შინაპატიმრობა, როგორც ალტერნატიული სასჯელი, საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსისა და საქართველოს არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების კოდექსის მიხედვით

ქეთევან გალდავა

სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის
სკოლაში სისხლის სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების
მოთხოვნების შესაბამისად

სისხლის სამართალი

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ამირან გიგუაშვილი, სამართლის დოქტორი,

ასოცირებული პროფესორი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, 2021

განაცხადი

„როგორც წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი
წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ აქამდე
გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ მასალებს,
რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო წესების
შესაბამისად“.

ქეთევან გალდავა
17 თებერვალი 2021

i

აბსტრაქტი
მოცემული სადისერტაციო ნაშრომი ეძღვნება სასჯელის ერთ-ერთ სახეს - შინაპატიმრობას,
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რესოციალიზაცია/რეაბალიტაციამაც, რასაც შინაპატიმრობა ყველაზე უკეთ ემსახურება.
მიუხედავად იმისა რომ, მოცემული სასჯელის სახე ნოვაციას წარმოადგენს ქართულ
კანონმდებლობაში, მან უკვე მაინც თქვა თავისი სათქმელი და დაგვანახა, თუ რამდენად
მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ადამიანი არ მოწყდეს სოციუმს და ისე მოიხადოს
კუთვნილი სასჯელი.
ვფიქრობ, მოცემული სამაგისტრო ნაშრომი დაეხმარება ამ საკითხით დაინტერესებულ
ყველა პირს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ის პროფესიით იურისტი, რათა გაეცნონ
შინაპატიმრობის ცნებასა და მიზანს და მის ბევრ დადებით მხარეს საქართველოს სისხლის
სამართალში, შეაფასონ თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს მის უარყოფით მხარედ და ეძიონ
მისი გამოსწორების გზები.
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Abstract
This dissertation is dedicated to one of the types of punishment - house arrest, which
will discuss issues such as historical excursion of house arrest, types of house arrest,
the concept of house arrest and the preconditions for its appointment, the mechanism
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of house arrest, etc.
Types of sentences have been formed and refined over the years. If earlier the
purpose of punishment was only to severely punish a person, gradually his goal was
added to the fight for human correction, and we finally came to the conclusion that
the sentences were humane. The re-socialization / rehabilitation of the accused also
played a big role, which is best served by house arrest. Although the face of this
sentence is an innovation in the Georgian legislation, it has already said what it has to
say and has shown us how important it is that a person does not leave society and
thus serve his sentence.
I think this master's thesis will help all those interested in this issue, regardless of
whether he is a lawyer by profession, to get acquainted with the concept and purpose
of house arrest and its many positive aspects in Georgian criminal law.
Search key words: house arrest, execution, appointment, sentence, concept.
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