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აბსტრაქტი 

 

 

მოცემულ ნაშრომში განხილული საკითხი ეხება აგრესიის დანაშაულს, რომელზეც 

იურისდიქცია საერთაშორისო სისხლის სასამართლომ ახლახანს აამოქმედა. აგრესიის 

დანაშაული წარმოადგენს საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულს და მას დიდი 

ყურადგღება ეთმობა საერთაშორისო ასპარეზზე. მის წინააღმდეგ ნორმები არამხოლოდ 

საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს წესდებაშია ამოქმედებული, არამედ 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაც მიისწრაფვის დაიცვას ის სამართლებრივი 

სიკეთე რასაც აგრესიის დანაშაული ლახავს.  

 სამართლებრივი პრეცედენტები და სხვა კვლევები ძალიან მწირია აგრესიის 

დანაშაულის ფარგლებში და მნიშვნელოვანია უფრო ღრმად იქნას გამოკვლეული მისი 

ყველა ელემენტი, რათა გამოირიცხოს შეცდომა მისი ეროვნულ კანონმდებლობაში 

გადატანისას ან გასწორდერს უკვე არსებული ხარვეზები. მოცემულ ნაშრომში 

განხილულია საერთაშორისო კანონმდელობაში არსებული აგრესიის დანაშაულის 

ელმენტები, საქართველოს კანონდებლობის შესაბამისობა საერთაშორისო ნორმებთან 

და ის პრობლემები, რომლის წინაშეც დგას საერთაშორისო საზოგადოება და ეროვნული 

კანონმდებლობა ამ თემის ფარგლებში. 

მოცემული კვლევა თეორიული ნაშრომის სტრუქტურას ეფუძნება, რაც ნიშნავს 

სამეცნიერო ლიტერატურის, საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობის 

მიმოხილვას, ერთმანეთთან შედარებას, პრობლემის და ხარვეზების პოვნას, საბოლოოდ 

კი ამ ხარვეზების გადაჭრის გზების დასახვას. ამგვარად შესაძლებელი იქნება პასუხი 

გაეცეს კვლევის შედეგად დასმულ კითხვებს.  

კვლევის შედეგად დგინდება თუ როგორ აწესრიგებს საერთაშორისო 

კანონმდებლობა აგრესიის დანაშაულის ნორმებს, რა პრობლემებს აწყდება მის მიმართ 

იურისდიქციის ამოქმედებისას, ასევე განხილულ იქნა საქართველოს კანონმდებლობა 
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აგრესიის დანაშაულთან მიმართებაში. კვლევის ბოლოს დაისახა ის მიზნები, რომლებიც 

საჭიროა აღსრულდეს არსებული პროლემების გადასაჭრელად. 

საბოლოოდ, მოცემული კვლება გვაძლევს შესაძლებლობას გავიგოთ თუ რა არის 

აგრესიის დანაშაული, ვიმსჯელოთ საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს მიერ 

ახლადამოქმედებულ იურისდიქციის შედეგებზე და საქართველოს კანონმდებლობაში 

არსებული მდგომარეობაზე.  

ძირითადი საძიებო სიტყვები: საერთაშორისო სისხლის სამართალი; აგრესიის 

დანაშაული; აგრესიის აქტი; ძალის გამოყენება; რომის სტატუტი; გაეროს წესდება. 
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Abstract 

 

 

The issue discussed in this work concerns the crime of aggression the jurisdiction of which 

the International Criminal Court has recently activated. The crime of aggression is an 

international crime and great attention is given to it in the legislation. The norms against it are 

not only enforced by the charter of the International Criminal Court, but the United Nations 

also strives to protect the legal benefits that the crime of agression threathens. 

 The legal precedents and other studies are scarce in the regard of the crime of agression 

and it is important to examine all it’s elements in order to exclude any mistakes while 

implementation of the rules or to correct existing errors in national laws. The present article 

discusses the elements of the crime of aggression existing in the international law, the 

compliance of the Georgian legislation with the international law and the problems that 

international society and national law faces within this issue.  

This study is based on the structure of the theoretical work, which means reviewing 

scientific literature, international and national legislation, comparing them with each other, 

finding problems and deficiencies, and ultimately determining the ways of solving those 

shortcomings. In this way it will be possible to answer questions asked during the research. 

The study reveales how the international law regulates the norms of the crime of 

aggression, what problems does it face in activating of its jurisdiction and also the Georgian 

legislation was discussed with the regard to the crime of aggression. At the end of the study the 

goals were aimed that are needed to solve all the existing prolems. 

Finally, this study gives us an opportunity to understand what is the crime of aggression, 

to discuss about the recently activated jurisdiction consequences by the international criminal 

law and the current situation in the Georgian lagislation.  

Keywords: International Criminal Law; Crimes of aggression; Act of Aggression; Use of 

force; Rome Statute; UN Charter. 

 


