
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6181/4-2/22
08-07-2022

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს,

ბატონ რატი ბრეგაძეს

ბატონო რატი,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

1) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებული დანაშაულისთვის მსჯავრდებული რამდენი პირის მიმართ 

მიმდინარეობს პრობაციის სახის სამართლებრივი აქტის აღსრულება?

2) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-2 ნაწილით 

გათვალისწინებული დანაშაულისთვის მსჯავრდებული რამდენი პირის მიმართ 

მიმდინარეობს პრობაციის სახის სამართლებრივი აქტის აღსრულება?

3) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-3 ნაწილით 

გათვალისწინებული დანაშაულისთვის მსჯავრდებული რამდენი პირის მიმართ 

მიმდინარეობს პრობაციის სახის სამართლებრივი აქტის აღსრულება?

4) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებული დანაშაულისთვის მსჯავრდებული რამდენი პირის მიმართ 

მიმდინარეობს პრობაციის სახის სამართლებრივი აქტის აღსრულება?

5) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-5 ნაწილით 

გათვალისწინებული დანაშაულისთვის მსჯავრდებული რამდენი პირის მიმართ 

მიმდინარეობს პრობაციის სახის სამართლებრივი აქტის აღსრულება?

იმ შემთხვევაში, თუ პირი მსჯავრდებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 

378-ე მუხლის ერთზე მეტი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის, გთხოვთ, 

დამატებით გვაცნობოთ ამჟამად 378-ე მუხლის პირველი-მე-5 ნაწილებით მსჯავრდებული 

რამდენი პირის მიმართ მიმდინარეობს პრობაციის სახის სამართლებრივი აქტის აღსრულება.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6180/4-2/22
08-07-2022

საქართველოს გენერალურ პროკურორს
ბატონ ირაკლი შოთაძეს

ბატონო ირაკლი,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, 

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის სტატისტიკური ინფორმაცია:

1. რამდენი პირის მიმართ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე 2012-2022 წლებში?

2. რამდენი პირის მიმართ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული 

დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე 2012-2022 წლებში?

3. რამდენი პირის მიმართ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული 

დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე 2012-2022 წლებში?

4. რამდენი პირის მიმართ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული 

დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე 2012-2022 წლებში?

5. რამდენი პირის მიმართ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული 

დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე 2012-2022 წლებში?

6. ამჟამად რამდენი პირის მიმართ მიმდინარეობს სისხლისსამართლებრივი დევნა 378-ე 

მუხლის პირველი - მე-5 ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის 

ფაქტზე?

გთხოვთ, მითითებული ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ჩაშლილი სახით, შესაბამისი წლების 

მითითებით.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6179/4-2/22
08-07-2022

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს,

ბატონ რატი ბრეგაძეს

ბატონო რატი,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, 

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

1. რამდენი პირი იხდის სასჯელს პენიტენციურ დაწესებულებაში საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 

დანაშაულისთვის?

2. რამდენი პირი იხდის სასჯელს პენიტენციურ დაწესებულებაში საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის?

3. რამდენი პირი იხდის სასჯელს პენიტენციურ დაწესებულებაში საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის?

4. რამდენი პირი იხდის სასჯელს პენიტენციურ დაწესებულებაში საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის?

5. რამდენი პირი იხდის სასჯელს პენიტენციურ დაწესებულებაში საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 378-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის?

იმ შემთხვევაში, თუ პირი მსჯავრდებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 

378-ე მუხლის ერთზე მეტი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის, გთხოვთ, 

დამატებით გვაცნობოთ ამჟამად 378-ე მუხლით მსჯავრდებულ პირთა საერთო რაოდენობა.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6178/4-2/22
08-07-2022

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს,

ქალბატონ ნინო ქადაგიძეს

ქალბატონო ნინო,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

1) რამდენი პირის მიმართ და რამდენი სისხლის სამართლის საქმე იქნა განხილული 

საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 378-ე მუხლის პირველი ნაწილით 2012-2022 წლებში?

2) რამდენი პირის მიმართ და რამდენი სისხლის სამართლის საქმე იქნა განხილული 

საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 378-ე მუხლის მე-2 ნაწილით 2012-2022 წლებში?

3) რამდენი პირის მიმართ და რამდენი სისხლის სამართლის საქმე იქნა განხილული 

საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 378-ე მუხლის მე-3 ნაწილით 2012-2022 წლებში?

4) რამდენი პირის მიმართ და რამდენი სისხლის სამართლის საქმე იქნა განხილული 

საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 378-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 2012-2022 წლებში?

5) რამდენი პირის მიმართ და რამდენი სისხლის სამართლის საქმე იქნა განხილული 

საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 378-ე მუხლის მე-5 ნაწილით 2012-2022 წლებში?

გთხოვთ, მითითებული ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ჩაშლილი სახით, შესაბამისი 

წლებისა და საქმის განხილვის შედეგების (გამამართლებელი ან გამამტყუნებელი 

განაჩენი) მითითებით.

 პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე


