საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
სადიციპლინო კოლეგიის მიერ 2011 წელს განხილული საქმეები

#

1

მოსამართლე

საბაბი

საქმის
კატეგორია

დარღვევის ფაბულა

დარღვევის შინაარსი

სისხლი

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

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
2 დღე;
2 დღე;
1 დღე;
2 დღე;
2 თვე და 9 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

სისხლი

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

ეპიზოდების
რაოდენობა

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

კანონის ნორმა

ნორმის შინაარსი

გადაცდომის სახე

საყვედური
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 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

5

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
509-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტი

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება
ნივთმტკიცების საკითხის გადაწყვეტა

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

სასამართლო პროკურორის შუამდგომლობით ან საკუთარი
ინიციატივით, გირაოს გამოყენების უზრუნველყოფის მიზნით
პატიმრობას უფარდებს ბრალდებულს, რომლის მიმართაც
გამოყენებულია სისხლის საპროცესო სამართლებრივი იძულების
ღონისძიება დაკავების სახით, მის მიერ პროცესის მწარმოებელი
ორგანოს დეპოზიტზე გირაოს სრულად ან ნაწილობრივ (მაგრამ
არანაკლებ 50%-ისა) შეტანამდე

კანონის უხეში
დარღვევა

5

დაკავებული ბრალდებულის
გათავისუფლება გირაოს
შეფარდებით, პატიმრობით
უზრუნველყოფის გარეშე

დაკავებული ბრალდებულის
გათავისუფლება გირაოს
შეფარდებით, პატიმრობით
უზრუნველყოფის გარეშე

4

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
168-ე მუხლის მე-6
ნაწილი

სისხლი

განაჩენთა ერთობლიობით
სასჯელის არასწორად განსაზღვრა

მოსამართლემ საბოლოო სასჯელი
დანიშნა ისე, რომ ბოლო განაჩენით
დანიშნულ სასჯელს არ მიუმატა წინა
განაჩენით დანიშნული სასჯელის
მოუხდელი ნაწილი

1

სისხლის სამართლის
კოდექსის 59-ე მუხლის
მე-2 ნაწილი

განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელის დანიშვნისას სასამართლო
ბოლო განაჩენით დანიშნულ სასჯელს მთლიანად მიუმატებს წინა
განაჩენით დანიშნული სასჯელის მოუხდელ ნაწილს

კანონის უხეში
დარღვევა

სამოქალაქო

სახელმწიფო ბაჟის გადახდის
გარეშე განცხადებების წარმოებაში
მიღება

სახელმწიფო ბაჟის გადახდის გარეშე
განცხადებების წარმოებაში მიღება

4

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 185-ე
მუხლის პირველი
ნაწილი

თუ მოსამართლე გამოარკვევს, რომ სარჩელზე სახელმწიფო ბაჟი არ
არის გადახდილი, სასამართლო გამოიტანს ხარვეზის შესახებ
განჩინებას და მოსარჩელეს დაუნიშნავს ვადას მის შესავსებად

კანონის უხეში
დარღვევა

სამოქალაქო

ბაჟის დაკისრება იმ მხარისათვის,
რომელიც გათავისუფლებული იყო
გადახდისაგან

მოსარჩელე გათავისუფლებული იყო
სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან.
სასამართლომ ბაჟის გადახდა დაავალა
მოპასუხეს, რომელიც სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ
დაწესებულებას წარმოადგენდა

4

„სახელმწიფო ბაჟის
შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-5 მუხლის
პირველი პუნქტის „ა“
და „უ“ ქვეპუნქტები

საერთო სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე სახელმწიფო ბაჟის
გადახდისაგან თავისუფლდებიან: ფიზიკური პირები - სარჩელებზე
ხელფასის გადახდევინების შესახებ და სხვა მოთხოვნებზე შრომის
ანაზღაურების თაობაზე, რომლებიც გამომდინარეობს შრომის
სამართლებრივი ურთიერთობიდან; დაწესებულებები
(ორგანიზაციები), რომელთა ხარჯები ფინანსდება მხოლოდ
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - ყველა საქმეზე

კანონის უხეში
დარღვევა

სამოქალაქო

სახელმწიფო ბაჟის გადახდის
გარეშე განცხადებების წარმოებაში
მიღება

სახელმწიფო ბაჟის გადახდის გარეშე
განცხადებების წარმოებაში მიღება

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 185-ე
მუხლის პირველი
ნაწილი

თუ მოსამართლე გამოარკვევს, რომ სარჩელზე სახელმწიფო ბაჟი არ
არის გადახდილი, სასამართლო გამოიტანს ხარვეზის შესახებ
განჩინებას და მოსარჩელეს დაუნიშნავს ვადას მის შესავსებად

კანონის უხეში
დარღვევა

სისხლი

სახდელი

2

იუსტიციის
საბჭო

პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა მოსამართლის თანამდებობიდან

შეწყდა

3

იუსტიციის
საბჭო

პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა მოსამართლის თანამდებობიდან

შეწყდა

4

იუსტიციის
საბჭო

პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა მოსამართლის თანამდებობიდან

შეწყდა

5

იუსტიციის
საბჭო
სისხლი

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

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
2 დღე;
2 დღე;
2 დღე;
2 დღე;
2 დღე;
3 დღე

სისხლი

განაჩენში სასჯელის მოხდის
ათვლის არასწორად მითითება

სასჯელის მოხდის ათვლის მითითება
1 დღის ცდომილებით

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო ვადაში
პატიმრობაში ყოფნის დროის არ
ჩათვლა

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
1 დღე;
1 დღე

სისხლი

ამნისტიის შედეგად, სასჯელის
არასწორად განახევრება

სისხლი

განაჩენთა ერთობლიობით
სასჯელის არასწორად განსაზღვრა

მსჯავრდებულები იმყოფებოდნენ
პირობითი მსჯავრის ქვეშ და არ
იხდიდნენ თავისუფლების აღკვეთის
სახით დანიშნულ სასჯელს.
სასამართლომ მსჯავრდებულებს
გაუნახევრა გამოსაცდელი ვადის
დარჩენილი ნაწილი, ნაცვლად
თავისუფლების აღკვეთის სახით
დანიშნული სასჯელების
განახევრებისა
განაჩენთა ერთობლიობისას
მოსამართლემ სასჯელის საერთო
ვადაში არ ჩათვალა პირველი
დანაშაულისთვის წინასწარ
პატიმრობაში ყოფნის პერიოდი - 2
დღე

საყვედური
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

მოსახდელი სასჯელის დანიშვნით გამამტყუნებელი განაჩენის
დადგენისას სასამართლომ ზუსტად უნდა განსაზღვროს სასჯელის
სახე, ზომა და სასჯელის მოხდის ვადის დაწყება

კანონის უხეში
დარღვევა

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

კანონის უხეში
დარღვევა

4

ამნისტიის შესახებ
საქართველოს კანონი
(2007 და 2008)

გაუნახევრდეთ თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული
სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის ... მუხლებით მსჯავრდებულ პირებს

კანონის უხეში
დარღვევა

1

სისხლის სამართლის
კოდექსის 59-ე მუხლის
მე-2 ნაწილი

განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელის დანიშვნისას სასამართლო
ბოლო განაჩენით დანიშნულ სასჯელს მთლიანად მიუმატებს წინა
განაჩენით დანიშნული სასჯელის მოუხდელ ნაწილს

კანონის უხეში
დარღვევა

6

1

2

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
503-ე მუხლის მე-4
ნაწილი
სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
509-ე მუხლის პირველი
ნაწილის “ვ” ქვეპუნქტი

გასაჩივრების
შედეგი

6

სამოქალაქო

სახელმწიფო ბაჟის თაობაზე
მსჯელობის არ ქონა

სახელმწიფო ბაჟის თაობაზე
მსჯელობის არ ქონა

7

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 249-ე
მუხლის მე-5 ნაწილი

სამოქალაქო

დაუსწრებელ გადაწყვეტილებაზე
საჩივრების პირდაპირ განიხილვა
და მათ დასაშვებობაზე მსჯელობის
არ ქონა

დაუსწრებელ გადაწყვეტილებაზე
საჩივრების პირდაპირ განიხილვა და
მათ დასაშვებობაზე მსჯელობის არ
ქონა

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 239-ე მუხლი

სისხლი

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

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
1 დღე;
26 დღე;
2 დღე;
2 დღე

4

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

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
168-ე მუხლის მე-6
ნაწილი

სასამართლო პროკურორის შუამდგომლობით ან საკუთარი
ინიციატივით, გირაოს გამოყენების უზრუნველყოფის მიზნით
პატიმრობას უფარდებს ბრალდებულს, რომლის მიმართაც
გამოყენებულია სისხლის საპროცესო სამართლებრივი იძულების
ღონისძიება დაკავების სახით, მის მიერ პროცესის მწარმოებელი
ორგანოს დეპოზიტზე გირაოს სრულად ან ნაწილობრივ (მაგრამ
არანაკლებ 50%-ისა) შეტანამდე

კანონის უხეში
დარღვევა

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება
ნივთმტკიცების საკითხის გადაწყვეტა

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება
სისხლისსამართლებრივი იძულებითი ღონისძიების საკითხის
გადაწყვეტა

კანონის უხეში
დარღვევა

სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე
ნარკოტიკული საქმიანობის ხელშემწყობს ამ მუხლის პირველი
პუნქტით გათვალისწინებული უფლებები ჩამოერთმევა 5 წლით

კანონის უხეში
დარღვევა

2

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
6796 მუხლის პირველი
ნაწილი

მსჯავრდებულს ამ კოდექსის LXIV1 თავით გათვალისწინებული
განაჩენის გამოტანიდან 15 დღის ვადაში უფლება აქვს ზემდგომ
სასამართლო ინსტანციაში წარადგინოს საჩივარი საპროცესო
შეთანხმების დამტკიცების შესახებ სასამართლოს განაჩენის გაუქმების
თაობაზე

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

1

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

1

სისხლის სამართლის
კოდექსის 88-ე მუხლის
მე-3 ნაწილი

თექვსმეტიდან თვრამეტ წლამდე არასრულწლოვანისათვის
დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა შემცირდება ერთი
მეოთხედით. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელი არ უნდა აღემატებოდეს
თხუთმეტ წელს

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

1

სისხლის სამართლის
კოდექსის 59-ე მუხლის
მე-2 ნაწილი

განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელის დანიშვნისას სასამართლო
ბოლო განაჩენით დანიშნულ სასჯელს მთლიანად მიუმატებს წინა
განაჩენით დანიშნული სასჯელის მოუხდელ ნაწილს

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

4

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

იუსტიციის
საბჭო

სისხლი

2

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

4

სისხლი

განაჩენის დადგენისას
გამოყენებული ყადაღის
ღონისძიების საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა

განაჩენის დადგენისას გამოყენებული
ყადაღის ღონისძიების საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა

1

სისხლი

სპეციალური უფლებების
ჩამორთმევა არა 5, არამედ 3 წლის
ვადით

სპეციალური უფლებების ჩამორთმევა
არა 5, არამედ 3 წლის ვადით

1

განაჩენის გასაჩივრების
შესაძლებლობის არასწორად
მითითება

საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების
საფუძველზე დადგენილ განაჩენებში
მოსამართლემ მიუთითა, რომ განაჩენი
გასაჩივრებას არ ექვემდებარებოდა და
მისი გადასინჯვა დასაშვები იყო
მხოლოდ ახლად აღმოჩენილ ან
ახლად გამოვლენილ გარემოებათა
გამოვლენის შემთხვევებში

სისხლი

სისხლი

მოსამართლე A,
მოსამართლე B

გირაოს თანხის სრულად შეტანამდე
ბრალდებულების გათავისუფლება
პატიმრობიდან

სისხლი

სისხლი

7

გირაოს თანხის სრულად
შეტანამდე ბრალდებულების
გათავისუფლება პატიმრობიდან

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

ძირითადი სასჯელის სახით ჯარიმის
დანიშვნის დროს პატიმრობის
(დაკავების) ვადის გათვალისწინებით
ჯარიმის შემსუბუქების, ან მისი
მოხდისაგან (გადახდისაგან) სრულად
გათავისუფლების საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა
არასრულწლოვანი
მსჯავრდებულისათვის დანიშნული
სასჯელის ერთი მეოთხედით არ
შემცირება
მოსამართლემ ბოლო განაჩენით
დანიშნულ სასჯელს მთლიანად
დაუმატა წინა განაჩენით დანიშნული
სასჯელი, თუმცა წინა განაჩენით
დანიშნული სასჯელი განახევრებული
იყო ”ამნისტიის შესახებ”
საქართველოს კანონის გამოყენებით

სისხლი

განაჩენთა ერთობლიობით
სასჯელის არასწორად განსაზღვრა

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო ვადაში
პატიმრობაში ყოფნის დროის არ
ჩათვლა

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
1 დღე;
2 დღე;
2 თვე და 15 დღე;
1 დღე

სამოქალაქო

გადაწყვეტილებაში ბაჟის საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა

გადაწყვეტილებაში ბაჟის საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა

7

ადმინ.

გადაწყვეტილებაში ბაჟის საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა

გადაწყვეტილებაში ბაჟის საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა

1

ადმინ.

ბაჟის გადაუხდელობის გამო
სარჩელზე ხარვეზის დადგენა,
გადაწყვეტილებაში ბაჟის საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა

ბაჟის გადაუხდელობის გამო
სარჩელზე ხარვეზის დადგენა,
გადაწყვეტილებაში ბაჟის საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა

მოქალაქე

1

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
509-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტი
სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
509-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „ნ“ ქვეპუნქტი
“ნარკოტიკული
დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლის
შესახებ” საქართველოს
კანონის მე-3 მუხლის
მე-2 ნაწილი

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 249-ე
მუხლის მე-5 ნაწილი
სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 249-ე
მუხლის მე-5 ნაწილი
ადმინისტრაციული
საპროცესო კოდექსის
მე-9 მუხლის მე-4
ნაწილი

გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი უნდა შეიცავდეს
სასამართლოს მითითებას სასამართლო ხარჯების განაწილების
თაობაზე
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

კანონის უხეში
დარღვევა

საყვედური

გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი უნდა შეიცავდეს
სასამართლოს მითითებას სასამართლო ხარჯების განაწილების
თაობაზე
გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი უნდა შეიცავდეს
სასამართლოს მითითებას სასამართლო ხარჯების განაწილების
თაობაზე
ფიზიკური პირის მიერ სახელმწიფო ბაჟის გადაუხდელობა, გარდა იმ
შემთხვევისა, როცა ფიზიკური პირი ინდივიდუალური მეწარმეა, არ
დააბრკოლებს საქმის განხილვასა და გადაწყვეტას

კანონის უხეში
დარღვევა
კანონის უხეში
დარღვევა
მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

განცხადების საჩივრად მიჩნევა

სამოქალაქო

განცხადების საჩივრად მიჩნევა
(მოსამართლე A,
მოსამართლე B)

სამოქალაქო

სარჩელის უზრუნველყოფის
ღონისძიებისგან მოსალოდნელი
ზარალის უზრუნველსაყოფად
კანონით გათვალისწინებულზე
მეტი ვადის განსაზღვრა
(მოსამართლე A,
მოსამართლე B)

სადისციპლინო კოლეგიამ მიიჩნია,
რომ მოცემულ შემთხვევაში,
სარჩელის უზრუნველყოფის
ღონისძიების გასაჩივრებისათვის
გათვალისწინებული ვადის
ფარგლებში წარდგენილი განცხადება,
თავისი არსით და შინაარსით, სწორედ
საჩივარს წარმოადგენდა, მიმართულს
უზრუნველყოფის ღონისძიების
გამოყენების შესახებ განჩინების
გაუქმებისაკენ
მოსამართლემ მოსალოდნელი
ზარალის ანაზღაურების
უზრუნველსაყოფად განსაზღვრა 10დღიანი ვადა
აღნიშნული საქმის განხილვისას
სასამართლო შემადგენლობის
თავმჯდომარე იყო მოსამართლე A,
ხოლო მოსამართლე B იყო
სასამართლო შემადგენლობის წევრი

შენიშვნა
მოსამართლე A;

1

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 197-ე
მუხლის პირველი
ნაწილი

სარჩელის უზრუნველყოფაზე უარის თქმის, სარჩელის
უზრუნველყოფის გაუქმების ან სარჩელის უზრუნველყოფის ერთი
სახის მეორით შეცვლის შესახებ გამოტანილ განჩინებაზე შეიძლება
საჩივრის შეტანა

გამართლდნენ

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 199-ე მუხლი

პირი, რომელმაც მიმართა სასამართლოს სარჩელის უზრუნველყოფის
შესახებ, ვალდებულია, 7 დღის ვადაში განახორციელოს
მოპასუხისათვის მოსალოდნელი ზარალის ანაზღაურების
უზრუნველყოფა

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

კერძო
სარეკომენდაციო
ბარათი
მოსამართლე B

სამოქალაქო

8

იუსტიციის
საბჭო
სისხლი

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

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
1 დღე;
3 დღე;
1 დღე;
1 დღე;
1 დღე;
3 დღე
შუამდგომლობის განხილვა დაიწყო
კანონით დადგენილ 24-საათიან
ვადაში, მაგრამ დასრულდა ვადის
დარღვევით. კერძოდ, ვადის
გასვლიდან:
10 წუთის შემდეგ;
15 წუთის შემდეგ

სისხლი

სისხლი

განაჩენში სასჯელის მოხდის
ათვლის არასწორად მითითება

სასჯელის მოხდის ათვლის თარიღად
ნაცვლად 11 აპრილისა, მოსამართლემ
მიუთითა 11 მარტი

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო ვადაში
პატიმრობაში ყოფნის დროის არ
ჩათვლა

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
10 საათი და 35 წუთი;
2 დღე

სისხლი

დაპატიმრების შესახებ ბრძანების
გაცემა და საგირავნო პატიმრობის
გამოყენება იმ პირების მიმართ,
რომელთაც ბრალად ედებოდათ 2
წლამდე თავისუფლების აღკვეთით
დასჯადი დანაშაულის ჩადენა

ადმინ.

ადმინისტრაციული პატიმრობის
ვადის ათვლის არასწორად
მითითება

დაპატიმრების შესახებ ბრძანების
გაცემა და საგირავნო პატიმრობის
გამოყენება იმ პირების მიმართ,
რომელთაც ბრალად ედებოდათ 2
წლამდე თავისუფლების აღკვეთით
დასჯადი დანაშაულის ჩადენა
მოსამართლემ პატიმრობის ვადის
ათვლის დროდ მიუთითა არა მათი
დაკავების მომენტზე, არამედ მათი
დაკავებიდან:
1 საათისა და 15 წუთის შემდეგ;
1 საათისა და 50 წუთის შემდეგ

ადმინ.

ადმინისტრაციული პატიმრობის
ვადის ათვლის არასწორად
მითითება

მოსამართლემ ადმინისტრაციული
პატიმრობის ვადაში ზედმეტად
ჩაუთვალა პირს 1 საათი და 15 წუთი

პატიმრობის ვადის ათვლის
დასაწყისის დაუსაბუთებლად
მითითება

სასამართლოს მითითებული აქვს
პატიმრობის ვადის ათვლის
დასაწყისზე, თუმცა არ არის
დასაბუთებული რაზე დაყრდნობით
იხელმძღვანელა მოსამართლემ
დაკავების ვადის განსაზღვრისას

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

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
15 დღე;
22 დღე;
4 თვე და 5 დღე;
1 დღე;
1 დღე;
2 დღე;
2 დღე;
3 დღე

იუსტიციის
საბჭო

სისხლი

სისხლი

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

სისხლი

სამოქალაქო მოპასუხის სტატუსის
არ ქონის მიუხედავად,
მსჯავრდებულისათვის
დანაშაულებრივი ქმედების
შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურების დაკისრება

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო ვადაში
პატიმრობაში ყოფნის დროის არ
ჩათვლა

სამოქალაქო მოპასუხის სტატუსის არ
ქონის მიუხედავად,
მსჯავრდებულისათვის
დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების
დაკისრება
სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი
5 დღე
(გამოსწორდა მოსამართლის მიერ
სსსკ-ის 615-ე მუხლის გამოყენებით)

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო ვადაში
პატიმრობაში ყოფნის დროის არ
ჩათვლა

სისხლი

ამნისტიის შედეგად, სასჯელის
არასწორად განახევრება

სისხლი

განაჩენთა ერთობლიობით
სასჯელის არასწორად განსაზღვრა

1

აღნიშნული საქმის განხილვისას
სასამართლო შემადგენლობის
თავმჯდომარე იყო მოსამართლე A,
ხოლო მოსამართლე B იყო
სასამართლო შემადგენლობის წევრი

შუამდგომლობის განხილვისთვის
დადგენილი 24-საათიანი ვადის
დარღვევა

ადმინ.

9

სარჩელის უზრუნველყოფის
ღონისძიების გაუქმება
მოსალოდნელი ზარალის
ანაზღაურების უზრუნველყოფის
განხორციელების შესახებ
განცხადების წარდგენის გარეშე
(მოსამართლე A,
მოსამართლე B)

სარჩელის უზრუნველყოფის
ღონისძიების გაუქმება მოსალოდნელი
ზარალის ანაზღაურების
უზრუნველყოფის განხორციელების
შესახებ განცხადების წარდგენის
გარეშე

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი
2 დღე
მსჯავრდებულები იმყოფებოდნენ
პირობითი მსჯავრის ქვეშ და არ
იხდიდნენ თავისუფლების აღკვეთის
სახით დანიშნულ სასჯელს.
სასამართლომ მსჯავრდებულებს
გაუნახევრა გამოსაცდელი ვადის
დარჩენილი ნაწილი, ნაცვლად
თავისუფლების აღკვეთის სახით
დანიშნული სასჯელების განახევრებისა
მსჯავრდებული იმყოფებოდა
პირობითი მსჯავრის ქვეშ და არ
იხდიდა თავისუფლების აღკვეთის
სახით დანიშნულ სასჯელს. განაჩენთა
ერთობლიობით სასჯელის დანიშვნისას,
სასამართლომ შეკრიბა გამოსაცდელი
ვადის დარჩენილი ნაწილები, ნაცვლად
თავისუფლების აღკვეთის სახით
დანიშნული სასჯელების შეკრებისა

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 199-ე
მუხლიმე-2 ნაწილი

დადგენილ ვადაში მოსალოდნელი ზარალის ანაზღაურების
უზრუნველყოფის განუხორციელებლობის შემთხვევაში სასამართლო
დაუყონებლივ აუქმებს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებას

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

მკაცრი საყვედური
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

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
140-ე მუხლის მე-7
ნაწილი

მოსამართლე შუამდგომლობას პირის დაპატიმრების, სამედიცინო
დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის მოთავსების ან მის მიმართ
აღკვეთის სხვა ღონისძიების, აგრეთვე ამ კოდექსით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში საპროცესო იძულების ღონისძიების
გამოყენების შესახებ განიხილავს შუამდგომლობისა და საქმის
მასალების წარდგენიდან არა უგვიანეს 24 საათისა

კანონის უხეში
დარღვევა

განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილი ისე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული,
რომ განაჩენის აღსრულებისას არ წარმოიშვას რაიმე ეჭვი
სასამართლოს მიერ დანიშნული სასჯელის ზომის შესახებ

კანონის უხეში
დარღვევა

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

კანონის უხეში
დარღვევა

1

სისხლის სამართლის
კოდექსის 159-ე
მუხლის მე-3 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

2

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 309-ე
მუხლის მე-2 ნაწილი

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა ჩაითვლება ადმინისტრაციული
პატიმრობის ვადაში

კანონის უხეში
დარღვევა

1

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 309-ე
მუხლის მე-2 ნაწილი

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა ჩაითვლება ადმინისტრაციული
პატიმრობის ვადაში

კანონის უხეში
დარღვევა

7

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 309-ე
მუხლის მე-2 ნაწილი

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა ჩაითვლება ადმინისტრაციული
პატიმრობის ვადაში

კანონის უხეში
დარღვევა

6

2

1

2

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
509-ე მუხლის მე-4
ნაწილი
სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
509-ე მუხლის პირველი
ნაწილის “ვ” ქვეპუნქტი

8

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

5

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
509-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტი

1

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

1

1

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

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

კანონის უხეში
დარღვევა

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება
ნივთმტკიცების საკითხის გადაწყვეტა

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება
სამოქალაქო სარჩელის გადაწყვეტა

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

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

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

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

კანონის უხეში
დარღვევა

5

ამნისტიის შესახებ
საქართველოს კანონი
(2008)

გაუნახევრდეთ თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული
სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის ... მუხლებით მსჯავრდებულ პირებს

კანონის უხეში
დარღვევა

1

სისხლის სამართლის
კოდექსის 59-ე მუხლის
მე-2 ნაწილი

განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელის დანიშვნისას სასამართლო
ბოლო განაჩენით დანიშნულ სასჯელს მთლიანად მიუმატებს წინა
განაჩენით დანიშნული სასჯელის მოუხდელ ნაწილს

კანონის უხეში
დარღვევა

დარჩა
უცვლელი

სამოქალაქო

10

11
12

13

სამოქალაქო

სარჩელის განუხილველად
დატოვება სამართლებრივი
საფუძვლების გარეშე

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო ვადაში
პატიმრობაში ყოფნის დროის არ
ჩათვლა

იუსტიციის
საბჭო

იუსტიციის
საბჭო
იუსტიციის
საბჭო

იუსტიციის
საბჭო

გადაწყვეტილებაში ბაჟის საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა
მოსარჩელე არ გამოცხადდა
სხდომაზე. მოპასუხემ არ
იშუამდგომლა დაუსწრებელი
გადაწყვეტილების გამოტანაზე,
სასამართლო სარჩელი
განუხილველად დატოვა ისე, რომ
მოსარჩელე არ იყო მოწვეული
სხდომაზე კანონით დადგენილი
წესით
პირი პატიმრობაში იმყოფებოდა 2
დღის განმავლობაში. სასამართლომ არ
ჩათვალა აღნიშნული ვადა სასჯელის
მოხდის საერთო ვადაში, რის გამოც
მსჯავრდებული, რომელმაც სასჯელი
მოიხადა სრულად, 3 დღის
განმავლობაში აღმოჩნდა უკანონო
პატიმრობაში

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 52-ე მუხლი
და 249-ე მუხლის მე-5
ნაწილი

გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი უნდა შეიცავდეს
სასამართლოს მითითებას სასამართლო ხარჯების განაწილების
თაობაზე

კანონის უხეში
დარღვევა

1

სამოქალაქოს
საპროცესო კოდექსის
229-ე მუხლი

თუ სასამართლოს მთავარ სხდომაზე არ გამოცხადდება მოსარჩელე,
რომელსაც გაეგზავნა შეტყობინება 70-ე-78-ე მუხლებით დადგენილი
წესით, მოპასუხის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლოს
შეუძლია გამოიტანოს დაუსწრებელი გადაწყვეტილება სარჩელის
დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ. ხოლო, თუ მოპასუხე არ
მოითხოვს დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანას,
სასამართლოს გამოაქვს განჩინება სარჩელის განუხილველად
დატოვების შესახებ

კანონის უხეში
დარღვევა

1

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

9

პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა მოსამართლის თანამდებობიდან

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო ვადაში
პატიმრობაში ყოფნის დროის არ
ჩათვლა

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი
2 დღე

1

სისხლი

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

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
4 დღე;
2 დღე

2

სისხლი

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

ადმინ.

სააღსრულებო ფურცლის არ
ამოწერა

სააღსრულებო ფურცლის არ ამოწერა

სისხლი

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

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
3 დღე;
9 დღე;
3 დღე

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

სისხლი

აღკვეთის ღონისძიების შესახებ
შუამდგომლობის განხილვა
კანონით დადგენილი ვადის
დარღვევით

აღკვეთის ღონისძიების სახით
პატიმრობის შეფარდების თაობაზე
შუამდგომლობის, განხილვა დაიწყო
მისი წარდგენიდან 24 საათისა და 40
წუთის შემდეგ და დაასრულა 30
წუთში - წარდგენიდან 25 საათისა და
10 წუთის შემდეგ

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

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო ვადაში
პატიმრობაში ყოფნის დროის არ
ჩათვლა

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
2 დღე;
30 დღე

ადმინ.

ადმინისტრაციული სახდელის
(ჯარიმის) დადების შესახებ
დადგენილების აღსასრულებლად
მიუქცევლობა

ადმინისტრაციული სახდელის
(ჯარიმის) დადების შესახებ
დადგენილების აღსასრულებლად
მიუქცევლობა

ადმინ.

ადმინისტრაციული დაკავების
ვადის ათვლა ოქმის შედგენიდან

ადმინისტრაციული დაკავების ვადის
ათვლა ოქმის შედგენიდან

სისხლი

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

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
4 თვე და 23 დღე;
2 დღე;
4 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

სისხლი

14

გადაწყვეტილებაში ბაჟის საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა

იუსტიციის
საბჭო

სისხლი

განაჩენში სასჯელის მოხდის
ათვლის არასწორად მითითება

სისხლი

ამნისტიის შედეგად, სასჯელის
არასწორად განახევრება

პირი ეჭვმიტანილის სახით
დაკავებული იქნა 6 ივლისს 23 საათსა
და 30 წუთზე, თუმცა სასამართლოს
დანიშნული სასჯელის მოხდის ვადის
ათვლის თარიღად მითითებული აქვს
7 ივლისზე
სასჯელის განახევრების შემდეგ
მოსამართლემ მსჯავრდებულს
ზედმეტად განუსაზღვრა პატიმრობის
ვადა (4 დღით)

1

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

შეწყდა
საყვედური

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

კანონის უხეში
დარღვევა

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

კანონის უხეში
დარღვევა

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება
ნივთმტკიცების საკითხის გადაწყვეტა

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება
მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

18

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 288-ე მუხლი

ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების
გამომტან ორგანოს (თანამდებობის პირს) ეკისრება ამ დადგენილების
აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა და
კონტროლი მის აღსრულებაზე

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
საპროცესო კოდექსის
509-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტი

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება
ნივთმტკიცების საკითხის გადაწყვეტა

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
140-ე მუხლის მე-7
ნაწილი

მოსამართლე შუამდგომლობას პირის დაპატიმრების, სამედიცინო
დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის მოთავსების ან მის მიმართ
აღკვეთის სხვა ღონისძიების, აგრეთვე ამ კოდექსით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში საპროცესო იძულების ღონისძიების
გამოყენების შესახებ განიხილავს შუამდგომლობისა და საქმის
მასალების წარდგენიდან არა უგვიანეს 24 საათისა

კანონის უხეში
დარღვევა

7

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

2

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

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

3

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 283-ე მუხლი

ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების
აღსასრულებლად მიქცევა ხდება დადგენილების გამომტანი ორგანოს
(თანამდებობის პირის) მიერ

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

2

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 309-ე
მუხლის მე-2 ნაწილი

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა ჩაითვლება ადმინისტრაციული
პატიმრობის ვადაში

კანონის უხეში
დარღვევა

4

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

2

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

1

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
503-ე მუხლის მე-4
ნაწილი

მოსახდელი სასჯელის დანიშვნით გამამტყუნებელი განაჩენის
დადგენისას სასამართლომ ზუსტად უნდა განსაზღვროს სასჯელის
სახე, ზომა და სასჯელის მოხდის ვადის დაწყება

კანონის უხეში
დარღვევა

1

ამნისტიის შესახებ
საქართველოს კანონი
(2007)

გაუნახევრდეთ თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული
სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის ... მუხლებით მსჯავრდებულ პირებს

კანონის უხეში
დარღვევა

1

საყვედური

საყვედური

ადმინისტრაციული დაკავების
პერიოდის არ ჩათვლა
ადმინისტრაციული პატიმრობის
ვადაში

ადმინისტრაციული პატიმრობის
ვადაში არ არის ჩათვლილი:
1 საათი და 15 წუთი;
2 საათი და 25 წუთი

სისხლი

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

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
12 დღე;
2 დღე;
2 დღე;
7 დღე;
2 დღე;
3 დღე;
3 თვე და 10 დღე;
2 დღე;
2 დღე;
11 დღე;
24 დღე;
2 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

ადმინ

15

იუსტიციის
საბჭო

სისხლი

16

სისხლი

დაკავებული ბრალდებულის
გათავისუფლება გირაოს
შეფარდებით, პატიმრობით
უზრუნველყოფის გარეშე

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო ვადაში
პატიმრობაში ყოფნის დროის არ
ჩათვლა

სამოქალაქო

გადახდის ბრძანებაზე შესაგებლის
შეტანის შემდეგ საქმის განხილვა
სასარჩელო წარმოების წესით
გადახდის ბრძანების გაუქმების
გარეშე

სამოქალაქო

უდავო წარმოების წესით საქმის
განხილვის შედეგად სამოქალაქო
რეგისტრაციის სამსახურისათვის
ქმედების განხორციელების
დავალება

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

დაკავებული ბრალდებულის
გათავისუფლება გირაოს
შეფარდებით, პატიმრობით
უზრუნველყოფის გარეშე

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი
2 დღე
გადახდის ბრძანებაზე შესაგებლის
შეტანის შემდეგ საქმის განხილვა
სასარჩელო წარმოების წესით
გადახდის ბრძანების გაუქმების
გარეშე
საქმე განიხილებოდა უდავო
წარმოების წესით, სადაც არ არსებობს
მოპასუხე. თუმცა გადაწყვეტილებით
მოსამართლემ ქმედების
განხორციელება დაავალა სამოქალაქო
რეესტრს

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

კანონის უხეში
დარღვევა

1

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

2

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
509-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტი

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება
ნივთმტკიცების საკითხის გადაწყვეტა

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

2

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
168-ე მუხლის მე-6
ნაწილი

სასამართლო პროკურორის შუამდგომლობით ან საკუთარი
ინიციატივით, გირაოს გამოყენების უზრუნველყოფის მიზნით
პატიმრობას უფარდებს ბრალდებულს, რომლის მიმართაც
გამოყენებულია სისხლის საპროცესო სამართლებრივი იძულების
ღონისძიება დაკავების სახით, მის მიერ პროცესის მწარმოებელი
ორგანოს დეპოზიტზე გირაოს სრულად ან ნაწილობრივ (მაგრამ
არანაკლებ 50%-ისა) შეტანამდე

კანონის უხეში
დარღვევა

1

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

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 308-ე მუხლი

თუ მოპასუხე დროულად შეიტანს თავის შესაგებელს სასამართლოში,
დავალიანების გადახდევინების შესახებ აღძრული მოთხოვნა
განხილულ და გადაწყვეტილ უნდა იქნეს სასარჩელო წარმოების
საერთო წესით

კანონის უხეში
დარღვევა

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 248-ე მუხლი

სასამართლოს უფლება არა აქვს მიაკუთვნოს თავისი
გადაწყვეტილებით მხარეს ის, რაც მას არ უთხოვია, ან იმაზე მეტი,
ვიდრე ის მოითხოვდა

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 249-ე
მუხლის მე-5 ნაწილი

გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი უნდა შეიცავდეს
სასამართლოს მითითებას სასამართლო ხარჯების განაწილების
თაობაზე

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 49-ე მუხლის
მე-2 ნაწილი

4

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 288-ე მუხლი

12

გადაწყვეტილებაში სახელმწიფო ბაჟის
თაობაზე მსჯელობის არ ქონა

სამოქალაქო

სახელმწიფო ბაჟის დაკისრება იმ
მხარეებისათვის, რომლებიც
თავისუფლდებოდნენ ბაჟის
გადახდისაგან

სასამართლოს მთავარ სხდომამდე
მოპასუხემ სცნო სარჩელი, თუმცა
მოსამართლემ მაინც დააკისრა
მხარეებს სახელმწიფო ბაჟის გადახდა

ადმინ.

სააღსრულებო ფურცლის არ
ამოწერა

სააღსრულებო ფურცლის არ ამოწერა

ადმინ.

ადმინისტრაციული პატიმრობის
ვადაში ადმინისტრაციული
დაკავების ვადის არ ჩათვლა

ადმინისტრაციული პატიმრობის
ვადაში არ არის ჩათვლილი 55 წუთი

1

ადმინ.

ადმინისტრაციული პატიმრობის
ვადაში ადმინისტრაციული
დაკავების ვადის არასწორად
ჩათვლა

ადმინისტრაციული პატიმრობის
ვადაში ზედმეტად არის ჩათვლილი:
20 წუთი;
1 საათი და 30 წუთი

2

ადმინ.

სხვადასხვა საქმეებში არსებულ
სხდომის ოქმებში ერთი და იგივე
დროის მითითება

სხვადასხვა საქმეებში არსებულ
სხდომის ოქმებში ერთი და იგივე
დროის მითითება

ადმინ.

სისხლი

მოქალაქე

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

ადმინისტრაციული პატიმრობის
ვადაში არ არის ჩათვლილი:
2 საათი და 10 წუთი;
16 საათი და 40 წუთი;
16 საათი და 40 წუთი
ადმინისტრაციული პატიმრობის
ვადაში ზედმეტად არის ჩათვლილი:
4 საათი და 5 წუთი;
5 საათი და 15 წუთი
ძირითადი სასჯელის სახით ჯარიმის
დანიშვნის დროს პატიმრობის
(დაკავების) ვადის გათვალისწინებით
ჯარიმის შემსუბუქების, ან მისი
მოხდისაგან (გადახდისაგან) სრულად
გათავისუფლების საკითხზე
მსჯელობის არ ქონა

სამოქალაქო

გადაწყვეტილების განმარტების
შესახებ განცხადების განხილვა
კანონით დადგენილი ვადის
დარღვევით

განცხადება განხილულ იქნა მისი
გადაცემიდან 1 თვისა და 20 დღის
შემდეგ

სამოქალაქო

გადაწყვეტილების განმარტება
სარეზოლუციო ნაწილის შეცვლით

გადაწყვეტილების განმარტება
სარეზოლუციო ნაწილის შეცვლით

კანონის უხეში
დარღვევა

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

გადაწყვეტილებაში სახელმწიფო
ბაჟის თაობაზე მსჯელობის არ ქონა

იუსტიციის
საბჭო

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა ჩაითვლება ადმინისტრაციული
პატიმრობის ვადაში

საყვედური

სამოქალაქო

ადმინ.

17

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

2

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 309-ე
მუხლის მე-2 ნაწილი

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 309-ე
მუხლის მე-2 ნაწილი
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 309-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
ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების
გამომტან ორგანოს (თანამდებობის პირს) ეკისრება ამ დადგენილების
აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა და
კონტროლი მის აღსრულებაზე

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

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა ჩაითვლება ადმინისტრაციული
პატიმრობის ვადაში

კანონის უხეში
დარღვევა

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა ჩაითვლება ადმინისტრაციული
პატიმრობის ვადაში

კანონის უხეში
დარღვევა

სასამართლო სხდომის ოქმში აღინიშნება სასამართლო სხდომის
დაწყებისა და დამთავრების დრო

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

1

სამოქალაქო კოდექსი
288-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ”ბ” ქვეპუნქტი

3

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 309-ე
მუხლის მე-2 ნაწილი

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა ჩაითვლება ადმინისტრაციული
პატიმრობის ვადაში

კანონის უხეში
დარღვევა

2

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 309-ე
მუხლის მე-2 ნაწილი

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა ჩაითვლება ადმინისტრაციული
პატიმრობის ვადაში

კანონის უხეში
დარღვევა

1

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

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 262-ე
მუხლის მე-2 ნაწილი

ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ განცხადებას
სასამართლო განიხილავს შეტანიდან 1 თვის ვადაში

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 262-ე
მუხლის პირველი
ნაწილი

გადაწყვეტილების გამომტან სასამართლოს უფლება აქვს განმარტოს
გადაწყვეტილება სარეზოლუციო ნაწილის შეუცვლელად მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის
შინაარსი ბუნდოვანია

საყვედური

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება
მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

კერძო
სარეკომენდაციო
ბარათი

18

19

იუსტიციის
საბჭო
სისხლი

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

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
2 დღე;
3 დღე;
1 თვე და 10 დღე;
1 თვე და 14 დღე;
2 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

ადმინ.

სააღსრულებო ფურცლის არ
ამოწერა

სააღსრულებო ფურცლის არ ამოწერა

ადმინ.

დადგენილებასა და სხდომის ოქმში
განსხვავებული დროის მითითება

დადგენილებასა და სხდომის ოქმში
განსხვავებული დროის მითითება

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო ვადაში
პატიმრობაში ყოფნის დროის არ
ჩათვლა

სისხლი

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

იუსტიციის
საბჭო

სისხლი

20

21

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

სისხლი

აღკვეთის ღონისძიების შესახებ
შუამდგომლობის განხილვა
კანონით დადგენილი ვადის
დარღვევით

ადმინ.

სააღსრულებო ფურცლის არ
ამოწერა

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
2 დღე;
9 დღე;
1 დღე;
3 დღე
სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
1 თვე და 12 დღე;
2 დღე;
5 თვე 10 დღე;
3 დღე;
4 დღე;
2 დღე;
3 დღე;
24 დღე;
12 დღე
განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

24-საათიან ვადას გადააცილა:
30 წუთით;
1 საათით

სააღსრულებო ფურცლის არ ამოწერა

შენიშვნა
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

7

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 288-ე მუხლი

ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების
გამომტან ორგანოს (თანამდებობის პირს) ეკისრება ამ დადგენილების
აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა და
კონტროლი მის აღსრულებაზე

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

5

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 309-ე
მუხლის მე-2 ნაწილი

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა ჩაითვლება ადმინისტრაციული
პატიმრობის ვადაში

კანონის უხეში
დარღვევა

4

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

9

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
საპროცესო კოდექსის
509-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტი

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება
ნივთმტკიცების საკითხის გადაწყვეტა

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

5

საყვედური

მოსამართლე შუამდგომლობას პირის დაპატიმრების, სამედიცინო
დაწესებულებაში ექსპერტიზისათვის მოთავსების ან მის მიმართ
აღკვეთის სხვა ღონისძიების, აგრეთვე ამ კოდექსით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში საპროცესო იძულების ღონისძიების
გამოყენების შესახებ განიხილავს შუამდგომლობისა და საქმის
მასალების წარდგენიდან არა უგვიანეს 24 საათისა
ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების
გამომტან ორგანოს (თანამდებობის პირს) ეკისრება ამ დადგენილების
აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა და
კონტროლი მის აღსრულებაზე

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

2

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
140-ე მუხლის მე-7
ნაწილი

3

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 288-ე მუხლი

2

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსის 309-ე
მუხლის მე-2 ნაწილი

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა ჩაითვლება ადმინისტრაციული
პატიმრობის ვადაში

კანონის უხეში
დარღვევა
მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება
მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

კანონის უხეში
დარღვევა

ადმინ.

დადგენილებასა და სხდომის ოქმში
განსხვავებული დროის მითითება

დადგენილებასა და სხდომის ოქმში
განსხვავებული დროის მითითება

სამოქალაქო

კერძო საჩივრისა და საქმის
ზემდგომ ინსტანციაში გადაგზავნა
კანონით დადგენილი ვადის
დარღვევით

კერძო საჩივარი და საქმის მასალები
ზემდგომ ინსტანციაში გაიგზავნა
კერძო საჩივრის შეტანიდან 2 თვისა
და 17 დღის შემდეგ

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 371-ე მუხლი

სააპელაციო საჩივრის შესვლის შემდეგ პირველი ინსტანციის
სასამართლო დაუყოვნებლივ, მაგრამ არა უგვიანეს 5 დღისა,
გადაუგზავნის სააპელაციო სასამართლოს მთლიანად საქმეს, აგრეთვე
დამატებით შემოსულ ყველა მასალას

სამოქალაქო

დასაბუთებული გადაწყვეტილების
მხარისათვის ჩაბარება კანონით
დადგენილი ვადის დარღვევით

გადაწყვეტილება მხარეს ჩაბარდა 7
თვისა და 25 დღის დაგვიანებით

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 257-ე
მუხლის მე-2 ნაწილი

გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებიდან 14 დღის
ვადაში სასამართლო ამზადებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას
მხარეთათვის გადასაცემად

სამოქალაქო

სარჩელის უზრუნველყოფის
შესახებ განცხადების განხილვა
კანონით დადგენილი ვადის
დარღვევით. განჩინების
მხარისათვის დაგვიანებით
გადაცემა

სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ
განცხადების განხილვა კანონით
დადგენილი ვადის დარღვევით.
განჩინების მხარისათვის დაგვიანებით
გადაცემა

1

სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 193-ე მუხლი

განცხადებას სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ გადაწყვეტს ამ
სარჩელის განმხილველი სასამართლო განცხადების შეტანიდან ერთი
დღის ვადაში, მოპასუხისთვის შეუტყობინებლად

კანონის უხეში
დარღვევა

განჩინებების მხარისათვის
გაგზავნა ვადის დარღვევით

მოსამართლემ განჩინება ერთ
მოსარჩელეს გაუგზავნა ამ განჩინების
გამოტანიდან 1 წლის, 4 თვისა და 21
დღის შემდეგ, ხოლო მეორე
მოსარჩელისთვის საერთოდ არ
გაუგზავნია

1

ადმინისტრაციული
საპროცესო კოდექსის
მე-13 მუხლის მე-2
ნაწილი

სასამართლო მხარეებს ან მათ წარმომადგენლებს უგზავნის იმ
გადაწყვეტილების, განჩინების ან ბრძანების ასლს, რომელიც
ექვემდებარება გასაჩივრებას იმავე ან ზემდგომი ინსტანციის
სასამართლოში

კანონის უხეში
დარღვევა

მოქალაქე

მოქალაქე

ადმინ.

შენიშვნა

22

იუსტიციის
საბჭო

პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა მოსამართლის თანამდებობიდან

შეწყდა

23

იუსტიციის
საბჭო

პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა მოსამართლის თანამდებობიდან

შეწყდა

24

ადვოკატი

25

იუსტიციის
საბჭო

ეთიკა

მოსამართლისათვის შეუფერებელი
ქმედება, რომელიც ბღალავს
სასამართლოს ავტორიტეტს ან
ზიანს აყენებს სასამართლოსადმი
ნდობას

მოსამართლისათვის შეუფერებელი
ქმედება, რომელიც ბღალავს
სასამართლოს ავტორიტეტს ან ზიანს
აყენებს სასამართლოსადმი ნდობას,
სამოსამართლო ეთიკის ნორმების
დარღვევა

სისხლი

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

სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
2 თვე და 12 დღე;
29 დღე

შენიშვნა
1

2

სისხლი

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

განაჩენში ნივთმტკიცების ბედზე
მსჯელობის არ ქონა

2

სისხლი

განაჩენში სასჯელის მოხდის
ათვლის არასწორად მითითება

პირი დაკავებულ იქნა 16 აპრილს.
სასამართლოს გამოტანილ განაჩენში
სასჯელის მოხდის ვადის ათვლის
თარიღად მითითებულია 17 აპრილზე

1

სამოსამართლო ეთიკის
წესები

სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
509-ე მუხლის პირველი
ნაწილის “ვ” ქვეპუნქტი
სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
509-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტი
სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსის
503-ე მუხლის მე-4
ნაწილი

მოსამართლისათვის შეუფერებელი ქმედება, რომელიც ბღალავს
სასამართლოს ავტორიტეტს ან ზიანს აყენებს სასამართლოსადმი
ნდობას და სამოსამართლო ეთიკის ნორმების დარღვევა

სამოსამართლო
ეთიკის
ნორმების
დარღვევა
მკაცრი საყვედური

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

კანონის უხეში
დარღვევა

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში აღინიშნება
ნივთმტკიცების საკითხის გადაწყვეტა

მოსამართლის
მოვალეობების
არაჯეროვნად
შესრულება

მოსახდელი სასჯელის დანიშვნით გამამტყუნებელი განაჩენის
დადგენისას სასამართლომ ზუსტად უნდა განსაზღვროს სასჯელის
სახე, ზომა და სასჯელის მოხდის ვადის დაწყება

კანონის უხეში
დარღვევა

სისხლი

ამნისტიის შედეგად, სასჯელის
არასწორად განახევრება

სისხლი

ამნისტიის შედეგად, სასჯელის
არასწორად განახევრება

სისხლი

ამნისტიის შედეგად, სასჯელის
არასწორად განახევრება

სისხლი

სასჯელის მოხდის საერთო ვადაში
პატიმრობაში ყოფნის დროის არ
ჩათვლა

მოსამართლემ არც განაჩენის
დადგენისას და არც ამნისტიის გამო
სასჯელის განახევრებისას არ
გაითვალისწინა პირის პატიმრობაში
ყოფნის ვადა - 2 დღე
სასჯელის განახევრების შედეგად
დადგენილი ვადა მოსამართლემ
განსაზღვრა არასწორად და ზედმეტად
მიუთითა 1 დღე მოსახდელად
დადგენილებებში არ არის მითითება
ამნისტიის საფუძველზე
განსაზღვრული საბოლოო სასჯელის
ვადასა და ზომაზე
სასჯელის ვადაში არ არის ჩათვლილი:
1 დღე;
3 დღე

1

ამნისტიის შესახებ
საქართველოს კანონი
(2009)

გაუნახევრდეთ თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული
სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის ... მუხლებით მსჯავრდებულ პირებს

კანონის უხეში
დარღვევა

1

ამნისტიის შესახებ
საქართველოს კანონი
(2008)

გაუნახევრდეთ თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული
სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის ... მუხლებით მსჯავრდებულ პირებს

კანონის უხეში
დარღვევა

4

ამნისტიის შესახებ
საქართველოს კანონი
(2007)

გაუნახევრდეთ თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული
სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის ... მუხლებით მსჯავრდებულ პირებს

კანონის უხეში
დარღვევა

2

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

