საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
სადიციპლინო კოლეგიის მიერ 2010 წელს განხილული საქმეები

#

1

მოსამართლე

საბაბი

ეპიზოდების
რაოდენობა

შედგენაზე და განზოგადებაზე პასუხისმგებელი პირი - ირაკლი გვარამაძე (სადისციპლინო კოლეგიის მრჩეველი)

კანონის ნორმა

ნორმის შინაარსი

გადაცდომის სახე

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 183-ე მუხლის მე3 ნაწილი

მოსამართლე ვალდებულია, სარჩელის ჩაბარებიდან 5 დღის
განმავლობაში გამოიტანოს განჩინება ამ სარჩელის მიღების
შესახებ

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 189-ე მუხლი

შეგებებული სარჩელის წარდგენა შეიძლება სარჩელის წარდგენის
შესახებ არსებული წესების დაცვით

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 201-ე მუხლი

საქმის სასამართლო განხილვისათვის მომზადების მიზნით
მოსამართლე უგზავნის მოპასუხეს სარჩელის (განცხადების) და ამ
კოდექსით გათვალისწინებული დოკუმენტების ასლებს

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 49-ე მუხლის მე-2
ნაწილი

თუ სასამართლოს მთავარ სხდომამდე მოსარჩელე უარს იტყვის
სარჩელზე, მოპასუხე ცნობს სარჩელს ან მხარეები მორიგდებიან,
მხარეები მთლიანად თავისუფლდებიან სახელმწიფო ბაჟის
გადახდისაგან

საქმის
კატეგორია

დარღვევის ფაბულა

დარღვევის შინაარსი

სამოქალაქო

სარჩელის წარმოებაში
მიღების განჩინების არ
გამოტანა

მოსამართლემ, სარჩელის მიღებიდან მე-6 დღეს,
სარჩელისა და თანდართული დოკუმენტების
ასლები ისე გაუგზავნა მოპასუხე მხარეს, რომ არ
გამოუტანია განჩინება სარჩელის წარმოებაში
მიღების შესახებ

სამოქალაქო

შეგებებული სარჩელის
დასაშვებობაზე მსჯელობის
არ ქონა

შეგებებული სარჩელის დასაშვებობაზე
მსჯელობის არ ქონა

სამოქალაქო

სარჩელისა და შეგებებული
სარჩელის მხარეებისათვის
არ გაგზავნა

სარჩელისა და შეგებებული სარჩელის
მხარეებისათვის არ გაგზავნა

სამოქალაქო

სახელმწიფო ბაჟის არ
დაბრუნება მხარისათვის

სასამართლოს მთავარ სხდომამდე მოპასუხემ
ცნო სარჩელი. მოსამართლის გადაწყვეტილებით
დაკმაყოფილდა სასარჩელო მოთხოვნა და
მოპასუხეს დაეკისრა სახელმწიფო ბაჟის
გადახდა მოსარჩელის სასარგებლოდ

სამოქალაქო

სახელმწიფო ბაჟის
საკითხზე მსჯელობის არ
ქონა

სახელმწიფო ბაჟის საკითხზე მსჯელობის არ
ქონა

1

სამოქალაქო

სახელმწიფო ბაჟის
არასწორად განსაზღვრა

მოსამართლემ მოპასუხეს დააკისრა სახელმწიფო
ბაჟის გადახდა 55 ლარის ოდენობით

1

ადვოკატი

სამოქალაქო

სამოქალაქო

სამოქალაქო

სამოქალაქო

საოჯახო-სამართლებრივ
დავასთან ერთად სხვა
კატეგორიის საქმის
განხილვა
შეგებებულ სარჩელზე ბაჟის
არ დაკისრება,
გადაწყვეტილებაში ერთ
მოთხოვნაზე მსჯელობის არ
ქონა
დაუსწრებელ
გადაწყვეტილებაზე
საჩივრების პირდაპირ
განიხილვა და მათ
დასაშვებობაზე მსჯელობის
არ ქონა
სახელმწიფო ბაჟის
არასწორად გამოთვლა

საოჯახო-სამართლებრივ დავასთან ერთად სხვა
კატეგორიის საქმის განხილვა

შეგებებულ სარჩელზე ბაჟის არ დაკისრება,
გადაწყვეტილებაში ერთ მოთხოვნაზე
მსჯელობის არ ქონა

დაუსწრებელ გადაწყვეტილებაზე საჩივრების
პირდაპირ განიხილვა და მათ დასაშვებობაზე
მსჯელობის არ ქონა
სასამართლოს მთავარ სხდომაზე მხარეებმა
უარი თქვეს მათ მოთხოვნებზე, რის გამოც
შეწყდა საქმის წარმოება, თუმცა მოსამართლემ
არ გაუნახევრა სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 39-ე მუხლის
პირველი ნაწილის ”თ”
ქვეპუნქტი
სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 39-ე მუხლის
პირველი ნაწილის ”ა”
ქვეპუნქტი

სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა შეადგენს დავის საგნის
ღირებულების 3 პროცენტს, მაგრამ არანაკლებ 100 ლარისა

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება
მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება
მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

საოჯახო-სამართლებრივი ურთიერთობიდან წარმოშობილი
საქმეები არ შეიძლება განიხილებოდეს სხვა ხასიათის
მოთხოვნების შესახებ აღძრულ საქმეებთან ერთად

კანონის უხეში
დარღვევა

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 189-ე მუხლი

შეგებებული სარჩელის წარდგენა შეიძლება სარჩელის წარდგენის
შესახებ არსებული წესების დაცვით

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 239-ე მუხლის
პირველი და მე-2 ნაწილები

მოსამართლე, რომელმაც გამოიტანა დაუსწრებელი
გადაწყვეტილება, საკითხს საჩივრის მიღების შესახებ წყვეტს
მხარეთათვის შეუტყობინებლად. საჩივრის მიღების თაობაზე
მოსამართლეს გამოაქვს განჩინება, რომელშიც უნდა აღინიშნოს
საქმის ხელახლა განხილვის დღე, რის შესახებაც ატყობინებს
მხარეებს

კანონის უხეში
დარღვევა

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 49-ე მუხლის
პირველი ნაწილი

თუ სასამართლოს მთავარ სხდომაზე მოსარჩელე უარს იტყვის
სარჩელზე, მოპასუხე ცნობს სარჩელს ან მხარეები მორიგდებიან,
სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა ნახევრდება

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

1

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 354-ე მუხლის მე2 ნაწილი

სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა არაქონებრივ დავაზე შეადგენს 100
ლარს

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება
მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

სახდელი

საყვედური

გასაჩივრების
შედეგი

2

3

მოქალაქე

სისხლი

სისხლის სამართლის
საქმეზე არც სხდომების და
არც რაიმე საპროცესო
მოქმედებების ჩატარება 1
წლის, 9 თვისა და 26 დღის
განმავლობაში.

სისხლის სამართლის საქმეზე არც სხდომების და
არც რაიმე საპროცესო მოქმედებების ჩატარება 1
წლის, 9 თვისა და 26 დღის განმავლობაში.

სისხლი

პირობითი მსჯავრის
გამოყენებისას
მსჯავრდებულის წინასწარ
პატიმრობაში ყოფნის
პერიოდის არ ჩათვლა
სასჯელის ვადაში

სასჯელის საერთო ვადაში არ არის ჩათვლილი:
2 დღე,
1 თვე და 7 დღე,
1 დღე,
5 თვე და 5 დღე,
2 დღე,
1 დღე

სისხლი

ძირითადი სასჯელის სახით
ჯარიმის დანიშვნის დროს
პატიმრობის (დაკავების)
ვადის გათვალისწინებით
ჯარიმის შემსუბუქების, ან
მისი მოხდისაგან
(გადახდისაგან) სრულად
გათავისუფლების საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა

ძირითადი სასჯელის სახით ჯარიმის დანიშვნის
დროს პატიმრობის (დაკავების) ვადის
გათვალისწინებით ჯარიმის შემსუბუქების, ან
მისი მოხდისაგან (გადახდისაგან) სრულად
გათავისუფლების საკითხზე მსჯელობის არ ქონა

იუსტიციის
საბჭო

ერთ შემთხვევაში სასამართლომ მსჯავრდებულს
სასჯელის ვადაში ზედმეტად ჩაუთვალა 3 დღე,
ხოლო ორ შემთხვევაში საერთოდ არ უმსჯელია
დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის მოხდის
ვადაში დაკავებისა და პატიმრობის ვადის
ჩათვლის შესახებ (2-2 დღე)
სასჯელის საერთო ვადაში არ არის ჩათვლილი:
3 დღე,
1 დღე,
1 დღე

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო
ვადაში პატიმრობაში
ყოფნის დროის არ ჩათვლა

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო
ვადაში პატიმრობაში
ყოფნის დროის არ ჩათვლა

სისხლი

დაპატიმრების შესახებ
ბრძანების გაცემა და
საგირავნო პატიმრობის
გამოყენება იმ პირის
მიმართ, ვისაც ბრალად
ედებოდა 2 წლამდე
თავისუფლების აღკვეთით
დასჯადი დანაშაულის
ჩადენა

პირი, რომელსაც ბრალად ედებოდა ისეთი
დანაშაულის ჩადენა, რომლისთვისაც კანონით
გათვალისწინებული თავისუფლების აღკვეთა
არ აღემატებოდა 2 წელს, პატიმრობაში
იმყოფებოდა 1 დღის განმავლობაში და
გათავისუფლდა მოსამართლის ბრძანების
საფუძველზე, გირაოს თანხის გადახდის
შედეგად

სამოქალაქო

გადაწყვეტილებაში ბაჟის
საკითხზე მსჯელობის არ
ქონა

მოსამართლეს გადაწყვეტილებებში არ
უმსჯელია სასამართლო ხარჯების განაწილების
საკითხზე

1

ადამიანის უფლებათა და
ძირითად თავისუფლებათა
დაცვის კონვენციის მე-6
მუხლის პირველი ნაწილი

სამოქალაქო უფლებათა და მოვალეობათა განსაზღვრისას ან
წარდგენილი ნებისმიერი სისხლისსამართლებრივი ბრალდების
საფუძვლიანობის გამორკვევისას, ყველას აქვს გონივრულ ვადაში
მისი საქმის სამართლიანი და საქვეყნო განხილვის უფლება
კანონის საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი სასამართლოს მიერ

შენიშვნა
საქმის
განხილვის
უსაფუძვლოდ
გაჭიანურებას

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 509-ე
მუხლის პირველი ნაწილის
“ვ” ქვეპუნქტი

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში უნდა იყოს
გადაწყვეტილება სასჯელის ვადაში დაკავების ყოფნის დროის
ჩათვლის შესახებ

კანონის უხეში
დარღვევა

3

სისხლის სამართლის
კოდექსის 62-ე მუხლის მე-5
ნაწილი

თუ პირს, რომელიც სასამართლო განხილვამდე პატიმრობაში
იყო, ძირითად სასჯელად დაენიშნა ჯარიმა ანდა თანამდებობის
დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა, სასამართლო,
პატიმრობაში ყოფნის ვადის გათვალისწინებით, შეუმსუბუქებს
მას დანიშნულ სასჯელს ან მთლიანად გაათავისუფლებს მისი
მოხდისაგან

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

3

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 509-ე
მუხლის პირველი ნაწილის
”ვ” ქვეპუნქტი

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში უნდა იყოს
გადაწყვეტილება სასჯელის ვადაში დაკავების ყოფნის დროის
ჩათვლის შესახებ

კანონის უხეში
დარღვევა

3

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის 509-ე
მუხლის პირველი ნაწილის
”ვ” ქვეპუნქტი

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში უნდა იყოს
გადაწყვეტილება სასჯელის ვადაში დაკავების ყოფნის დროის
ჩათვლის შესახებ

კანონის უხეში
დარღვევა

1

სისხლის სამართლის
კოდექსის 159-ე მუხლის მე3 ნაწილი

დაპატიმრება გამოიყენება მხოლოდ იმ პირის მიმართ, რომელსაც
ბრალად ედება ისეთი დანაშაულის ჩადენა, რომლისთვისაც
კანონით გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთა 2 წელზე
მეტი ვადით

კანონის უხეში
დარღვევა

6

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 53-ე მუხლის
პირველი ნაწილი

იმ მხარის მიერ გაღებული ხარჯების გადახდა, რომლის
სასარგებლოდაც იქნა გამოტანილი გადაწყვეტილება, ეკისრება
მეორე მხარეს, თუნდაც ეს მხარე განთავისუფლებული იყოს
სახელმწიფოს ბიუჯეტში სასამართლო ხარჯების გადახდისაგან

კანონის უხეში
დარღვევა

6

მოსამართლის
თანამდებობიდან
გათავისუფლება

4

იუსტიციის
საბჭო

პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა მოსამართლის თანამდებობიდან

შეწყდა

5

იუსტიციის
საბჭო

პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა მოსამართლის თანამდებობიდან

შეწყდა

დარჩა
უცვლელი

