
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2013 წლის ანგარიში 

2013 წელს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს წარმოებაში იყო 15 271 

(თხუთმეტი ათას ორასსამოცდათერეტი) სისხლის, სამოქალაქო, 

ადმინისტრაციული და სხვა კატეგორიის საქმე (განცხადება), მათ შორის: 

მოსამართლე თამარ ბეჟანიშვილი 

სულ წარმოებაში მიიღო - 2319 საქმე. 

მათ შორის: 

ბრალდებულის პირველი წარდგენა (აღკვეთის ღონისძიება) - 350. (განხილულია) 

საგამოძიებო შუამდგომლობები - 473.  (განხილულია) 

სამართალდარღვევები - 01. (განხილულია) 

სხვა ტიპის საქმეები (ამნისტიები, ნასამართლობის მოხსნა, სასამართლო დავალება, 

პრობაციის წარდგინებები) - 837. (განხილულია) 

სისხლის სამართლის საქმე - 343. (განხილულია) 

წინასასამართლო სხდომა - 247. (განხილულია) 

სისხლის სამართლის საქმე - 57. (განსახილველი) 

წინასასამართლო სხდომა - 09. (განსახილველი) 

სხვა ტიპის საქმეები (ამნისტია და პრობაციის წარდგინება) – 02 (განსახილველი) 

მოსამართლე დავით მამისეიშვილი 

სულ წარმოებაში მიიღო - 2313 საქმე. 

მათ შორის: 

ბრალდებულის პირველი წარდგენა  (აღკვეთის ღონისძიება)- 423. (განხილულია) 

საგამოძიებო შუამდგომლობები - 595.  (განხილულია) 

სამართალდარღვევები - 35. (განხილულია) 

სხვა ტიპის საქმეები (ამნისტიები) - 597. (განხილულია) 

სამოქალაქო საქმეები - 60. (განხილულია) 

სისხლის სამართლის საქმე - 240. (განხილულია) 

წინასასამართლო სხდომა - 268. (განხილულია) 

სისხლის სამართლის საქმე - 93. (განსახილველი) 

წინასასამართლო სხდომა - 2. (განსახილველი) 



 

მოსამართლე ხვიჩა კიკილაშვილი (სამოსამართლო უფლებამოსილებას 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ახორციელებს 2013 წლის 01 ივლისიდან) 

სულ წარმოებაში მიიღო 1036 საქმე. 

მათ შორის: 

სისხლის სამართლის საქმე– 215(განხილულია) 

წინასასამართლო სხდომები - 212(განხილულია) 

სხვა ტიპის საქმეები - 29 (განხილულია) 

ბრალდებულის პირველი წარდგენა (აღკვეთის ღონისძიება) -  239(განხილულია) 

საგამოძიებო შუამდგომლობები - 341(განხილულია) 

სისხლის სამართლის საქმე  - 98 არსებითი (განსახილველი) 

წინასასამართლო სხდომა - 17 საქმე(განსახილველი) 

სხვა ტიპის საქმეები - 10 (განსახილველი) 

მოსამართლე ვიოლეტა ფორჩხიძე (2013 წლის იანვრიდან დეკემბრამდე 

სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში ახორციელებდა სამოსამართლო 

უფლებამოსილებას, ხოლო დეკემბრიდან სისხლის სამართლის კოლეგიაში) 

სულ წარმოებაში მიიღო 1533 საქმე/განცხადება. 

მათ შორის: 

სამოქალაქო საქმეები - 621 (განხილულია) 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების შესახებ განცხადება - 221.  (განხილულია) 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გაუქმების შესახებ განცხადება - 51 – 

(განხილული) 

სამართალდარღვევები  --  370 (განხილულია) 

სხვა ტიპის საქმეები (უსწორობის გასწორება, მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა, 

უფლებამონაცვლის დადგენა, მოვალის მოძებნა, ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო 

გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა) – 61 (განხილულია) 

გადაეწერა სხვა მოსამართლეს სამოქალაქო საქმე - 153. 

გადაეწერა სხვა მოსამართლეს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გაუქმება  1 

(განსახილველი). 

გადაეწერა სხვა მოსამართლეს სამართალდარღვევები  -  5 (განსახილველი) 

გადაეწერა სხვა მოსამართლეს განცხადება მოვალის  მოძების თაობაზე 1 (განსახილველი) 

გადაეწერა სხვა მოსამართლეს უსწორობის გასწორება 1 (განსახილველი) 



სისხლის სამართლის საქმე - 28 (განხილულია)  

სისხლის სამართლის საქმე  20 (განსახილველი) 

მოსამართლე ხათუნა ბოლქვაძე 

სულ წარმოებაში მიიღო - 1546 საქმე/განცხადება. 

მათ შორის: 

სამოქალაქო საქმეები - 699 (განხილულია) 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების შესახებ განცხადება - 224.  (განხილულია) 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გაუქმების შესახებ განცხადება - 61 – 

(განხილული) 

სამართალდარღვევები  --  314  (განხილულია) 

სხვა ტიპის საქმეები (უსწორობის გასწორება, მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა, 

უფლებამონაცვლის დადგენა, მოვალის მოძებნა, ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო 

გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა) – 74 (განხილულია) 

სამოქალაქო საქმე - 174  (განსახილველი) 

მოსამართლე თამარ ბურჯანაძე (2013 წლის 25 მარტიდან ახორციელებს 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში სამოსამართლო უფლებამოსილებას) 

სულ წარმოებაში მიიღო - 1172 საქმე/განცხადება. 

მათ შორის: 

სამოქალაქო საქმეები - 584 (განხილულია) 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების შესახებ განცხადება - 170.  (განხილულია) 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გაუქმების შესახებ განცხადება - 37 – 

(განხილული) 

სამართალდარღვევები(პროტესტი)-193 (განხილულია 192, განსახილველია-1) 

სხვა ტიპის საქმეები (უსწორობის გასწორება, მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა, 

უფლებამონაცვლის დადგენა, მოვალის მოძებნა) – 16. (განხილულია) 

ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა - 5. (განხილულია) 

აღკვეთის ღონისძიება - 2. (განხილულია) 

აღსრულების წესის დადგენა -1 ( განხილული) 

სამოქალაქო საქმე - 163. (განსახილველი) 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გაუქმება -1 (განსახილველი) 

მოსამართლე გოჩა ფუტკარაძე (2013 წლის 02 აგვისტოდან ახორციელებს 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში სამოსამართლო უფლებამოსილებას) 



სულ წარმოებაში მიიღო - 674  საქმე. 

მათ შორის: 

სამართალდარღვევა - 144 (განხილული) 

სარჩელის უზრუნველყოფა - 66 (განხილული) 

სხვა ტიპის საქმეები  – 11 (განხილული) 

სამოქალაქო საქმეები - 242 (განხილული) 

სისხლის სამართლის საქმე - 1 (განხილული) 

საგამოძიებო შუამდგომლობები - 9  (განხილულია) 

სამოქალაქო სამართლის საქმე  - 199. (განსახილველი) 

უზრუნველყოფა - 2 (განსახილველი) 

მოსამართლე ლევან მიქაბერიძე (2013 წლის დეკემბრიდან ახორციელებს 

სამოსამართლო უფლებამოსილებას) 

სულ წარმოებაში მიიღო - 259 საქმე/განცხადება. 

მათ შორის: 

სამოქალაქო საქმეები - 55 (განხილულია) 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების შესახებ განცხადება - 11.  (განხილულია) 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გაუქმების შესახებ განცხადება - 1  (განხილული) 

სამართალდარღვევები  -  26 (განხილულია) 

სხვა ტიპის საქმეები (უსწორობის გასწორება, მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა, 

უფლებამონაცვლის დადგენა, მოვალის მოძებნა, ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო 

გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა) – 2(განსახილველი) 

სამოქალაქო საქმე - 147  (განსახილველი) 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გაუქმება  2 (განსახილველი). 

სამართალდარღვევები  - 15 (განსახილველი) 

მოსამართლე ჯუმბერ ბეჟანიძე 

სულ წარმოებაში მიიღო 950 საქმე. 

მათ შორის: 

193 ადმინისტრაციული საქმე (განხილულია)   

მეწარმის შემოწმება - 9 (განხილულია) 

შემაკავებელი და დამცავი ორდერი - 10 (განხილულია). 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე - 317 (განხილულია)  



სარჩელის  უზრუნველყოფის შესახებ  -    63    საქმე (განხილულია) 

ამნისტიის საქმე -  296 (განხილულია) 

ადმინისტრაციული საქმე - 62 (განსახილველი) 

მოსამართლე ეკატერინე ჯინჭველაშვილი 

სულ წარმოებაში მიიღო 1013 საქმე. 

მათ შორის: 

ადმინისტრაციული საქმე -    150   (განხილულია) 

დამცავი ორდერი -  4    (განხილულია) 

შემაკავებელი ორდერი -  4    საქმეზე (განხილულია) 

მეწარმის ბრძანება –     10  საქმეზე (განხილულია) 

ყადაღადადებული  ქონების რეალიზაცია-   81    საქმე (განხილულია) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა -    374   საქმე (განხილულია) 

სარჩელის  უზრუნველყოფის შესახებ  -     44    საქმე (განხილულია) 

ამნისტიის საქმე -  297 (განხილულია) 

ადმინისტრაციული  საქმე -     47 (განსახილველი) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე -    1 (განსახილველი) 

ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა განცხადება -1 (განსახილველი) 

მოსამართლე ლერი თედორაძე (2013 წლის 01 იანვრიდან 2013 წლის 22 მარტამდე 

ახორციელებდა სამოსამართლო უფლებამოსილებას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში)  

სულ წარმოებაში მიიღო 1001 საქმე. 

მათ შორის: 

სისხლის სამართლის საქმე  72 (განხილული) 

წინასასამართლო სხდომა 17 (განხილული) 

ბრალდებულის პირველი წარდგენა (აღკვეთი ღონისძიებები) 52  (განხილული) 

საგამოძიებო შუამდგომლობები 133 (განხილული) 

სხვა ტიპის საქმეები 727 (განხილული) 

მოსამართლე გიორგი ქაშაკაშვილი (2013 წლის 01 იანვრიდან 2013 წლის 01 

ივლისამდე ახორციელებდა სამოსამართლო უფლებამოსილებას ბათუმის 

საქალაქო სასამართლოში 

სულ წარმოებაში მიიღო 1436 საქმე. 



მათ შორის: 

სისხლის სამართლის საქმე – 179 (განხილული) 

წინასასამართლო სხდომები - 110 (განხილული) 

სხვა ტიპის საქმეები - 843 (განხილული) 

ბრალდებულის პირველი წარდგენა - 166(განხილული) 

შუამდგომლობები სისხლის სამართლის საქმეზე - 138(განხილული) 

ნაშთის სახით დარჩენილ საქმეთა რაოდენობა (2013 წლის 1 ივლისის  მდგომარეობით) – 71  

საქმე, აქედან: 

აქედან - 48 არსებითი 

წინასასამართლო სხდომაზე განსახილველი - 23 საქმე 

 

მოსამართლე ნათელა ჯაშიაშვილი (2013 წლის იანვარში ახორციელებდა 

სამოსამართლო უფლებამოსილებას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში) 

სამოქალაქო  საქმე - 19. (განხილულია) 

 

 

 

 


