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მთავარი

მოსამართლეები

მაგისტრები

პრესცენტრი

მიმდინარე საქმეები

სტრუქტურა

საჯარო ინფორმაციის გვერდი
სტატისტიკა
გზამკვლევი
კონტაქტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
კანონმდებლობა
სასამართლო პრაქტიკა
ბმულები
ბიბლიოთეკა
სასარგებლო ინფორმაცია
კომუნიკაციის სტანდარტები
სარჩელის რეგისტრაცია

სიახლეები
26.06.2018. სატრანსპორტო საშუალების

მძღოლს 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა
განესაზღვრა
2018 წლის 25 ივნისს, თბილისის საქალაქო
სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი
დაადგინა მძღოლის მიმართ, რომელიც
სატრანსპორტო საშუალებას მართავდა
მთვრალ მდგომარეობაში...
ვრცლად >>

22.06.2018. ე.წ ‘’ფარული კადრების’’

საქმეზე სასამართლომ ნაწილობრივ
გამამტყუნებელი განაჩენი დაადგინა
2018 წლის 22 ივნისს, თბილისის საქალაქო
სასამართლომ ე.წ „ფარული კადრების“
მოპოვება, შენახვისა და გავრცელების
ბრალდების საქმეზე, ბრალდებულ ორ პირს
ი.ფ.-სა და გ.ღ.-ს 01 წლითა და 06 თვით
თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა...
ვრცლად >>

21.06.2018. თბილისის საქალაქო

სასამართლოს განცხადება
ზვიად დევდარიანისა და მის ადვოკატის
დიმიტრი გაბუნიას მიერ გავრცელებული
განცხადება, ‘’სასამართლოდან ინფორმაციის

სასამართლოს ისტორია

მედიაცია

გაჟონვასთან“ დაკავშირებით არის სიცრუე
და ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში
შეყვანას...
ვრცლად >>

20.06.2018. თბილისის საქალაქო

სასამართლო დაჯილდოვდა
„სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურთან“
გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე,
უწყება რეგულარულად ატარებს სისხლის
უანგარო დონაციის აქციას და საკუთარი
წვლილი შეაქვს სიცოცხლის გადარჩენაში.

ინდივიდუალური
სამართლებრივი აქტები

ვრცლად >>

11.06.2018. მოწმის მოსყიდვის ბრალდების

საქმეზე მ. მ.-ს პატიმრობა შეეფარდა
2018 წლის 11 ივნისს, თბილისის საქალაქო
სასამართლოში არასრულწლოვანთა
მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით,
მოწმის მოსყიდვის ბრალდების საქმეზე მ. მ.ს აღკვეთის ღონისძიების სახედ პატიმრობა
შეეფარდა.
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10.06.2018. დანაშაულის

შეუტყობინებლობის ბრალდების საქმეზე
მ.ს-ს პატიმრობა შეეფარდა
2018 წლის 10 ივნისს, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა,
საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომის და
არსებითი განხილვის კოლეგიამ განიხილა
და დააკმაყოფილა პროკურატურის
შუამდგომლობა, ბრალდებულ მ.ს-ს მიმართ
აღკვეთის ღონისძიების სახედ პატიმრობის
გამოყენების თაობაზე.
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ვრცლად >>

პარ

2018

»

სიახლეების გამოწერა
შეიყვანეთ ელ.ფოსტის მისამართი

სარჩელისა და შესაგებლის
ფორმები

კომუნიკაციის
სტანდარტები
სასამართლოში

ვრცლად >>

08.06.2018. ბრალდებულთა ნაწილს

აღკვეთის ღონისძიების სახე შეეცვალა
თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2018
წლის 7 ივნისს, ‘’რუსთავი 2’’ -ის შენობის წინ
მომხდარი ინციდენტის საქმეზე
მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 12-კმ N6

როგორ მივმართოთ
სასამართლოს

იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოსა და
სასამართლოების
სისტემაში სტაჟირების
გავლის წესი
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წინასასამართლო სხდომა გაიმართა.
წინასასამართლო სხდომის ეტაპზე
სასამართლომ ბრალდებულების მიმართ
აღკვეთის ღონისძიების საკითხზე იმსჯელა.
სასამართლოს განჩინებით...

საფოსტო ინდექსი :0131

ვრცლად >>

07.06.2018. ანა დოლიძის სარჩელი არ

დაკმაყოფილდა
2018 წლის 7 ივნისს, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიის გადაწყვეტილებით არ
დაკმაყოფილდა მოსარჩელე ანა დოლიძის
სარჩელი მოპასუხე საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიმართ...
ვრცლად >>

06.06.2018. ნაფიცმა მსაჯულებმა

გამამტყუნებელი ვერდიქტი გამოიტანეს
2018 წლის 5 ივნისს, ნაფიცმა მსაჯულებმა
განზრახ მკვლელობის ბრალდების საქმეზე
ათი ხმით ორის წინააღმდეგ,
გამამტყუნებელი ვერდიქტი მიიღეს...
ვრცლად >>

01.06.2018. არასრულწლოვანთა

მკვლელობის საქმეზე სასამართლოში
სასჯელის დანიშვნის სხდომა გაიმართა
2018 წლის 1 ივნისს, თბილისის საქალაქო
სასამართლოში არასრულწლოვანთა
მკვლელობის საქმეზე სასამართლოს
გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე,
სასჯელის დანიშვნის სხდომა გაიმართა...
ვრცლად >>

არქივი
ხორავას ქუჩაზე მომხდარ არასრულწლოვანთა
მკვლელობის საქმეზე სასამართლომ გამამტყუნებელი
განაჩენი დაადგინა

ოჯახში ძალადობისათვის ბრალდებულს 2 წლით
თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა
აღმოსავლეთ -დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის უფროსის
მოადგილე ნილ ვაინშტაინერი სასამართლოს სტუმრობდა
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