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თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 
საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლე 

სპარტაკ პავლიაშვილმა 
 
ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა ქ.თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული 
პროკურატურის პროკურორის ივანე ჩიტაშვილის საჩივარი თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის  23 სექტემბრის  
განჩინებაზე, ვ. კ.-ს, რ. გ.-ს და ვ. ი.-ს  ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეზე 
წინასასამართლო სხდომაზე ბრალდების მხარის  მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის  
თაობაზე     

                                           აღწერილობით-სამოტივაციო ნაწილი 
 
2015 წლის 23 სექტემბერს  თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის 
საქმეთა კოლეგიამ წინასასამართლო სხდომაზე განიხილა სისხლის სამართლის საქმეზე ვ. 
კ.-ს, რ. გ.-ს და ვ. ი.-ს  მიმართ, დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 178-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ და მესამე ნაწილის „ა“,“გ“ და „დ“ 
ქვეპუნტებით ბრალდების მხარის შუამდგომლობა, არსებითი განხილვის სხდომაზე 
გარკვეული მტკიცებულებების დაშვების თაობაზე,  მათ შორის 1) ვ. კ.-ს ფოტოსურათით 
ამოცნობის ოქმი დათარიღებული 2015 წლის  14 მარტით 2) ვ. ი.-ს ამოცნობის ოქმი  
დათარიღებული 2015 წლის 14 მარტით 3) დროებითი მოთავსების იზოლატორში 
მოთავსებისას შესრულებული ვ. კ.-ს ფოტოსურათი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ არ დააკმაყოფილა 
ბრალდების მხარის შუამდგომლობა ამ ნაწილში და არსებით სხდომაზე არ იქნა 
დაშვებული მტკიცებულებად ზემოთხსნებული მტკიცებულებები. 
 
აღნიშნული განჩინება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში 
გაასაჩივრა ქ.თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული პროკურატურის პროკურორმა 
ივანე ჩიტაშვილმა და მოითხოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს  
 
 



სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 23 სექტემბრის განჩინების გაუქმება 
და  დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნობილი მტკიცებულების დასაშვებად ცნობა. 
 
საჩივარში ბრალდების  მხარე აღნიშნავს, რომ  თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილება არის დაუსაბუთებელი, შემდეგ 
გარემოებათა გამო: 2015 წლის 12 მარტს საქართველოს შსს ქ.თბილისის მთვარი 
სამმართველოს ვაკე-საბურთალოს სამმართველოს მე-7 განყოფილებაში დაიწყო 
გამოძიება სისხლის სამართლის NXXXXXXXXXXXX საქმეზე დანაშაული 
გათვალისწინებული საქრთველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 178-ე მუხლის მესამე 
ნაწილის „ა“,“გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით. გამოძიების მიერ დადგენილი იქნა, რომ 
აღნიშნული დანაშაული შეიძლება ჩადენილი ჰქონოდა ვ. კ.-ს. მას 2015 წლის 13 მარტს 
მიეცა წინადადება, რომ მონაწილეობა მიეღო საგამოძიებო მოქმედება ამოცნობაში, თუმცა 
მან განაცხადა, რომ ამოცნობაში მონაწილეობას მიიღებდა, არა  იმ დღეს არამედ მეორე 
დღის 10 00 საათზე. ბრალდების მახრემ 2015 წლის 14 მარტს, დღის პირველ ნახევარში, 
დროებითი მოთავსების იზოლატორში მართლაც წარმოადგინა მოსაცნობი პირები- დ. ჯ. 
და გ. ა., თუმცა ადვოკატისა და ბრალდებულის დაჟინებული მოთხოვნა გახლდათ, რომ 
გამოძიებას ამოსაცნობად სხვა პირები წარედგინათ, ვინაიდან ეს პირები არ გავდნენ ვ. კ.-
ს, ამ მიზნით ისინი უარს აცხადებდნენ ამოცნობაში მონაწილეობის მიღებაზე. დაცვის 
მხარის ამ მოქმედებით ცხადი გახდა, რომ მათი მიზანი იყო არა საგამოძიებო მოქმედებაში 
მონაწილეობის მიღება, არამედ მისთვის ხელის შეშლა. ბარლდების მხარე ისმენდა მათ 
მითითებებს, თუ როგორ უნდა ჩატარებულიყო ამოცნობა, რომ დარღვეულიყო 
საქართველოს სსსკ-ის 131-ე მუხლის მოთხოვნები. ამდენად აღნიშნული საგამოძიებო 
მოქმედების ჩატარება იყო შეუძლებელი, მაშინ როდესაც ბრალდებულის დაკავების 48 
საათიან პერიოდში გასარკვევი იყო ვ. კ.-ს ბრალეულობის ხარისხი,მისი შემხებლობა 
სისხლის სამართლის საქმესთან, იმ ეტაპისათვის კი ამოცნობის გარეშე ეს შეუძლებელი 
იყო. ამის გამო ბრალდების მხარე დაეყრდნო საქართველოს სსსკ-ის 131-ე მუხლის 
მოთხოვნებს და ამოცნობა ჩაატარა ფოტოსურათით, ვინაიდან სხვანაირად ამოცნობის 
ჩატარება შეუძლებლი იყო დაცვის პოზიციიდან გამომდინარე. საჩივრის ავტორი 
დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან გადმოგზავნილი ფოტოსურათის 
დაუშვებლობასთან დაკავშირებით განმარატვს, რომ ამ მტკიცებულების მოპოვების 
საჭიროება წარმოიშვა მაშინ, როდესაც დაცვის მახრემ სანდოობის მხრივ ეჭვქვეშ დააყენა 
დაზარალებულ ლ. ჯ.-ს ჩვენება ბრალდებულის სიმაღლესთან დაკავშირებით, კერძოდ 
ისინი აცხადებდნენ, რომ ის სიმაღლეში არა 190 სმ არამედ გაცილებით დაბალი იყო. 
სწორედ ამ პოზიციის გასაბათილებლად იქნა მოპოვებული ეს მტკიცებულება, ამიტომ 
რატომ არაა შემხებლობაში სისხლის სამართლის საქმესთან ეს მტკიცებულება გაუგებარია. 
რაც შეეხება ბრალდებულ ვ. ი.-ს დაცვის უფლების დარღვევას ამოცნობისას დაცვის 
მხარემ  წარმოადგინა მოცემულობა, რომ ბრალდებამ შეგნებულად არ მისცა ადვოკატს 
შესაძლებლობა, რათა თავისი უფლებები სრულყოფილად განეხორცეილებინა, თუმცა 
საქმის ფაქტობრივი გარემობებით სულ სხვა რამ დასტურდება. 2015 წლის 16 მარტს 1650-

1715 საათის პერიოდში ვ. ი.-ს მონაწილეობით ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედება-ამოცნობა. 
ვიდეოჩანაწერის დათვალიერების ოქმით კი ირკვევა, რომ ადვოკატი ი. ჭ. ვაკე-
საბურთალოს სამმართველოს პოლიციის მე-7 განყოფილებაში მივიდა 2015 წლის 16 მარტს 



1648 საათზე და მორიგეს რ. გ.-ს და ვ. ი.-ს დაცვის ორდერი 1658 საათზე მაგიდაზე 
დაუტოვა,(ამ დროს სადაო საგამოძიებო მოქმედება  ამოცნობა უკვა დაწყებული იყო) რის 
შემდეგაც შვიდ წამში დატოვა პოლიციის შენობა. აღნიშნული გარემოებები 
ანალოგიურადვე დასტურდება გ. გ.-ს ჩვენებებით. ის გარემოება, რომ ადვოკატის 
პოლიციაში მისვლისას მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედება ამოცნობა გამორიცხავდა 
ადვოკატის მონაწილეობის ფაქტობრივ შესაძლებლობას, მითუმეტეს, რომ ასეთი 
მოთხოვნა არც საკუთრივ მისი მხრიდან და არც ბრალდებულის მხრიდან არ ყოფილა 
დაყენებული. ამ გარემობების გათვალისწინებით ბრალდების მხარეს არანაირი 
კანონმდებლობა არ დაურღვევია და შესაბამისად არ არსებობდა მისი დაუშვებელ 
მტკიცებულებად ცნობის საფუძველი.(ვრცლად იხ. საჩივარი) 
 
საქართველოს სსსკ-ის 219-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად, მტკიცებულებათა 
დაუშვებლად ცნობის შესახებ წინასასამართლო სხდომის მოსამართლის 
გადაწყვეტილებაზე საჩივარს სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის 
მოსამართლე ერთჯერადად განიხილავს ზეპირი მოსმენით ან მის გარეშე.  
 
მოცემულ შემთხვევაში, სასამართლოს მიაჩნია, რომ წარმოდგენილი მასალები იძლევა 
საჩივარში მითითებული გარემოებების ზეპირი მოსმენის გარეშე სრულყოფილად 

შეფასების, ობიექტური გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას და არ არსებობს 
მისი ზეპირი მოსმენით განხილვის აუცილებლობა. 

 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ განიხილა საჩივარი, 
წარმოდგენილი საქმის მასალები, წინასასამართლო სხდომის ოქმი და მიაჩნია, რომ 
საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს  შემდეგ გარემოებათა გამო: 

 
დადგენილია, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებას ფოტოსურათით 
ამოცნობის ოქმის დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნობის შესახებ საფუძვლად დაედო ის 
გარემოება, რომ ბრალდებული ვ. კ. თანახმა იყო ამოცნობის ჩატარებაზე გარკვეული 
პირობებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩატრებული იქნა სხვა სახის საგამოძიებო 
მოქმედება- ფოტოსურათით ამოცნობა. 
 
საქმის მასალებით ასევე დადგენილია, რომ გამოძიებამ საგამოძიებო მოქმდების ჩატარება 
გადაწყვიტა 2015 წლის 14 მარტს, დროებითი მოთავსების იზოლატორში, სადაც მოიწვია 
ბრალდებულის ადვოკატი, ამოსაცნობი პირები და ამომცნობი - დაზარალებული ლ. ჯ.. 
ბრალდებულმა და მისმა დამცველმა უარი განაცხადეს საგამოძიებო მოქმედებაში 
მონაწილეობაზე ამ პირობებში, კერძოდ ისინი აცახდებდნენ, რომ ამოსაცნობად მოწვეული 
პირები გარეგნობით და აღნაგობით აშკარად განსხვავდებოდნენ ბრალდებულისაგან და 
ასეთ პირობებში, ყველაფერი წინასწარ იყო ცნობილი დაზარალებულს არ გაუჭირდებოდა 
მისი ამოცნობა. ბრალდების მხარემ ჩათვალა, რომ ადგილი ჰქონდა საგამოძიებო 
მოქმდების ჩატარების დროის გაჭიანურებას და იმავე დღეს ჩაატარა ფოტოსურათით 
ამოცნობა, რომლის დროსაც დაზარალებულმა ამოიცნო ბრალდებულის ფოტოსურათი. 
 



საქართველოს სსსკ-ის 131-ე მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად  როცა ამომცნობისათვის 
ამოსაცნობი ობიექტის ამოსაცნობად წარდგენა შეუძლებელია ან ეს დაკავშირებულია 
არაგონივრულ ძალისხმევასთან, ამოცნობა შეიძლება ჩატარდეს ფოტოსურათით. ასეთ 
შემთხვევაში ამომცნობს უნდა წარედგინოს არანაკლებ 3 სხვა ფოტოსურათი, რომლებზე 
აღბეჭდილი ობიექტებიც მკვეთრად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან და ამოსაცნობისაგან. 
ფოტოსურათების ამოსაცნობად წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონული ფორმით. 
 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის აღნიშნული მუხლი  გამოძიებს ანიჭებს 
უფლებას გარკვეული პირობების არსებობისას საგამოძიებო მოქმედება - ამოცნობა 
ჩაატაროს ფოტოსურათების მეშვეობით, თუმცა ამისათვის შეუძლებელი უნდა იყოს 
ამოსაცნობი ობიექტის წარდგენა ან ეს დაკავშირებული უნდა იყოს არაგონივრულ 
ძალისხმევასთან. ჩვენს შემთხვევაში ბრალდებული ვ. კ. უარს არ აცხადებდა ამოცნობაში 
მონაწილეობაზე, ამიტომ მისი წარდგენა ლ. ჯ.-ს წინაშე შესაძლებელი იყო. თბილისის 
სააპელაციო სასამართლო ეთანხმება თბილისის საქალაქო სასამართლო მსჯელობას და 
თვლის, რომ ბრალდებულის მხრიდან და მისი ადვოკატის მხრიდან 131-ე მუხლის მე-3 
ნაწილის დებულებების შესრულების მოთხოვნა ვერ იქნება განხილული ბრალდების 
არაგონივრულ ძალისხმევასთან წარმოედგინა სხვა ამოსაცნობი პირები. ამოცნობა არის 
ერთ-ერთი ყველზე მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედება, ამიტომ მისი ჩატრებისას 
ასეთი კითხვები არ უნდა ჩნდებოდეს. თუმცა დაცვის მხარესაც არ უნდა ჰქონდეს 
მოლოდინი, რომ მუდმივი შეკითხვებით ამოსაცნობი პირების გარეგნობასთან მიმართებით, 
ხელს შეუშლის ამ სახის საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას. იმ შემთხვევაში თუ 
ბრალდების მხარე უზრუნველყოფდა სხვა, თუნდაც ერთი ამოსაცნობი პირის წარდგენას და 
დაცვის მახრის მიერ ისევ იქნებოდა უარი საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობაზე, მაშინ  
ნამდვილად ექნებოდა საფუძველი ბრალდების მხარესაც და სასამართლოსაც, რათა 
შექმნილი მოცემულობა შეფასებულიყო ამოსაცნობი პირის ამოსაცნობად წარდგენის 
შეუძლებლობად ან ამგვარი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების დაკავშირება  
არაგონივრულ ძალისხმევასთან. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი 
დაკავშირებული იყოს დაკავების შემჭიდროვებულ ვადებთან, ვინაიდან ვ. კ. დაკავებული 
იყო 2015 წლის 12 მარტს, ხოლო ამოცნობა ტარდებოდა 14 მარტს და დაკავების ვადების 
გასვლამდე რამოდენიმე საათი ყოფილიყო  დარჩენილი, მაგრამ ამოცნობის კანონის 
მოთხოვნებით ჩატარება, ყოველთვის უკეთესი მტკიცებულებაა ვიდრე ფოტოსურათით 
ამოცნობა და მისი მოპოვება ნამდვილად ღირს დამატებით ძალისხმევად. 
 
სისხლის სამართლის საქმეში ბრალდებულებს ვ. ი.-ს და რ. გ.-ს დაცვას ახორცილებს 
ადვოკატი ი. ჭ.. შეთანხმება ბარლდებულსა და ადვოკატს შორის გაფორმებულია 2015 წლის 
16 მარტს. საქმის მასალებით უდაოდ დგინდება, რომ ბრალდებულ ვ. ი.-სთან საგამოძიებო 
მოქმედება ამოცნობა ჩატარებულია 2015 წლის  16 მარტს 1650-1715 საათამდე პერიოდში. 
დაზარალებულმა ლ. ჯ.-მ ვ. ი. ამოიცნო, როგორც დანაშაულის ჩამდენი პირი. ადვოკატის 
განცხადებით იგი ამ პერიოდში იმყოფებოდა ზუსტად იმ პოლიციის განყოფილებაში სადაც 
მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები და არ მიეცა შესაძლებლობა დასწრებოდა მას, 
მიუხედვად მისი დაჟინებული მოთხოვნებისა. აღნიშნული გარემოება დასტურდება 
საქმეში არსებული ვიდეომასალითაც. ადვოკატის განცხადებით ამ ვიდეოფირამდეც 



დაახლოებით ორი საათი იგი იმყოფებოდა პოლიციის შენობაში და ცდილობდა მის დაცვის 
ქვეშ მყოფთან შეხვედრას. ეს გარემოება ადასტურებს, რომ ვ. ი.-ს შეზღუდული ჰქონდა 
თავისუფალი გადაადგილება პოლიციის შენობაშიც კი. დოკუმენტურად მისი დაკავება 
გაფორმებულია ამოცნობის ოქმის შედგენის შემდგომ 1717 წუთზე, თუმცა ეს რელურად 
გაცილებით ადრე მოხდა, ამიტომ ადვოკატის პოლიციაში მისვლის დროს ის უკვე 
რეალურად ბრალდებული იყო. 
 
საქართველოს სსსკ-ის 38-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად დაკავების მომენტში ან, თუ 
დაკავება არ ხდება, – ბრალდებულად ცნობისთანავე, დაუყოვნებლივ, ასევე ნებისმიერი 
დაკითხვის წინ ბრალდებულს უნდა ეცნობოს, რომ მას აქვს უფლება ადვოკატზე... 
 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია განმარატავს, რომ ისეთ 
პირობებში, როდესაც პიროვნებას შეზღუდული აქვს გადაადგილება, მას შეზღუდული აქვს 
საკუთარი უფლებების რეალიზაციის საშუალებებიც, რის გამოც აღნიშნული უფლებების 
რეალიზაციის ვალდებულება ეკისრება ბრალდების მხარეს. ჩვენს შემთხვევაში ბრალდების 
მხარეს ევალებოდა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისას ისეთი პირობების შექმნა, რომ 
უზრუნველყოფილი ყოფილიყო ბრალდებულის დაცვის უფლება, რაც ამოცნობის 
ჩატარებისას არ მომხდარა. ამის შედეგია ის, რომ საგამოძიებო მოქმედება, რომლის 
შემდეგაც მას ბრალი წაეყენა - ამოცნობა- ჩატარდა ადვოკატის დასწრების გარეშე. 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აზრით ეს არის საპროცესო კანონმდებლობის 
არსებითი დარღვევა. 
 
საქართველოს სსსკ-ის 72-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად არსებითი დარღვევით 
მოპოვებული მტკიცებულება და ამგვარი მტკიცებულების საფუძველზე კანონიერად 
მოპოვებული სხვა მტკიცებულება, თუ ის აუარესებს ბრალდებულის სამართლებრივ 
მდგომარეობას, დაუშვებელია და იურიდიული ძალა არ გააჩნია. 
 
ბრალდების მხარის მიერ  ვ. კ.-ს  ფოტოსურათით ამოცნობის ოქმი და ვ. ი.-ს ამოცნობის 
ოქმი მოპოვებულია საპროცესო კანონმდებლობის არსებითი დარღევით, შესაბამისად 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს  გადაწყვეტილება მათი დაუშვებლად ცნობის თაობაზე 
კანონიერია, რასაც ეთანხმება სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაც. 
 
ბრალდების მხარის მიერ არსებითი განხილვის სხდომაზე განსახილველად 
წარმოდგენილი იქნა მტკიცებულება- ბრალდებულ ვ. კ.-ს ფოტოსურათი, რომელიც 
გადაღებული იქნა მისი დროებითი მოთავსების იზოლატორში მოთავსებისას. აღნიშნული 
მტკიცებულება ბრალდების მხარის მტკიცებით გაამყარებდა დაზარალებულის ჩვენებას 
სადაც საუბარი იყო ბრალდებულის გარეგნობაზე, კერძოდ სიმაღლეზე. 
 
საქართველოს სსსკ-ის 219-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად 
წინასასამართლო სხდომის მოსამართლე განიხილავს მხარეთა შუამდგომლობებს 
მტკიცებულებათა დასაშვებობის თაობაზე. 
 



თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია მხარეებს მიუთითებს, რომ 
მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხის განხილვისას აუცილებელია ყურადღება 
მიექცეს კონკრეტული მტკიცებულების შემხებლობას სადაო ფაქტობრივ გარემობებთან და 
ბრალდებულის მახასიათებელ გარემობებთან. ბრალდების მიერ წარდგენილი 
მტკიცებულება შეიცავს მონაცემებს ვ. კ.-ს ფიზიკური აღნაგობის შესახებ. ამ მონაცმებს 
შეიძლება მართლაც ჰქონდეთ გარკვეული მტკიცებითი ხასიათი, მაგრამ მხოლოდ 
კონკრეტულ პირობებში, კერძოდ როდესაც საქმე იხილება ბრალდებულის დაუსწრებლად 
და მხარეს შესაძლებელია ჰქონდეს ინტერესი წარუდგინოს სასამართლოს მისი ფიზიკური 
მონაცემები, მაგრამ ჩვენს შემთხვევაში ბრალდებული ესწრება სასამართლო განხილვებს და 
მისი სიმაღლის განსაზღვრა ამ პირობებში უკეთესადაა შესაძლებელი ვიდრე 
ფოატოსურათში, მითუმეტეს, რომ აღნიშნული თვისება ზრდასრული ადამიანის 
პირობებში არ განეკუთვნება შენაცვლებითი თვისებების კატეგორიას. 
 
ამდენად სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიას მიაჩნია, რომ პირველი 
ინსტანციის სასამართლომ სწორად შეაფასა ამ მტკიცებულების შემხებლობა 
ბრალდებულის პიროვნულ მახასითებელ გარემობებთან და სწორად უთხრა უარი 
ბრალდების მახრეს მის დაშვებაზე არსებითი განხილვის  სხდომაზე. 
 
ამ გარემობების გათვალისწინებით უცვლელად უნდა დარჩეს 2015 წლის 23 სექტემბრის  
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 
მოსამართლე ნატო ხუჯაძის განჩინება მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობის შესახებ. 
 
სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლით, 
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-3, მე-9, მე-20, 72-ე, 83-ე, 97-
98-ე, 219-ე მუხლებით და 

                                                   დ  ა  ა  დ  გ  ი  ნ  ა : 
 
1.პროკურორის  საჩივარი   არ დაკმაყოფილდეს :   
 
2.თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის  
მოსამართლე ნატო ხუჯაძის 2015 წლის 23 სექტემბერის  განჩინება ვ. კ.-ს, რ. გ.-ს და ვ. ი.-ს  
ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეზე  ბრალდების მხარის მტკიცებულებების 
დაუშვებლად ცნობის შესახებ დარჩეს უცვლელი. 
 
3.განჩინება გადაეცეს გასაჩივრებული განჩინების გამომტან სასამართლოს და მხარეებს 
4.განჩინება  საბოლოოა და არ საჩივრდება.  
 
 

მოსამართლე                                          სპარტაკ პავლიაშვილი  


