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# მოსამართლე საბაბი 
საქმის 

კატეგორია 
დარღვევის ფაბულა დარღვევის შინაარსი 
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კანონის ნორმა ნორმის შინაარსი გადაცდომის სახე სახდელი 
გასაჩივრების 

შედეგი 

1  მოქალაქე 

სამოქალაქო 
განჩინების გაგზავნისა და ჩაბარების 

ვადის დარღვევა 

განჩინების გაგზავნისა და 

ჩაბარების ვადის დარღვევა 
1 

სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 259-ე მუხლი 

მხარეებს, თავიანთი განცხადების საფუძველზე, გადაეცემათ 

სასამართლოს გადაწყვეტილების ასლები არა უგვიანეს 3 დღისა 

განცხადების შემოტანიდან 

მოსამართლის 

მოვალეობების 

შეუსრულებლობა 

და არაჯეროვნად 

შესრულება 

კერძო 

სარეკომენდაციო 

ბარათი 

 

სამოქალაქო 
კერძო საჩივრის ზემდგომ ინსტანციაში 

გადაგზავნის ვადის დარღვევა 

საქმე ზემდგომი ინსტანციის 

სასამართლოში გადაიგზავნა 

კერძო საჩივრის შეტანიდან 2 

თვისა და 25 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 

მოსამართლის 

მოვალეობების 

შეუსრულებლობა 

და არაჯეროვნად 

შესრულება 

2  მოქალაქე პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლდა მოსამართლის თანამდებობიდან შეწყდა  

3  მოქალაქე 

სამოქალაქო 

გადაწყვეტილებაში დაშვებული 

უსწორობისა და აშკარა 

არითმეტიკული შეცდომების შესახებ 

შეტანილი განცხადების განხილვა 

არაგონივრულ ვადაში 

გადაწყვეტილებაში დაშვებული 

უსწორობისა და აშკარა 

არითმეტიკული შეცდომების 

შესახებ შეტანილი განცხადების 

განხილვა 2 წლის, 3 თვის და 21 

დღის შემდეგ 

1 
სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 260-ე მუხლი 

სასამართლოს შეუძლია მხარეთა თხოვნით ან თავისი 

ინიციატივით გაასწოროს გადაწყვეტილებაში დაშვებული 

უსწორობანი ან აშკარა არითმეტიკული შეცდომები 

მოსამართლის 

მოვალეობების 

არაჯეროვნად 

შესრულება 

შენიშვნა  

სამოქალაქო 

სააღსრულებო ფურცლის გაცემის 

თაობაზე განცხადების განხილვის 

ვადის დარღვევა 

სააღსრულებო ფურცლის გაცემის 

თაობაზე განცხადების განხილვის 

ვადის დარღვევა 

1 

საქართველოს 

პრეზიდენტის 2000 

წლის 27 ოქტომბრის 

№466 ბრძანებულების 

103-ე მუხლი 

სააღსრულებო ფურცლის გაცემა უნდა მოხდეს 

დაინტერესებული პირის მოთხოვნიდან არა უგვიანეს 3 დღისა 

მოსამართლის 

მოვალეობების 

არაჯეროვნად 

შესრულება 

4 მოსამართლე A, 

მოსამართლე B 

იუსტიციის 

საბჭო 

ადმინ. 

არსებითი განსხვავება მხარეთათვის 

გადაცემული გადაწყვეტილების 

სარეზოლუციო ნაწილსა და 

დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას 

შორის 

არსებითი განსხვავება მხარეთათვის 

გადაცემული გადაწყვეტილების 

სარეზოლუციო ნაწილსა და 

დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას 

შორის 

1 

სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 389-ე მუხლის 

მე-3 ნაწილი  

 

 

სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის  257-ე მუხლის 

მე-2 ნაწილი 

გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი უნდა შეიცავდეს 

სასამართლოს დასკვნას სააპელაციო საჩივრის მთლიანად ან 

ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ, მითითებას სასამართლო 

ხარჯების განაწილების, აგრეთვე გადაწყვეტილების 

გასაჩივრების ვადისა და წესის თაობაზე 

 

გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებიდან 14 

დღის ვადაში სასამართლო ამზადებს დასაბუთებულ 

გადაწყვეტილებას მხარეთათვის გადასაცემად 

მოსამართლის 

მოვალეობების 

არაჯეროვნად 

შესრულება 

საყვედური 

- 

მოსამართლე A, 

მოსამართლე B 

 

 


