
გურჯაანის  რაიონული სასამართლოს 2013 წლის ანგარიში 
2013 წელს გურჯაანის  რაიონული სასამართლოს წარმოებაში იყო 4264 (ოთხი ათას 
ორას სამოცდაოთხი) სისხლის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სხვა კატეგორიის 
საქმე (განცხადება), მათ შორის: 
 
  
მოსამართლე დავით ნარიმანიშვილი 
სულ წარმოებაში მიიღო - 802  საქმე. 
მათ შორის: 
  
სისხლის სამართლის საქმე - 31 
წინასასამართლო სხდომა - 71   
საპროცესო შეთანხმებით -   ბრალდებულის პირველი წარდგენა (აღკვეთის ღონისძიება)- 255  
საგამოძიებო შუამდგომლობები -240   
სხვა ტიპის საქმეები (ამნისტიები, ნასამართლობის მოხსნა, სასამართლო დავალება, პრობაციის 
წარდგინებები) - 454   
სამართალდარღვევები - 6     
  
  
მოსამართლე ვახტანგ მრელაშვილი  
სულ წარმოებაში მიიღო - 1647 საქმე (გურჯაანის რაიონული სასამართლო 1321, 
ყვარლის მაგისტრატი სასამართლო  277, ლაგოდეხის მაგისტრატი სასამართლო 49 
საქმე) 
მათ შორის: 
  
სისხლის სამართლის საქმე - 69  
წინასასამართლო სხდომა - 57  
ბრალდებულის პირველი წარდგენა  (აღკვეთის ღონისძიება)- 215  
საპროცესო შეთანხმებით - 107  
საგამოძიებო შუამდგომლობები - 202  
სხვა ტიპის  საქმეები (ამნისტიები) - 459  
სამოქალაქო საქმეები - 26  
სარჩელის უზრუნველყოფა -1(სამოქალაქო) 
სარჩელის უზრუნველყოფა -1 (ადმინისტრაციული)  
ადმინისტრაციული საქმეები - 8  
სამართალდარღვევები - 164  
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პრიმა თავებით გათვალისწინებული საქმეები -5 
სამოქალაქო სამართლის საქმე (გამარტივებული და უდავო წარმოება)- 7 
 
ყვარლის მაგისტრატი სასამართლო  მოსამართლე ვახტანგ მრელაშვილი 
სამოქალაქო საქმეები -36 
უდავო წესით -35 
სამართალდარღვევები -205 
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პრიმა თავებით გათვალისწინებული საქმეები -1 
 
ლაგოდეხის მაგისტრატ სასამართლოში 
სამოქალაქო საქმეები -2 



უდავო წესით-3 
სამართალდარღვევები - 44 
  
 
მოსამართლე ნანა ჩალათაშვილი   
სულ წარმოებაში მიიღო 1014 საქმე (464  გურჯაანის რაიონული სასამართლო, 550 
ლაგოდეხის მაგისტრატი სასამართლო) 
მათ შორის: 
  
ბრალდებულის პირველი წარდგენა (აღკვეთის ღონისძიება)-18  
საპროცესო შეთანხმებით -3 
საგამოძიებო შუამდგომლობები -34  
სამოქალაქო საქმეები -153 (ნაშთი 30)  
სარჩელის უზრუნველყოფა -სამოქალაქო)-28 
სარჩელის უზრუნველყოფა (ადმინისტრაციული)-2 
ადმინისტრაციული საქმე -21(ნაშთი 12)  
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა -142 (ნაშთი2) 
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პრიმა თავებით გათვალისწინებული საქმეები -13  (ნაშთი1)  
სამოქალაქო სამართლის საქმე (გამარტივებული და უდავო წარმოება)-50 
 

ლაგოდეხის მაგისტრატი სასამართლო მოსამართლე ნანა ჩალათაშვილი  

სულ წარმოებაში მიიღო 550 საქმე.  

მათ შორის: 
  
სამოქალაქო საქმეები -112 (ნაშთი 19)  
სარჩელის უზრუნველყოფა - 2 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა - 436 (ნაშთი 7)       
 

 მოსამართლე ნათელა ჯაშიაშვილი 

სულ წარმოებაში მიიღო 801  საქმე/განცხადება. 
მათ შორის: 
  
ბრალდებულის პირველი წარდგენა (აღკვეთის ღონისძიება) - 15  
საპროცესო შეთანხმებით -1  
საგამოძიებო შუამდგომლობები -27 
სამოქალაქო საქმეები -147( ნაშთი 23)  
განცხადებები სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ სამოქალაქო საქმეზე - 19  
განცხადებები სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ ადმინისტრაციულ საქმეზე - 2 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა - 439 (ნაშთი 4) 
სამოქალაქო სამართლის საქმე (გამარტივებული და უდავო წარმოება) -107 (ნაშთი 3)  
ადმინისტრაციული საქმე - 27 (ნაშთი 9) 
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პრიმა თავებით გათვალისწინებული საქმეები -19 
 
 


