საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა
პალატამ განმარტა, რომ ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის
გადასინჯვისას დაუშვებელია „ამნისტიის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული შეღავათების გავრცელება/გამოყენება მსჯავრდებულთა
მიმართ (საქმე №31აგ-12).
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2012 წლის 22 აგვისტოს განაჩენით
დაკმაყოფილდა მსჯავრდებულ გ.კ-ს შუამდგომლობა ახლად გამოვლენილ
გარემოებათა გამო მის მიმართ არსებული განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე
და მისი ქმედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე
მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტიდან გადაკვალიფიცირდა 260-ე მუხლის
პირველ ნაწილზე, თუმცა სასამართლომ მის მიმართ არ გამოიყენა
„ამნისტიის შესახებ“ საქართველოს კანონით დაწესებული შეღავათი.
მსჯავრდებულმა გ. კ-მ სააპელაციო სასამართლოს ზემოაღნიშნული
გადაწყვეტილება საკასაციო წესით გაასაჩივრა სწორედ იმ მოტივით, რომ მის
მიმართ არ ყოფილა გამოყენებული „ამნისტიის შესახებ“ საქართველოს
კანონი.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა
პალატამ მიიჩნია, რომ ამ საკითხზე სააპელაციო სასამართლოს
გადაწყვეტილება კანონიერია და განმარტა, რომ „ამნისტიის შესახებ“
საქართველოს 2008 წლის 21 ნოემბრისა და 2009 წლის 20 ნოემბრის კანონების
გამოყენების წესი და პირობები განსაზღვრულია ამავე კანონებში
მითითებული სპეციალური ნორმებით, რომელთა მიხედვით მოცემულ
განაჩენის
შემთხვევაში
(ახლად
გამოვლენილ
გარემოებათა
გამო
გადასინჯვისას) სასამართლო ვერ იმსჯელებს აღნიშნულ კანონთა
გამოყენების შესახებ.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საკასაციო პალატამ მიიჩნია, რომ
თბილისის
სააპელაციო
სასამართლოს
გადაწყვეტილების
შეცვლის
სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა, რის გამოც უცვლელად დატოვა
იგი.
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saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatam
Semdegi SemadgenlobiT:
daviT sulaqveliZe (Tavmjdomare),
giorgi SavliaSvili, paata silagaZe
zepiri mosmenis gareSe ganixila msjavrdebul g. k-s sakasacio saCivari
Tbilisis saapelacio sasamarTlos 2012 wlis 22 agvistos ganaCenze.
a R w e r i l o b i T i

n a w i l i :

Tbilisis saqalaqo sasamarTlos 2007 wlis 8 ianvris ganaCeniT g. k-e
cnobil iqna damnaSaved saqarTvelos ssk-is 260-e muxlis me-2 nawilis `a~
qvepunqtiT da miesaja 7 wliTa da 6 TviT Tavisuflebis aRkveTa, romlis
moxda daewyo 2006 wlis 2 ivnisidan.
aRniSnuli gadawyvetileba ucvlelad darCa
sasamarTlos 2010 wlis 3 Tebervlis ganaCeniT.

Tbilisis

saapelacio

garda amisa, Tbilisis saqalaqo sasamarTlos 2008 wlis 4 aprilis
ganaCeniT g. k-e cnobil iqna damnaSaved ssk-is 180-e muxlis me-2 nawilis `a~,
`b~ qvepunqtebiT da miesaja 3 wliT Tavisuflebis aRkveTa, rasac mTlianad
daemata amave sasamarTlos 2007 wlis 8 ianvris ganaCeniT daniSnuli
sasjelis mouxdeli nawili _ 5 weli, 7 Tve, 29 dRe da sabolood
ganesazRvra 8 wliT, 7 TviTa da 29 dRiT Tavisuflebis aRkveTa, romlis
aTvla daewyo 2008 wlis 4 aprilidan.
2012 wlis 20 agvistos msjavrdebulma g. k-m SuamdgomlobiT mimarTa
Tbilisis
saapelacio
sasamarTlos
da
`narkotikuli
saSualebebis,
fsiqotropuli nivTierebebis, prekursorebisa da narkologiuri daxmarebis
Sesaxeb~ saqarTvelos 2012 wlis 22 maisis kanonis safuZvelze moiTxova
axlad gamovlenil garemoebaTa gamo mis mimarT gamotanili ganaCenis
gadasinjva, kerZod, qmedebis kvalifikaciis Secvla.
Tbilisis saapelacio sasamarTlos 2012 wlis 22 agvistos ganaCeniT
Suamdgomloba dakmayofilda da amave sasamarTlos 2010 wlis 3 Tebervlis
ganaCeni Seicvala: g. k-s qmedeba ssk-is 260-e muxlis me-2 nawilis `a~
qvepunqtidan gadakvalificirda imave muxlis 1-el nawilze. gasaCivrebuli
ganaCeni sxva nawilSi darCa ucvlelad.
msjavrdebuli g. k-e sakasacio saCivarSi aRniSnavs, rom mis mimarT ar
gamouyenebiaT `amnistiis Sesaxeb~ saqarTvelos 2008 wlis 21 noembrisa da
2009 wlis 20 noembris kanonebi, ris gamoc moiTxovs misTvis daniSnuli
sasjelis Semcirebas.
2

s a m o t i v a c i o

n a w i l i :

sakasacio palatam Seamowma saqmis masalebi, gaaanaliza sakasacio
saCivris safuZvlianoba da mivida im daskvnamde, rom igi ar unda
dakmayofildes Semdeg garemoebaTa gamo:
`amnistiis Sesaxeb~ saqarTvelos 2008 wlis 21 noembrisa da 2009
wlis 20 noembris kanonebis gamoyenebis wesi da pirobebi gansazRvrulia
amave kanonebSi miTiTebuli specialuri normebiT, romelTa mixedviT mocemul
SemTxvevaSi sakasacio palata ver imsjelebs aRniSnul kanonTa gamoyenebis
Sesaxeb.
amdenad,
gasaCivrebuli
gadawyvetilebis
Secvlis
samarTlebrivi
safuZveli ar arsebobs, ris gamoc igi unda darCes ucvlelad.
s a r e z o l u c i o

n a w i l i :

sakasacio palatam ixelmZRvanela saqarTvelos sssk-is 307-e muxlis 1li nawilis `d~ qvepunqtiT, 314-e muxlis me-4 nawiliT da
d a a d g i n a :
msjavrdebul g. k-s sakasacio saCivari ar dakmayofildes.
Tbilisis saapelacio sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatis
2012 wlis 22 agvistos ganaCeni g. k-s mimarT darCes ucvlelad:
g. k-s qmedeba saqarTvelos ssk-is 260-e muxlis me-2 nawilis `a~
qvepunqtidan (2007 wlis 3 ivlisamde moqmedi redaqcia) gadakvalificirdes
amave kodeqsis 260-e muxlis 1-el nawilze;
sxva nawilSi Tbilisis saapelacio sasamarTlos 2010 wlis 3
Tebervlis ganaCeni darCes ucvlelad.
ganaCeni sabolooa da ar saCivrdeba.
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