
                                                                                                                                               

სსკ-ის 239-ე მუხლი. ხულიგნობა 

სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულთა შორის არის ხულიგნობა. 

სსკ-ის 239-ე მუხლის დისპოზიციის მიხედვით, ეს არის ქმედება, რომელიც უხეშად არღვევს 

საზოგადოებრივ წესრიგს და გამოხატავს საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემლობას, 

ჩადენილი ძალადობით ან ძალადობის მუქარით. ხულიგნობის ამსრულებელი შეიძლება 

იყოს 14 წელს მიღწეული შერაცხადი ადამიანი. ამასთანავე დანაშაული შეიძლება ჩადენილ 

იქნეს მხოლოდ პირდაპირი განზრახვით. პირის შინაგან დამოკიდებულებას 

საზოგადოებრივი თანაცხოვრების ნორმებისადმი აქვს გადამწყვეტი 

მნიშვნელობააღნიშნული ქმედების კვალიფიკაციისათვის, რადგან ხულიგნობის მოტივი 

მდგომარეობს სწორედ საზოგადოებისა და პიროვნების ღირსების დამამცირებელი, მათ 

მიმართ ცინიკური მოპყრობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისაკენ სწრაფვაში. 

იმისათვის, რომ ქმედება დაკვალიფიცირდეს ხულიგნობად, სსკ-ის 239-ე მუხლიდან 

გამომდინარე, მას უნდა ახასიათებდეს შემდეგი ნიშნები: 

1. ამ ქმედებით უხეშად უნდა ირღვეოდეს საზოგადოებრივი წესრიგი; 

2. ეს ქმდება უნდა გამოხატავდეს საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემლობას; 

3. აღნიშნული ქმედება ჩადენილი უნდა იყოს ძალადობით ან ძალადობის მუქარით. 

უნდა აღნიშნოს, რომ სსკ-ის 239-ე მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნები არის 

კუმულაციური, რაც იმას ნიშნავს, რომ დანაშაულის არსებობისთვის ყველა დასახელებული 

ნიშანი სახეზე უნდა იყოს ერთდროულად, რის გამოცთუნდაც ერთ-ერთის არარსებობა 

გამორიცხავს ხულიგნობის შემადგენლობას.  

ხაზგასასმელია ის გარემოებაც, რომ ხულიგნობა უმოქმედებით ვერ იქნება ჩადენილი. იგი 

გამოიხატება აქტიურ მოქმედებაში, რომელსაც ახლავს ძალადობა ან ძალადობის მუქარა.  

აღნიშნული დანაშაულის პირველი ნიშანი არის საზოგადოებრივი წესრიგის უხეში 

დარღვევა. ეს არის შეფასებითი კატეგორია. კანონმდებლის მხრიდან აღნიშნული ცნების 

კონკრეტული საზღვრების დადგენა გაუმართლებელი იქნებოდა, რადგან შეუძლებელია 

ყველა მოსალოდნელი სიტუაციის გათალისწინება. აქედან გამომდინარე, იმის დადგენა, 

მოხდა თუ არა საზოგადოებრივი წესრიგის უხეში დარღვევა, უნდა განისაზღვროს 

თითოეული საქმის გარემოებათა გამოკვლევის შედეგად. მხედველობაში უნდა იქნეს 

მიღებული ქმედების ჩადენის ადგილი, ვითარება და ა.შ. 

ამ დანაშაულის მეორე ნიშანია საზოგადოებისადმი აშკარა პატივცემლობის გამოხატვა. აქ 

უნდა განვასხვავოთ ორი მომენტი: ა) თავად პირის შეგნება იმისა, რომ მისი ქმედება აშკარად 

არ ჯდება ეთიკის ნორმებში და შეურაცმყოფელია საზოგადოებისადმი; ბ) თავად 

საზოგადოების მხრივ ფაქტობრივი გარემოების შეცნობა, კერძოდ, საზოგადოების 



                                                                                                                                               

წევრებისთვისაცგასაგები უნდა იყოს დანაშაულის ჩამდენი პირის განწყობა და 

დამოკიდებულება მათდამი.  

გავრცელებული შეხედულების თანახმად, ამ კონკრეტული დანაშაულის ჩადენა 

შესაძლებელია მხოლოდ საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში. ამგვარი მიდგომა მცდარია. 

ასეთი დანაშაულის ჩადენა შესაძლებელია ერთ პირის მიმართაც, რადგან ინდივიდი არის 

საზოგადოების ნაწილი. შესაბამისად, თუ ხულიგნური მოტივით ჩადენილი ქმედება, 

მიმართული თუნდაც ერთი პირის წინააღმდეგ, გამოხატავს ამ პირისადმი აშკარა 

უპატივცემლობას და ამასთანავე მას ახლავს ძალადობა ან ძალადობის მუქარა, უნდა 

ჩაითვალოს, რომ ეს ქმედება უხეშად არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს და წარმოადგენს 

ხულიგნობას, მიუხედავად იმისა, ჩადენილია იგი საზოგადოებრივი თავშეყრის თუ სხვა 

ნებისმიერ ადგილზე. 

ძალადობაში იგულისხმება აგრესიული ქმედება, კერძოდ, ფიზიკური შეურაცხყოფა (ცემა და 

სხვა), აგრეთვე სხვაგვარი ძალისმიერი მოქმედება, რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს 

ჯანმრთელობის მსუბუქი ან უმნიშვნელო დაზიანება. თუკი ხულიგნობის ჩადენის დროს 

ძალადობას მოჰყვა ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება და ასეთ შედეგს 

მოიცავდა დამნაშავის განზრახვა, მაშინ მის ჩამდენ პირს პასუხიმგებლობა დაეკისრება 

დანაშაულთა ერთობლიობის წესით, კერძოდ ხულიგნობისათვის და იმავდროულად 

ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანებისათვის, რომელთა ჩადენისთვისაც 

პასუხისმგებლობა გათვალისიწინებულია საქართველოს სსკ-ის 117-ე და 118-ე მუხლებით. 

ძალადობის მუქარაში კი იგულისხმება ყველა სახის მუქარა, მაგალითად, მოკვლის, 

ჯანმრთელობის დაზიანების, ნივთის განადგურების და ა.შ.  

მოცემული დანაშაული დამთავრებულად ითვლება, მას შემდეგ, რაც ქმედებას მოჰყვება 

კონკრეტული შედეგი- საზოგადოებრივი წესრიგის უხეში დარღვევა, რომელიც შეიძლება 

გამოიხატებოდეს არა მხოლოდ საზოგადოების შედარებით ფართო 

წარმომადგენლობისათვის სიმშვიდის დარღვევის სახით, არამედ ხულიგნური მოტივით 

ერთი პირის ღირსების ხელყოფისა და მისი სულიერი სიმშვიდის უხეშ დარღვევაშიც, რაც 

სასამართლო შეფასების საგანს წარმოადგენს. თუ ამგვარი შედეგი არ დადგა, მხოლოდ 

ქმედების განხორციელება დანაშაულის დამთავრებულად შერაცხვისათვის საკმარისი არ 

არის.  

საქართველოს სსკ-ის 239-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით ხულიგნობა ისჯება 

ჯარიმით ან საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომით, ვადით ასოციდან ასოთხმოც 

საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი, ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების 

აღკვეთით, ვადით ერთ წლამდე. 

იმავე მუხლის მიხედვით კვალიფიციური ანუ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი 

ხულიგნობა უფრო მკაცრად ისჯება. კერძოდ, სსკ-ის 239-ე მუხლის მეორე ნაწილის 

მიხედვით, ხულიგნობა, ჩადენილი: ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) 



                                                                                                                                               

ხელისუფლების წარმომადგენლის ან ხულიგნობის აღმკვეთი სხვა პირის მიმართ; გ) 

ხულიგნობისათის მსჯავრდებულის ანუ ნასამართლეობის მქონე პირის მიერ, - ისჯება 

ჯარიმით ან საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომით, ვადით ასოთხმოციდან ორას 

საათამდე ან გამასწორებული სამუშაოთი, ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების 

აღკვეთით, ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 

თუკი ხულიგნობა ჩადენილია ცეცხლსასროლი იარაღის ან იარაღად სხვა საგნის 

გამოყენებით, მაშინ ასეთი ქმედება, თანახმად საქართვლოს სსკ-ის 239-ე მუხლის მე-3 

ნაწილისა, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით, ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.  

 

 

 

 


