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აბსტრაქტი

საკუთრების უფლება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა რიცხვს
მიეკუთვნება,

რომლის

გარეშეც

შეუძლებელია

დემოკრატიული

სახელმწიფოს არსებობა. წინამდებარე ნაშრომი ეძღვნება საკუთრების
წინააღმდეგ

მიმართული

ზოგიერთი

დანაშაულის

კვალიფიკაციის
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პრობლემები.
კვლევის მიზანია გამოიკვეთოს ხარვეზები, რომელიც მოცემული
მუხლების

არასწორ

მაგალითების

კვალიფიკაციას

საფუძველზე

თავისებურებების,
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თავისებურებები. მეცნიერთა მიერ საკითხის სიღრმისეული შესწავლა და
სასამართლო გადაწყვეტილებათა ანალიზი გვაძლევს შესაძლებლობას,
რომ აღმოიფხვრას ეს ხარვეზები, რაც თავს იჩენს მოცემული კატეგორიის
დანაშაულების
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და

არის

სამართლიანი
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მართლმსაჯულების
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შეფასებები,

დაკავშირებული

წყაროების სიღრმისეულ ანალიზს. კვლევის შედეგად გამოტანილი
დასკვნები დაეხმარება საკითხით დაინტერესებულ სისხლის სამართლის
სტუდენტებსა და პრაქტიკოს იურისტებს.
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Abstract
The right to property belongs to several fundamental human rights, without
which the existence of a democratic state is impossible. The present paper is
devoted to the qualification problems of some crimes against property. Based on
the analysis of the views of scholars and the decisions of the Supreme Court, the
problems related to the qualification of these categories of crimes are discussed.
The aim of the study is to identify the deficiencies that lead to an incorrect
qualification of the given articles, in order to assess the peculiarities of the
actions, the signs of the crime, and the elements necessary for qualification
based on specific examples, which will in turn contribute to fair, prompt and
effective justice.
The paper uses comparative-legal, historical, descriptive-review research
methods to thoroughly study the issue. Theoretical examples and specific court
decisions from the practice of the Supreme Court are discussed, and conclusions
are drawn from their comparisons. Opinions are expressed on how to properly
qualify the action and a fair trial of the person.
A study of various scientific literature and Supreme Court rulings has revealed
the most important problem - the qualitative similarity of property crimes with
neighboring crimes is the mis qualification of actions that violate a person's
right to be convicted for an act he or she has committed. Eventually, as a result
of the investigation, it became clear that for the proper qualification of the
action and the correct convictions, it is necessary to take into account all the
signs of the crime in each case, to assess all the circumstances of the case
thoroughly. Because after the judge has established all the factual circumstances,
it is possible to have a completely different crime. Peculiarities of action
retraining should be considered. In-depth study of the issue by scientists and
analysis of court decisions gives us the opportunity to eliminate these
shortcomings, which manifests itself in the consideration of criminal cases in
this category. Detailed analysis of all the circumstances of the case and, if
necessary, the correct determination of the qualification by the court is
necessary to protect the rights of the person and to administer fair justice.
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The conclusions, assessments and recommendations made in the present paper
are based on an in-depth analysis of the sources related to the research issue.
The findings will help criminal law students and practicing lawyers.
Key words: Crimes against property, Robbery, Fraud, Misappropriation on
embezzlement, Property damage by fraud.
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