

გ)  მძევლად ხელში ჩაგდების მცდელობა.  

დ) თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მცდელობა. 
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ნიორაძეს, უნდოდა რა მიეღო  მშობლების მთელი მემკვიდრეობა, გადაწყვიტა მოეკლა ორი 

დანარჩენი მემკვიდრე. ერთი მათგანი მის მეზობლად ცხოვრობდა და მოკლა იგი, ხოლო მეორე სხვა 

სოფელში ცხოვრობდა, სადაც მკვლელი ორი დღის შემდეგ ჩავიდა და მოკლა. როგორ 

დაკვალიფიცირდება ნიორაძის ქმედება? 

 ა)განზრახ მკვლელობა. 

 ბ)ორი ან მეტი პირის განზრახ მკვლელობა ანგარებით. 

 გ)განზრახ მკვლელობა ანგარებით და არაერთგზის. 

24 

ძაძამია ფარულად ხვდებოდა ქმრის მეგობარ შონიას. ერთხელ, მორიგი ქეიფის დროს, ქმრის 

დაძინების შემდეგ შონიამ სქესობრივი კავშირი დაამყარა ძაძამიასთან. უეცრად ქმარმა გამოიღვიძა 



და ყველაფერი დაინახა. აღელვებული სასწრაფოდ გავიდა სახლიდან, გააჩერა მანქანა  და წავიდა 

მეგობართან, რომელსაც სახლში სანადირო თოფი ჰქონდა. უკან დაბრუნებულმა ქმარმა ცოლი და 

მისი საყვარელი მეგობრისგან ნათხოვარი თოფით სიცოცხლეს გამოასალმა. დააკვალიფიცირეთ 

ქმრის ქმედება.  

ა)განზრახ მკვლელობა უეცარი, ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში. 

 ბ)განზრახ მკვლელობა.  

გ)განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში. 
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 ქიქავა საერთო ნაცნობის მეშვეობით მივიდა ბიზნესმენ სირაძესთან და სთხოვა მისთვის 6 თვის 

ვადით მიეცა სესხი 20 000 ლარის ოდენობით, რომელიც სასწრაფოდ დასჭირდა თავისი 

საწარმოსათვის ნედლეულის შესაძენად, რომლითაც ძალზე დეფიციტურ და შემოსავლიან 

პროდუქციას უშვებდა. ქიქავას მართლაც ჰქონდა მცირე საწარმო, მაგრამ იგი ფაქტობრივად 

გაკოტრებული იყო. სირაძე, რომელმაც დაიჯერა და არ შეამოწმა ქიქავას მიერ შეთხზული მითი 

მაღალშემოსავლიანი საწარმოს შესახებ, დახარბდა მაღალ საპროცენტო განაკვეთს, რომელიც ქიქავამ 

შესთავაზა, რის გამოც მან 20 000 ლარი ასესხა ქიქავას სათანადო ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ 

უკანასკნელმა კი იმთავითვე იცოდა, რომ ვალს ვერასდროს ვერ დააბრუნებდა და ამას არც 

აპირებდა. იმავე დღიდან მან დაიწყო საზღვარგარეთ გამგზავრების თადარიგის დაჭერა და მალე 

თურქეთში გაემგზავრა, სადაც სირაძის ფულით ბიზნესი წამოიწყო. დააკვალიფიცირეთ ქიქავას 

ქმედება. 

 ა) მითვისება.  

ბ) თაღლიღობა.  

გ) ქიქავას ქმედება წარმოადგენს სამოქალაქო დელიქტს და არა დანაშაულს.  
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 საღამოს საათებში ტუკვაძე, ავტომანქანის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, თავს 

დაესხა კოსტავას. თავდასხმისას იგი შეიარაღებული იყო სათამაშო პისტოლეტით, რომლითაც 

შეაშინა კოსტავა, რომელმაც პისტოლეტი აღიქვა, როგორც ნამდვილი და ჩათვალა, რომ მასზე 

განხორციელებული თავდასხმა იყო მისი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში. 

სინამდვილეში მის მიმართ ასეთი საშიში ძალადობა არ განხორციელებულა. ტუკვაძე ვერ დაეუფლა 

ავტომანქანას, რადგან იგი პოლიციის მუშაკებმა დააკავეს.  დააკვალიფიცირეთ ტუკვაძის ქმედება.  

ა) ძარცვა, რადგან თავდასხმა არ იყო საშიში სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის.  

ბ) ყაჩაღობა.  

გ) დანაშაულთა ერთობლიობა: ძარცვა და ყაჩაღობა.  

დ) ძარცვის მცდელობა. ე) ყაჩაღობის მცდელობა.     
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 ბიბილაშვილმა გადაწყვიტა მოტყუების გზით მიეთვისებინა გოგუაძის ფული და საზღვარგარეთ 

გაქცეულიყო. ამისათვის მან ისესხა გოგუაძისაგან 5000 დოლარი ორ თვეში დაბრუნების გარანტიით, 

შემდეგ დაიწყო სამზადისი უცხოეთში გასამგზავრებლად. იგი დაკავებული იქნა ფულის 

სესხებიდან ორი კვირის თავზე, აეროპორტში, თვითმფრინავის ბილეთის ყიდვის პროცესში, 

რომლითაც ერთ კვირაში აპირებდა თურქეთში გაფრენას. როგორია ბიბილაშვილის  ქმედების 

სამართლებრივი შეფასება? 

 ა) მითვისება.  

ბ) თაღლითობა.  

გ) მითვისების მცდელობა. 

 დ) თაღლითობის მცდელობა.   
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 დაწესებულების მოლარემ ბანკიდან სათანადო დოკუმენტზე ხელის მოწერის შემდეგ აღებული 

თანხა არ მიიტანა დაწესებულების სალაროში, არამედ სახლში წაიღო და მიისაკუთრა. შემდეგ კი 

განაცხადა, რომ შეიარაღებული ყაჩაღები დაესხნენ თავს და თანხა წაართვეს. დააკვალიფიცირეთ 

მოლარის ქმედება. 

 ა) მითვისება. 

 ბ) თაღლითობა. 

 გ) ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით.    
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 ბარბაქაძე დაემუქრა ბიზნესმენ ალანიას, რომ სახლ-კარს გადაუწვავდა, თუ თვის ბოლოს 5000 ლარს 

არ მიუტანდა. ალანიამ ვერ შეძლო ბარბაქაძის მოთხოვნის შესრულება, რასაც  ბარბაქაძის მიერ 

მუქარის რეალიზაცია მოჰყვა. დააკვალიფიცირეთ ბარბაქაძის ქმედება. 

 ა)ნივთის დაზიანება ან განადგურება. 

 ბ) გამოძალვა. 

 გ) დანაშაულთა ერთობლიობა: გამოძალვა და ნივთის დაზიანება ან განადგურება.  

დ) დანაშაულთა ერთობლიობა: მუქარა და ნივთის დაზიანება ან განადგურება.  
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 ა. ჩვილი ბავშვით ხელში რკინიგზის სადგურის ბაქანზე მიდიოდა, მეორე ხელით კი ჩემოდანი 

მიჰქონდა.  უცნობმა მოქალაქე ბ-მ მას ჩემოდნის ტარებაში დახმარება შესთავაზა. ა-მ გადასცა ბ-ს 

ჩემოდანი, რომელიც ამ უკანასკნელს მანქანამდე უნდა მიეტანა. როდესაც ა. ბავშვთან ერთად 

მანქანაში ჯდებოდა, ბ-მ, ნაცვლად იმისა, რომ ჩემოდანი მანქანაში ჩაედო, მოულოდნელად გაიქცა 

და ჩემოდანიც თან გაიყოლა. როგორ დაკვალიფიცირდება ბ-ს მოქმედება. 

 ა) ქურდობა.  

ბ) ძარცვა, რადგან ბ. აშკარად დაეუფლა სხვის ნივთს.  

გ) თაღლითობა, რადგან ნივთის დაუფლება მოტყუებით მოხდა.  
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 ბ-მ მის მეგობარს – ო-ს ერთი წლისვადით, მართვის უფლებით, ქ. თბილისის ტერიტორიაზე 

მინდობილობით გადასცა თავისი კუთვნილი მიკროავტობუსი. ისინი შეთანხმდნენ, რომ ო. 

მიკროავტობუსით მოემსახურებოდა მგზავრებს, ბ-ს კი თვეში გადაუხდიდა 300 ლარს. ო.  

ასრულებდა რეისებს და კარგ  შემოსავალსაც იღებდა. შეთანხმების მიუხედავად, მას ბ-სთვის 

არასოდეს გადაუხდია თანხა: ატყუებდა, თითქოს ავადმყოფობის გამო არ შეეძლო მანქანის მართვა 

და რეისების შესრულება.  შეთანხმების დადებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ო-მ  მიკროავტობუსი 

გაიყვანა რუსეთის ტერიტორიაზე და ბ-სთან ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე გაყიდა, ხოლო 

აღებული თანხა მიისაკუთრა. ო-მ კვლავ მოატყუა ბ. და უთხრა, რომ ავტობუსი ქურდებმა მოიპარეს.   

დააკვალიფიცირეთ ო-ს ქმედება. 

 ა) თაღლითობა.  

ბ) მითვისება.  

გ) ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით.  

დ) მითვისება და ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით.   
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 აბესაძე სამარშრუტო ტაქსების  გაჩერებაზე მივიდა ახალგაზრდა ქალთან, რომელსაც ძვირფასი 

ქურქი ეცვა. ჯერ ჯიბეები მოუჩხრიკა, შემდეგ კი ყურში ჩასჩურჩულა, რომ მოეხსნა მაჯიდან საათი 

და გადაეცა მისთვის. როდესაც ქალმა ეს მოთხოვნა არ შეასრულა, მან ქალს ხელჩანთაზე 



სამართებელი დაუსვა და გაიქცა.  მისმა მოქმედებამ დაზარალებულს 200 ლარის ზიანი მიაყენა. 

დააკვალიფიცირეთ აბესაძის ქმედება.  

ა) დანაშაულთა ერთობლიობა: ხულიგნობა, ძარცვის მცდელობა, ნივთის დაზიანება ან 

განადგურება. 

 ბ) ძარცვის მცდელობა, ნივთის დაზიანება ან განადგურება. 

 ბ) ხულიგნობა და ძარცვის მცდელობა.  
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მოცემულ მსჯელობათაგან რომელია სწორი გირაოს თანხა არ შეიძლება იყოს: 

 ა. 2000 ლარზე ნაკლები   

 ბ. 500 ლარზე ნაკლები   

 გ. 1500 ლარზე ნაკლები   

 დ. 1000 ლარზე ნაკლები   
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საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების საფუძველია: 

 ა. მოსამართლის ბრძანება   

 ბ. სასამართლოს განჩინება   

 გ. პროკურორის მოტივირებული შუამდგომლობის საფუძველზე გაცემული 

მოსამართლის ბრძანება   

 დ. პროკურორის ან პროკურორის თანხმობით გამომძიებლის მოტივირებული 

შუამდგომლობის საფუძველზე გაცემული მოსამართლის ბრძანება   
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მოცემულ მსჯელობათაგან რომელია სწორი? 

 ა. ამოუცნობი გვამის დამარხვა ან კრემაცია სასამართლოს ნებართვის გარეშე 

დაუშვებელია;   

 ბ. გვამის გარეგნულ დათვალიერებას მხარე ატარებს ექპსერტის მონაწილეობით; 

  

 გ. ამოუცნობი გვამის დამარხვა და კრემაცია სასამართლოს ნებართვის გარეშე 

დაუშვებელია, გარდა გადაუდებელი აუცილებლობისა.   

 დ. მხარის შუამდგომლობით გადაუდებელ შემთხვევაში დასაშვებია ამოუცნობი 

გვამის დაქტილოსკოპირება ან საექსპერტო კვლევისათვის ნიმუშის აღება;   
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მოცემულ მსჯელობათაგან რომელია სწორი? 

 ა. დაკავების მომენტიდან პირი ითვლება მსჯავრდებულად;   

 ბ. დაკავების მომენტიდან პირი ითვლება ბრალდებულად;   

 გ. არც ერთი მსჯელობა არ არის სწორი.   

 დ. დაკავების მომენტიდან პირი ითვლება ეჭვმიტანილად;   
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ქ. თბილისის პროკურატურამ ბრალდებულ ა. ზეიკიძის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების 

სახით პატიმრობის შერჩევისათვის შუამდგომლობით მიმართა მაგისტრატ მოსართლეს. 



განხილვისას, პროკურორის შემდგომ თავისი პოზიცია გამოხატა დაცვის მხარემაც, 

რომელიც არ დაეთანხმა ა. ზეიკიძის დაპატიმრებას და სასამართლოს შესთავაზა გირაოს 

სახით 500 ლარი. კანონშესაბამისია თუ არა ადვოკატის შეთავაზება? 

 ა. არა, რადგან პროკურორი პატიმრობას ითხოვდა და ადვოკატს არ ჰქონდა ამ დროს 

გირაოს შეთავაზების უფლება;   

 ბ. დიახ, რადგან დაცვის მხარეს უფლება ჰქონდა ნებისმიერი თანხის ან ქონების 

გირაოს სახით შეთავაზებისა;   

 გ. არა, რადგან კანონით გირაოს მინიმალური ოდენობაა 1000 ლარი;   

 დ. დიახ, რადგან პროკურორი ა. ზეიკიძის დაპატიმრებას ითხოვდა.   

38 

ბრალდებული შეიძლება სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის მოთავსდეს არა 

უმეტეს 20 დღის ვადით. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, ექიმთა დასკვნის საფუძველზე 

სამედიცინო დაწესებულებაში პირის ყოფნის ვადა შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ 10 დღის 

ვადით, რისთვისაც აუცილებელია: 

 ა. მოსამართლის ბრძანება   

 ბ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი   

 გ. სასამართლოს განჩინება   

 დ. სასამართლოს განჩინება (დადგენილება) ან მოსამართლის ბრძანება  
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16 წლის ვ. იესაშვილის დაკითხვაში მონაწილეობისათვის მოწვეულ იქნა ფსიქოლოგი და 

არასრულწლოვანი მასთან ერთად დაკითხა. კანონიერად  ჩატარდა თუ არა დაკითხვა? 

 ა. უკანონოა, რადგან არასრულწლოვანის დაკითხვა ტარდება კანონიერი 

წარმომადგენლის ან პედაგოგის დასწრებით.   

 ბ. უკანონოა, რადგან არასრულწლოვანის დაკითხვა ტარდება კანონიერი 

წარმომადგენლის და პედაგოგის დასწრებით;   

 გ. კანონიერია, რადგან არასრლუწლოვანის დაკითხვა ტარდება კანონიერი 

წარმომადგენლის ან ფსიქოლოგის მონაწილეობით;   

 დ. კანონიერია, რადგან არასრულწლოვანის დაკითვა ტარდება ფსიქოლოგის 

მონაწილეობით;   
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ქუთაისის სასამართლოში მიმდინარე პროცესის მსვლელობისას სხდომის თავმჯდომარემ 

პროკურორს, მის მიერ გამოძახებული მოწმის დაკითხვის ხანგრძლივობის სახით მისცა 

გონივრული ვადა – 2 საათი, ხოლო ადვოკატს კი მის მიერ გამოძახებული მოწმის 

დაკითხვის ხანგრძლივობად განუსაზღვრა გონივრულ ვადად 2 საათი 15 წუთი. დაარღვია 

თუ არა მოსამართლემ დაკითხვის კანონით დადგენილი ხანგრძლივობის წესი? 

 ა. არ დაურღვევია, რადგან სხდომის თავმჯდომარე მხარეს განუსაზღვრავს 

გონივრულ ვადას.   

 ბ. დაარღვია რადგან მხარეების მიერ დაკითხვა 4 საათზე მეტ ხანს არ უნდა 

გაგრძელდეს;   



 გ. დაარღვია, რადგან დაკითხვა 2 საათზე მეტ ხანს არ უნდა გაგრძელდეს და სხდომის 

თავმჯდომარე ვერ განუსაზღვრავს მხარეს ვადას;   

 დ. არ დაურღვევია, რადგან დაკითხვის საერთო ხანგრძლივობა დღის განმავლობაში 

8 საათს არ უნდა აღემატებოდეს, დაშვებულია დღის განმავლობაში პირის რამდენჯერმე 

დაკითხვა დასასვენებლად არანაკლებ ერთსაათიანი პაუზებით.   
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ჩამოთვლილ მსჯელობათაგან რომელია სწორი? 

ბრალდებულის აღიარება გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის საფუძველი შეიძლება 

გახდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ: 

 ა. აღიარების განცხადება მიწოდებულია წერილობითი ფორმით და ხელმოწერილია 

უშუალოდ ბრალდებულის მიერ;   

 ბ. აღიარება დადასტურებულია საქმეზე შეკრებილი მისი ბრალეულობის 

დამადასტურებელი სხვა მტკიცებულებები;   

 გ. მხარეებს შორის დადებულია საპროცესო შეთანხმება;   

 დ. რაიმე განსაკუთრებულ წესს ამ მხრივ საპროცესო კოდექსი არ ითვალისწინებს.  

42 

სასამართლო განხილვისას მოწმე კ. დობორჯგინიძის დაკითხვის წინ მოსამართლემ 

განუმარტა, რომ ის ვალდებულია ისაუბროს ყველა იმ ფაქტებზე, რომელსაც იგი შეესწრო ან 

იცის, მათ შორის მისი ახლო ნათესავის ე. ტაბაღუას მოქმედებების შესახებ, რომლის 

ბრალდებაც იხილებოდა სასამართლო პროცესზე. კანონიერია თუ არა მოსამართლის 

განმარტება? 

 ა. უკანონოა, რადგან მოწმეს უფლება აქვს არ მისცეს ჩვენება, რომელიც დანაშაულის 

ჩადენაში ამხელს მის ახლო ნათესავს;   

 ბ. კანონიერია, რადგან მოწმე ვალდებულია ისაუბროს ყველა იმ ფაქტებზე, 

რომელსაც იგი შეესწრო ან იცის;   

 გ. უკანონოა, რადგან მოწმე არ არის ვალდებული, მისცეს დანაშაულის ჩადენაში 

თავისი ან ახლო ნათესავის მამხილებელი ჩვენები;   

 დ. კანონიერია, რადგან მოწმე ვალდებულია ისაუბროს ყველა იმ ფაქტებზე, 

რომელსაც შეესწრო ან იცის, მათ შორის მისი ნათესავისა თუ ახლობელის შესახებაც.   
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გამოძიების მიერ დაკავებულ ი. საბანაძეს წარედგინა ბრალდება ყაჩაღობისათვის, რის 

თაობაზეც პროკურორმა შეატყობინა დაზარალებულ მ. ჯორბენაძეს. სწორად მოიქცა თუ 

არა პროკურორი? 

 ა. მოიქცა სწორად, რადგან დაზარალებულს უფლება აქვს იცოდეს წარდგენილი 

ბრალდების არსი იმ საქმეზე, რომელზედაც ის დაზარალებულად არის ცნობილი.   

 ბ. მოიქცა სწორად, რადგან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით 

პროცესის მწარმოებელი ორგანო ხელმძღვანელობს საჯარო ინტერესით;   

 გ. არ მოიქცა სწორად, რადგან დაზარალებულს არა აქვს უფლება იცოდეს 

წარდგენილი ბრალდების არსი იმ საქმეზე, რომელზედაც ის დაზარალებულად არის 

ცნობილი. 



 დ. არ მოიქცა სწორად, რადგან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით 

პროცესის მწარმოებელმა ორგანომ დაზარალებულს წინასწარ უნდა შეატყობინოს მხოლოდ 

სასამართლო სხდომა სასჯელის შეფარდების შესახებ.   
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ქვემოთ მოცემულ მსჯელობათაგან რომელია სწორი? 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით: 

 ა. პროკურორი არ არის ვალდებული დაზარალებულს შეატყობინოს საპროცესო 

შეთანხმების დადება;   

 ბ. პროკურორი ვალდებულია დაზარალებულს შეატყობინოს საპროცესო 

შეთანხმების დადება;   

 გ. პროკურორს უფლება აქვს დაზარალებულს შეატყობინოს საპროცესო შეთანხმების 

დადება;   

 დ. პროკურორი ვალდებულია საპროცესო შეთანხმების დადებამდე გაიაროს 

კონსულტაცია  დაზარალებულთან და შეატყობინოს მას საპროცესო შეთანხმების დადება. 
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გამომძიებელმა გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივით, ისე, რომ არ გამოუტანია 

შესაბამისი დადგენილება გაჩხრიკა საცხოვრებელი ბინა, საიდანაც ამოიღო “მაკაროვის” 

სისტემის ცეცხლსასროლი იარაღი მჭიდით და 3 ვაზნით. აღნიშნული სასამართლო წესით 

დააკანონა და დაურთო სისხლის სამართლის საქმეს და დანიშნა ბალისტიკური 

ექპსერტიზა, რომლის დასკვნის შესაბამისად, იარაღი და ვაზნები ვარგისი აღმოჩნდა. 

გამომძიებელმა ბრალდება წაუყენა პირს ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის 

უკანონო შენახვის კვალიფიკაციით. ბალისიტიკური ექპსერტიზის დასკვნა არის თუ არა 

დაუშვებელი მტკიცებულება? 

 ა. არ არის, რადგან გამომძიებელმა, მიუხედავად იმისა, რომ არ გამოუტანია 

დადგენილება გადაუდებელი აუცილებლობის შესახებ, მაგრამ კანონიერად ცნობისათვის 

მიმართა მოსამართლეს, ხოლო შემდეგ კი ჩაატარა ექსპერტიზა;   

 ბ. არ არის რადგან გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში გამომძიებელს არ 

ევალება დადგენილების გამოტანა, რის შემდეგაც მან ყველა საგამოძიებო მოქმედება 

კანონის დაცვით ჩაატარა;   

 გ. არის, რადგან არსებითი დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება და ამგვარი 

მტკიცებულების საფუძველზე კანონიერად მოპოვებული სხვა მტკიცებულება, თუ ის 

აუარესებს ბრალდებულის სამართლებრივ მდგომარეობას, დაუშვებელია და იურდიული 

ძალა არ გააჩნია;   

 დ. არის, რადგან კანონის დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება დაუშვებელია და 

მას იურიდიული ძალა არ გააჩნია.   
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ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მსჯელობაა სწორი? 

 ა. გამოძიების დაწყების შესახებ განმცხადებელის შეტყობინებას სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსი არ ითვალისწინებს.   



 ბ. გამომძიებელი, პროკურორი ვალდებულნი არიან გამოძიების დაწყების შესახებ 

განმცხადებელს წერილობით აცნობონ 3 დღის ვადაში;   

 გ. გამომძიებელი, პროკურორი ვალდებულნი არიან გამოძიების დაწყების შესახებ 

განმცხადებელს წერილობით აცნობონ 10 დღის ვადაში;   

 დ. გამომძიებელის მიერ გამოძიების დაწყების შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა 

ეცნობოს პროკურორს.   

 

47 

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მსჯელობაა სწორი? 

 ა. გამოძიება მიმდინარეობს გონივრულ ვადაში იმ გარემოებამდე, როდესაც 

დადგინდება სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისაცემი პირი;   

 ბ. გამოძიება მიმდინარეობს გონივრულ ვადაში, მაგრამ არა უმეტეს შესაბამისი 

დანაშაულისათვის საქართველოს სსკ – ით დადგენილი სისხლისსამართლებრივი დევნის 

ხანდაზმულობის ვადისა;   

 გ. გამოძიების მიმდინარეობის ვადაა 12 თვე.   

 დ. გამოძიების მიმდინარეობის ვადაა 24 თვე;   
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ქვემოთ მოცემულ მსჯელობათაგან რომელია სწორი? 

ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ მასალების განხილვის შემდეგ 

სასამართლოს გამოაქვს განჩინება: 

 ა. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების უკანონოდ მიჩნევისა და საქმიდან 

ამოღების შესახებ;   

 ბ. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების ნაწილობრივ უკანონოდ ცნობის შესახებ. 

  

 გ. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების უკანონოდ ცნობისა და მიღებული 

ინფორმაციის დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნობის შესახებ;   

 დ. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების უკანონოდ ცნობის შესახებ.   
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შემთხვევის ადგილის დათვალიერების შემდეგ გამომძიებელმა დაიწყო მახლობლად 

მცხოვრებ პირთა გამოკითხვა, რა დროსაც გამოსაკით პირებს უმარტავდა მათ 

ვალდებულებას, ყველა შემთხვევაში მიეცათ გამოძიებისათვის ინფორმაცია და 

აფრთხილებდა ინფორმაციის არ მიცემაზე სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

შესახებ. გამომძიებელმა გამოკითხა 2 პირი და მიიღო ინფორმაცია დანაშაულის შესაძლო 

ჩამდენ პირების აღნაგობაზე, ჩაცმულობაზე და თმის ფერზე. კანონიერი იყო თუ არა 

გამომძიებლის მოქმედება გამოკითხის დროს? 

 ა. უკანონოა, რადგან გამომძიებელს უნდა ჰქონოდა პროკურორის მითითება 

გამოეკითხა შემთხვევის ადგილის მახლობლად მაცხოვრებელი ან მყოფი პირები;   

 ბ. კანონიერია რადგან გამომძიებელს უფლება აქვს გააფრთხილოს გამოსაკითხი პირი 

საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გადაცემის ვალდებულების შესახებ და 



წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსალოდნელი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

შესახებ;   

 გ. კანონიერია, რადგან დანაშაულის შემსწრე ან სხვაგვარი ინფორმაციის მქონე პირი 

ვალდებულია გამოკითხვისას გადასცეს ინფორმაცია გამოძიებას;   

 დ. უკანონოა, რადგან პირი, რომელიც შესაძლებელია ფლობდეს საქმისათვის 

მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ნებაყოფლობით შეიძლება გამოკითხულ იქნეს მხარეთა მიერ. 

დაუშვებელია გამოსაკითხი პირი აიძულონ, წარმოადგინოს მტკიცებულება ან გასცეს 

ინფორმაცია.   
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სასამართლოში გამოძახებულ მოწმეს, მოწმის სანდოობის დადგენის მიზნით, დაკითხვისას 

დაუსვეს შეკითხვა ნასამართლობის შესახებ. კანონშესაბამისად მოხდა თუ არა შეკითხვის 

დასმა? 

 ა. არა, რადგანაც მოწმის სასამართლოში დაკითხვისას ასეთი კითხვის დასმა 

დაუშვებელია;   

 ბ. კანონშესაბამისია, რადგან მოწმედ გამოძახებული პირის დაკითხვამდე 

სასამართლო არკვევს მის ვინაობას და ნასამართლობასაც;   

 გ. არა, რადგანაც ამ შეკითხვის დასმა შესაძლებელია მხოლოდ მოწმის თანხმობით; 

  

 დ. კანონშესაბამისია, რადგან ნასამართლობის შესახებ შეკითხვა მოწმეს შეიძლება 

დაესვას, თუ ის საჭიროა მოწმის სანდოობის დადგენისათვის.  

 

გისურვებთ წარმატებას! 


