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აბოლიცია (abolition) 1. კანონის

ԱԲՈԼԻՑԻԱ (abolition) 1. Օրենքի

გაუქმება; 2. საქმის შეწყვეტა

ուժը կորցրած ճանաչում: 2.

დამნაშავის შეწყალების

Վարույթի դադարեցում`

შედეგად.

հանցագործի համաներման
արդյունքում:

აბროგაცია (abrogation) მოძვე-

ԱԲՐՈԳԱՑԻԱ (abrogation)

ლებული კანონის გაუქმება.

Հնացած օրենքը չեղյալ
համարել:

აბსოლუცია (absolution) სასა-

ԱԲՍՈԼՈՒՑԻԱ (absolution)

მართლოს გადაწყვეტილება

Դատարանի որոշումը

მსჯავრდადებულის სასჯელი-

դատապարտյալին պատժից

სგან გათავისუფლების შესახებ.

ազատելու մասին:

ადვოკატთა ასოციაცია საჯარო

ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐԱ-

სამართლის იურიდიული პირი,

ԿՑՈՒԹՅՈՒՆ` հանրային

რომელიც ზედამხედველობს

իրավունքի իրավաբանական

ადვოკატების საქმიანობას.

անձ, որը վերահսկում է
փաստաբանների
գործունեությունը:

ადვოკატი (barrister, lawyer) ადვო-

ՓԱՍՏԱԲԱՆ (barrister, lawyer)

კატის მოწმობის მქონე

Փաստաբանի վկայական

იურისტი.

ունեցող իրավաբան:
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ადმინისტრაცია (administration)

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱ (adminis-

აღმასრულებელი

tration) Գործադիր

ხელისუფლების ორგანოები.

իշխանության մարմիններ:

ადმინისტრაციული (admini-

ՎԱՐՉԱԿԱՆ (administrative)

strative) ადმინისტრაციულ

Վարչական մարմինների հետ

ორგანოებთან დაკავშირე-

կապված:

ბული.
ადმინისტრაციული აქტი (adminis-

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏ (administrative

trative act) ადმინისტრაციული

act) Վարչական մարմնի

ორგანოს მიერ გამოცემული

կողմից հրապարակված

სამართლებრივი აქტი.

իրավական ակտ:

ადმინისტრაციული ერთეულები

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ

(administrative districts) სოფე-

(administrative districts) Գյուղ,

ლი, თემი, დაბა, ქალაქი და

համայնք, ավան, քաղաք և

რაიონი.

շրջան:

ადმინისტრაციული კოდექსი (ad-

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ (admi-

ministrative code) კოდიფიცი-

nistrative code)Կոդավորված

რებული საკანონმდებლო აქტი.

օրենսդրական ակտ:

ადმინისტრაციული პასუხისმგებ-

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱ-

ლობა (administrative liability)

ՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (administrative

ადმინისტრაციული სამართალ-

liability) Վարչական

დარღვევის მიმართ ადმინისტ-

իրավախախտման հանդեպ

რაციული სასჯელის შეფარ-

վարչական պատժի

დება.

սահմանում:

ადმინისტრაციული პროცესი

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ`

ადმინისტრაციული დავების

Վարչական վեճերի

(საქმეების) განხილვის

(վարույթների) քննարկման
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პროცედურა.
ადმინისტრაციული საჩივარი და-

ընթացակարգ:
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔ`

ინტერესებული პირის მიერ

շահագրգիռ անձի կողմից

ადმინისტრაციულ ორგანოში

վարչական մարմին

წარდგენილი წერილობითი

ներկայացված գրավոր

მოთხოვნა დარღვეული

պահանջ` խախտված

უფლების აღდგენის მიზნით.

իրավունքների վերականգնման
նպատակով:

ადმინისტრაციული ხელშეკრუ-

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ`

ლება ხელშეკრულება,

պայմանագիր որի առնվազն մեկ

რომლის ერთი მხარე მაინც

կողմը վարչական մարմին է:

ადმინისტრაციული ორგანოა.
ადმინისტრირება (administer)

ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (admi-

მართვა, ხელმძღვანელობა.

nister) Կառավարում,
ղեկավարում:

ავტოკრატია (autocracy) მმართვე-

ԱՎՏՈԿՐԱՏԻԱ (autocracy) Կառա-

ლობის ფორმა, რომლის

վարման ձև, որը հիմնված է

დროსაც ერთი პირია

անձի լիիշխանության վրա, նա

შეუზღუდავი ძალაუფლების

անսահմանափակ

მატარებელი.

իշխանություն կրողն է:

აკრედიტაცია (accredit) ვინმეს-

ԱԿՐԵԴԻՏԱՑԻԱ, ՀԱՎԱՏԱ-

თვის რაიმე გარკვეული

ՐՄԱԳՐՈՒՄ (accredit) Որևէ

უფლებამოსილების მინიჭება.

մեկի որոշակի
լիազորությունների շնորհում:

ალიბი (alibi) დანაშაულის ჩადენის

ԱԼԻԲԻ, ԱՅԼՈՒՐԵՔՈՒԹՅՈՒՆ

მომენტში ბრალდებულის სხვა

(alibi) Ապացուցված փաստ, որը

ადგილზე ყოფნის ფაქტი,

հիմնավորում է
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როგორც მისი უდანაშაულობის

հանցագործության պահին

დამადასტურებელი

մեղադրյալի կամ կասկածյալի`

მტკიცებულება.

հանցագործության վայրում
չլինելը:

ალიმენტაცია (alimentation) ალი-

ԱԼԻՄԵՆՏԱՑԻԱ (alimentation)

მენტების გადახდის ვალდებუ-

Ալիմենտ վճարելու

ლება.

պարտականություն:

ალიმენტი ფულადი თანხა, რომ-

ԱԼԻՄԵՆՏ` դրամական գումար,

ლის გადახდაც ეკისრება პირს

որի վճարման պարտավորու-

თავისი ოჯახის წევრის

թյուն է դրվում անձի վրա` իր

სარჩენად.

ընտանիքի անդամին պահելու
համար:

ალიმენტის გადამხდელი (payer of

ԱԼԻՄԵՆՏ ՎՃԱՐՈՂ (payer of

alimony) ალიმენტს იხდიან

alimony) Ալիմենտ վճարում են

მშობლები, შვილები, ხოლო

ծնողները, զավակները, իսկ

მათი სიკვდილის შემთხვევაში

դրանց մահվան դեպքում`

ოჯახის სხვა წევრები.

ընտանիքի այլ անդամներ:

ალიმენტის ოდენობა (amount of

ԱԼԻՄԵՆՏԻ ՔԱՆԱԿԸ (amount of

alimony) თანხა, რომელსაც

alimony) Գումար, որը

ადგენენ მხარეებს შორის

սահմանում են կողմերի միջև

ურთიერთშეთანხმებით ან

փոխահամաձայնությամբ կամ

სასამართლოს გადაწყვეტი-

դատարանի վճռով:

ლებით.
ამნისტია აქტი, რომლითაც

ՀԱՄԱՆԵՐՈՒՄ` ակտ, որով

განსაზღვრული კატეგორიის

սահմանված կարգի հանցանք

დანაშაულის ჩამდენი პირები

կատարող անձինք կարող են

შეიძლება გათავისუფლდნენ

ազատվել
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პასუხისმგებლობისაგან ან

պատասխանատվությունից

შეუმსუბუქდეთ სასჯელი.

կամ թեթևանում է նրանց
պատիժը:

ანდერძი გარდაცვლილი პირის

ԿՏԱԿ` վախճանված անձի

მიერ სიცოცხლეში

կողմից իր կենդանության օրոք

წერილობითი ნება, რომლითაც

գրավոր արտահայտված կամք,

იგი თავის ქონებას ან ამ

որով նա իր գույքը կամ այդ

ქონების ნაწილს უტოვებს ერთ

գույքի մի մասը թողնում է մեկ

ან რამდენიმე პირს.

կամ մի քանի անձի:

აპარატი (სასამართლო)

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ (ԴԱՏԱԿԱՆ)

სასამართლოს საჯარო

Դատարանի հանրային

მოხელეთა ერთობლიობა.

ծառայողների միասնություն:

აპელანტი პირი, რომელიც

ԱՊԵԼԱՆՏ, ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՂ` անձ,

ასაჩივრებს პირველი

որը բողոքարկում է առաջին

ინსტანციის სასამართლოს მიერ

ատյանի դատարանի կողմից

გამოტანილ დადგენილებას.

կայացված որոշումը:

აპელაცია პირველი ინსტანციის

ԱՊԵԼՅԱՑԻԱ, ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ`

სასამართლოს მიერ გამოტანი-

առաջին ատյանի դատարանի

ლი გადაწყვეტილების

կողմից կայացված որոշման

გასაჩივრება სააპელაციო

բողոքարկում վերաքննիչ

სასამართლოში.

դատարան:

არაერთგზისი დანაშაული ნასა-

ԿՐԿՆԱԿԱՆ

მართლევი პირის მიერ იმავე ან

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ`

კანონით გათვალისწინებულ

դատապարտված անձի կողմից

შემთხვევებში მსგავსი

միևնույն կամ Օրենքով

დანაშაულის ჩადენა.

նախատեսված դեպքերում
նման հանցագործության
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կատարում:
არასრულწლოვანი ფიზიკური

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ` ֆիզիկական անձը

პირი 7-დან 18 წლამდე.
არბიტრაჟი ქონებრივი დავის

7-ից մինչև 18 տարեկանը:
ԱՐԲԻՏՐԱԺ` գույքային վեճի

განხილვა არბიტრის

քննարկում արբիտրի`

მეშვეობით.

հաշտարար դատավորի,
միջոցով:

არბიტრი (arbitrator) შუამავალი,

ԱՐԲԻՏՐ (arbitrator) Միջնորդ,

მომრიგებელი მოსამართლე.
აფერა (speculation) თაღლითური

հաշտարար դատավոր:
ԱՖԵՐԱ, ՇԱՀԱԽԱՐԴԱԽՈՒ-

წამოწყება, სახიფათო საქმე,

ԹՅՈՒՆ (speculation)

საეჭვო გარიგება.

խաբեբայական ձեռնարկում,
վտանգավոր գործ, կասկածելի
գործարք:

აფექტი უეცრად აღძრული და

ԱՖԵԿՏ` անսպասելիորեն հարո-

ემოცია, რომელიც ადამიანში

ւցված և հույզ, որը մարդու մեջ

იწვევს საკუთარ ქმედებაზე

առաջացնում է սեփական

კონტროლის დაკარგვას.

գործողությունների հանդեպ
վերահսկողության կորուստ:

აქტი (act) სხვადასხვა სახისა და

ԱԿՏ (act) Տարբեր տեսակի և

იურიდიული ძალის მქონე

իրավաբանական ուժ ունեցող

ოფიციალური დოკუმენტი.

պաշտոնական փաստաթուղթ:

აქტი ადმინისტრაციულ-

ՎԱՐՉԱ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏ

(administrative-legal act)

(administrative‐legal act)
Վարչական մարմնի կողմից

ადმინისტრაციული ორგანოს

Օրենսդրության հիման վրա

მიერ კანონმდებლობის

հրապարակված իրավական

სამართლებრივი

ակտ:
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საფუძველზე გამოცემული
სამართლებრივი აქტი.
აქტი ნორმატიული (normative act)

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏ (normative act)

უფლებამოსილი სახელმწიფო

Իրավազոր պետական մարմնի

ორგანოს მიერ მიღებული

կողմից ընդունված իրավական

სამართლებრივი აქტი.

ակտ:

აქტივი პირის ქონება, მოთხოვნები

ԱԿՏԻՎ` անձի գույք, պահանջներ

და უფლებები.
აქცია (action) რაიმე პოლიტიკური

և իրավունքներ:
ԱԿՑԻԱ (action) Որևէ քաղաքա-

ან ეკონომიკური მიზნის მისაღ-

կան կամ տնտեսական

წევად წამოწყებული ქმედება.

նպատակի հասնելու համար
սկսված գործողություն:

აღკვეთის ღონისძიება (preventive

ԽԱՓԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒ-

punishment) - ბრალდებულის

ԹՅՈՒՆ (preventive punishment)

დაპატიმრება, შინაპატიმრობა,

Կասկածյալի կամ մեղադրյալի

პოლიციის ზედამხედველობაში

կալանավորումը, տնային

გადაცემა, გირაო და სხვ.

կալանք, ոստիկանական
հսկողության հանձնելը,
գրավը և այլն:

აღმასრულებელი პირი, რომელ-

ԿԱՏԱՐԱԾՈՒ` անձ, որին

საც ევალება სასამართლოს

հանձնարարված է իրակա-

საბოლოო დადგენილებების

նացնել դատարանի վերջնա-

რეალურად განხორციელება.

կան

վճիռը, դատական

կատարածու:
აღსრულება (გადაწყვეტილების)

ԿԱՏԱՐՈՒՄ (ՈՐՈՇՄԱՆ) Դատ-

სასამართლოს გადაწყვე-

արանի որոշման իրական9

ტილების განხორციელება

ացում իրական կյանքում:

რეალურ ცხოვრებაში.
აცილება მოსამართლის, ექსპერ-

ԲԱՑԱՐԿ` հայտարարություն

ტის, თარჯიმნის, სპეციალისტის

դատավորի, փորձագետի,

ან/და სხდომის მდივნის ჩამოშ-

թարգմանչի, մասնագետի և /

ორება საქმის განხილვისაგან.

կամ նիստի քարտուղարի
մասնակցության դեմ:

ახლად აღმოჩენილი გარემოება

ՆՈՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՀԱՆԳԱ-

(newly discovered circumstance)

ՄԱՆՔ (newly discovered

ფაქტობრივი გარემოებანი,

circumstance) Փաստացի

რომლითაც შეპირობებულია

հանգամանքներ, որոնցով

უკანონო ან დაუსაბუთებელი

պայմանավորված է ապօրինի

სასამართლო გადაწყვეტი-

կամ անհիմն դատական

ლების გადასინჯვა.

որոշումների վերանայումը:

ახსნა-განმარტება საქმის ზეპირი

ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ` գործի բան-

მოსმენისას მხარეთა მიერ

ավոր լսման ժամանակ կողմ-

საკუთარი პოზიციების

երի կողմից սեփական դիրքոր-

ჩამოყალიბება დავის ფაქტობ-

ոշումների ձևակերպում վեճի

რივი გარემოებების შესახებ.

փաստացի հանգամա-նքների
մասին:

ბათილი ადმინისტრაციულ-სამარ-

ԱՆՎԱՎԵՐ ՎԱՐՉԱ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ

თლებრივი აქტი ადმინისტრა-

ԱԿՏ` վարչա-իրավական ակտ,

ციულ-სამართლებრივი აქტი,

որը հրապարակվել է Օրենքի

რომელიც გამოიცა კანონის

նորմերի էական խախտմամբ:

ნორმების არსებითი დარღვევით.
ბალოტირება (ballot) ხმის მიცემა.

ՔՎԵԱՐԿԵԼ (ballot) Ձայն տալ, քվե
10

տալ:
ბანდა (gang, band) ყაჩაღური,

ԲԱՆԴԱ, ԱՎԱԶԱԿԱԽՈՒՄԲ

დანაშაულებრივი ჯგუფი.

(gang, band) Ավազակային,
հանցավոր խումբ:

ბაჟი (duty) სასამართლო მომსახუ-

ՏՈՒՐՔ (duty) Դատական

რებისათვის გადასახდელი

ծառայության համար

თანხა.

վճարվելիք գումար:

ბინადრობის მოწმობა (residential/

ԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

residence permit) საქართველო-

(residential/ residence permit)

ში მცხოვრებ უცხოელთა

Վրաստանում բնակվող

პირადობის დამადასტურებელი

օտարերկրացիների անձը

დოკუმენტი, რომელიც

հաստատող փաստաթուղթ,

ადასტურებს მის ვინაობას.

որը հավաստում է նրա
ինքնությունը:

ბიუჯეტი (budget) ფინანსური

ԲՅՈՒՋԵ (budget) Ֆինանսական

სახსრების ერთობლიობა,

միջոցների ամբողջություն,

რომლითაც უზრუნველყო-

որով ապահովվում է

ფილია სახელმწიფოს

պետության գործունեությունը:

ფუნქციონირება.
ბლეფი (bluff) რაიმე ხერხი,

ԲԼԵՖ (bluff) Որևէ հնարք, սուտ`

ტყუილი, ვისიმე შეშინების,

որևէ մեկի ահաբեկելու,

შეცდომაში შეყვანის მიზნით.

ապակողմնորոշելու
նպատակով:

ბრაკონიერი (bracconier) წესების

ԲՐԱԿՈՆՅԵՐ, ՈՐՍԱԳՈՂ

დამრღვევი პირი, რომელიც

(bracconier) Կանոնները

ნადირობს (თევზაობს) აკრძა-

խախտող անձ, ով որս

ლულ ადგილებში, აკრძალულ

(ձկնորսություն) է անում
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დროს, აკრძალული

արգելված վայրերում,

საშუალებებით.

արգելված ժամանակ,
արգելված միջոցներով:

ბრალდება (prosecution) საქმია-

ՄԵՂԱԴՐԱՆՔ (prosecution)

ნობა სისხლის სამართლის

Իրավասու մարմինների

პასუხისგებაში მიცემული პირის

գործունեությունը` ուղղված

ბრალეულობის

քրեական պատասխա-

დასამტკიცებლად.

նատվության կանչված անձի
մեղավորությունն
ապացուցելուն:

ბრალდების მხარე (the party of

ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ԿՈՂՄ (the party

accusation) პროკურორი,

of accusation) Դատախազը,

გამომძიებელი, საგამოძიებო

քննիչը, քննչական մարմնի

ორგანოს უფროსი, აგრეთვე,

ղեկավարը, ինչպես նաև

დაზარალებული.

տուժողը:

ბრალდებული (defendant) პირი,

ՄԵՂԱԴՐՅԱԼ (ամբաստանյալ)`

რომლის მიმართაც

անձ, որի հանդեպ դատախազի

პროკურორის თანხმობით

համաձայնությամբ քննիչի

გამომძიებლის მიერ

կողմից կայացվել է որոշում`

გამოტანილია დადგენილება

պատասխանատվության

პასუხისგებაში მიცემის შესახებ.

ենթարկելու մասին:

ბრალმდებელი კერძო (private

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՄԵՂԱԴՐՈՂ (private

accuser) დაზარალებული ან

accuser) Տուժողը կամ նրա

მისი წარმომადგენელი,

ներկայացուցիչը, որը

რომელიც მხარს უჭერს

դատարանում աջակցում է

ბრალდებას სასამართლოში.

մեղադրանքի կողմին:

ბრალმდებელი სახელმწიფო

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԵՂԱԴՐՈՂ (state
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(state accuser) პროკურორი,

accuser) Դատախազ, որն

რომელიც მხარს უჭერს

աջակցում է մեղադրանքին

ბრალდებას პირველი, სააპე-

առաջին, վերաքննիչ և վճռաբեկ

ლაციო და საკასაციო ინსტან-

ատյանի դատարաններում:

ციების სასამართლოებში.
ბრიფინგი (briefing) მოკლე პრეს-

ԲՐԻՖԻՆԳ, ՃԵՊԱՍՈՒԼԻՍ

კონფერენცია მიმდინარე პო-

(briefing) Համառոտ մամուլի

ლიტიკის აქტუალურ საკითხ-

ասուլիս` ընթացիկ

ებზე.

քաղաքական հրատապ
հարցերի շուրջ:

ბრძანება სასამართლო (judge

ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՀՐԱՄԱՆ (judge

order) მოსამართლის ერთპი-

order) Դատավորի միանձնյա

როვნული გადაწყვეტილება.

որոշում:

გადაცდომა (ადმინისტრაციული)

ԶԱՆՑԱՆՔ (վարչական) (offence)

(offence) ქმედება, რომელიც

Գործողություն, որն արգելվում

აკრძალულია კანონით, თუმცა

է օրենքով, սակայն չի

არ მიეკუთვნება სისხლის

ներառում քրեական

სამართლის დანაშაულებს.

հանցագործություններ:

გადაწყვეტილება შესასრულებ-

ՈՐՈՇՈՒՄ` կատարման համար

ლად სავალდებულო

պարտադիր դատական վճիռ:

სასამართლო დადგენილება.
გადაწყვეტილების განმარტება

ՈՐՈՇՄԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ`

სასამართლოს მიერ მიღებული

դատարանի կողմից կայացված

გადაწყვეტილების იმ პუნქტების

որոշման այն կետերի

განმარტება, რომელთა

բացատրություն, որոնց

შინაარსიც ბუნდოვანია.

բովանդակությունն անորոշ է:

გამართლება სასამართლო

ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՄ` դատարանի
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განაჩენით მსჯავრდებულის

վճռով դատապարտյալի անմեղ

უდანაშაულოდ ცნობა.

ճանաչումը:

გამართლებული პირი (defensible)

ԱՐԴԱՐԱՑՎԱԾ ԱՆՁ (defensible)

პირი, რომლის მიმართაც

Անձ, ում հանդեպ կայացվել է

გამოტანილია სასამართლოს

դատարանի արդարացնող

გამამართლებელი განაჩენი.

դատավճիռ:

გამარტივებული წარმოება

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՎԱՐՈՒՅԹ`

წარმოების სახე, როდესაც

վարույթի տեսակ, երբ գործը

საქმე განიხილება ნაკლებ

քննարկվում է պակաս

დროში.

ժամանակում:

გამასწორებელი სამუშაო სასჯე-

ՈՒՂՂԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ` պատժի

ლის სახე, რომელიც შეეფარ-

տեսակ, որը կիրառվում է

დება მსჯავრდებულს და რის

դատապարտյալի հանդեպ, և

საფუძველზეც მისი ხელფასი-

որի հիման վրա նրա

დან სახელმწიფოს შემოსავალ-

աշխատավարձից պետության

ში დაიქვითება თანხა განაჩენით

եկամտի օգտին գանձվում է

დადგენილი ოდენობით.

գումար` դատարանի
որոշմամբ սահմանված
քանակով:

გამომძიებელი (examining

ՔՆՆԻՉ (examining magistrate) Անձ,

magistrate) პირი, რომელიც

որը վարում է

გამოძიებას აწარმოებს.

հետաքննությունը:

გამოსაცდელი ვადა სასამართ-

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԺԱՄԿԵՏ`

ლოს მიერ განსაზღვრული

դատարանի կողմից

დრო, რომლის განმავლობაშიც

սահմանված ժամանակ, որի

მსჯავრდებულმა უნდა დაამ-

ընթացքում հանցագործը պետք

ტკიცოს, რომ გამოსწორდა.

է ապացուցի, որ ուղղվել է:
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გამოცხადება (მხარის) საქმის

ՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼԸ (կողմի)`

ზეპირ მოსმენაზე მხარის

վարույթի բանավոր

დასწრება და განხილვაში

լսումներին կողմի ներկա

მონაწილეობა.

գտնվելը և մասնակցությունը
քննարկմանը:

გამოძალვა (extortion) სხვისი

ՇՈՐԹՈՒՄ (extortion) Ուրիշի իրի

ნივთის ან ქონებრივი უფლების

կամ գույքային իրավունքի

გადაცემის ან ქონებრივი

փոխանցման կամ գույքային

სარგებლობის მოთხოვნა

օգտագործման պահանջ

ძალადობით ან მუქარით.

բռնությամբ կամ
սպառնալիքով:

გამოძიების ადგილი საგამოძიებო

ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐ`

ორგანოს ადმინისტრაციული

քննչական մարմնի վարչական

შენობის მდებარეობის ადგილი.

շենքի գտնվելու վայրը:

გამოძიების ადგილი (place of

ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐ (place of

investigation) საგამოძიებო

investigation) Քննչական

ორგანოს ადმინისტრაციული

մարմնի վարչական շենքի

შენობის განთავსების ადგილი.

տեղակայման վայրը:

გამოძიების ორგანოები

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

სახელმწიფო ორგანოები,

(inquest/investigation bodies)
Պետական մարմիններ, որոնց

რომელთა გამომძიებლები

քննիչները նախնական

აწარმოებენ წინასწარ

քննություն են վարում:

(inquest/investigation bodies)

გამოძიებას.
განაჩენი (judgement) პირველი

ԴԱՏԱՎՃԻՌ (judgement) Առաջին

ინსტანციის სასამართლოს მიერ

ատյանի դատարանի կողմից

მიღებული გადაწყვეტილება.

կայացված որոշում:
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განკარგვა ქონების გადაცემა სხვა

ՏՆՕՐԻՆՈՒՄ` գույքի

პირისათვის სასყიდლით ან

փոխանցում այլ անձի`

უსასყიდლოთ.

հատուցմամբ կամ անհատույց:

განკარგულება (order) აღმასრუ-

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (order)

ლებელი ხელისუფლების აქტი,

Գործադիր իշխանության ակտ,

რომელიც აწესრიგებს ან

որը կարգավորում է կամ

წყვეტს რაიმე კონკრეტულ

որոշում որևէ կոնկրետ հարց:

საკითხს.
განსასჯელი (defendant) პირი,

ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼ (defendant) Անձ,

რომლის მიმართ შედგენილია

որի հանդեպ կազմվել է

საბრალდებო დასკვნა და საქმე

մեղադրական

განსახილველად გადაეცა

եզրակացություն, և գործը

სასამართლოს.

քննարկման է փոխանցվել
դատարան:

გარიგება (deal) ცალმხრივი,

ԳՈՐԾԱՐՔ (deal) Միակողմանի,

ორმხრივი ან მრავალმხრივი

երկկողմ կամ բազմակողմ

ნების გამოვლენა (შეთანხმება)

կամքի արտահայտություն

იმ მხარეებს შორის, რომლებ-

(համաձայնություն) այն

საც სურთ სამართლებრივი

կողմերի միջև, ովքեր

ურთიერთობის წარმოშობა,

ցանկանում են

შეცვლა ან შეწყვეტა.

իրավահարաբերություններ
հաստատել, դրանք փոփոխել
կամ դադարեցնել:

გირავნობა ნივთის გამოყენება

ԳՐԱՎ` իրի օգտագործում որպես

მოთხოვნის უზრუნველყოფის

պահաջի ապահովման միջոց`

საშუალებად.

երաշխիք:

გისტრატი (magistrate) ზოგიერთ

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏ (magistrate) Որոշ
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ქვეყანაში უმცროსი

երկրներում, կրտսեր դատավոր

მოსამართლე ან პოლიციის

կամ ոստիկանության

უმცროსი თანამდებობის პირი.

պաշտոնեական անձ:

დადგენილება საქმის ერთპი-

ՈՐՈՇՈՒՄ` գործը միանձնյա

როვნულად განმხილველი

քննող դատավորի կողմից

მოსამართლის მიერ გამო-

կայացված վճիռ

ტანილი გადაწყვეტილება

(բացառությամբ դատավճռի)

(გარდა განაჩენისა) ნებისმიერ

ցանկացած հարցի վերաբերյալ:

საკითხზე.
დავალება მოსამართლის წერი-

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`

ლობითი ბრძანება, რომელიც

դատավորի գրավոր հրաման,

მოითხოვს პირის მიერ

որը պահանջում է անձի

განსაზღვრული მოქმედების

կողմից սահմանված

განხორციელებას.

գործողության իրականացում:

დავის განხილვის ალტერნატი-

ՎԵՃԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱ-

ული მეთოდები მოლაპარა-

ՆՔԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ`

კება, არბიტრაჟი, მედიაცია და

բանակցության, արբիտրաժ,

ა.შ.

միջնորդություն և այլն:

დავის საგანი სასარჩელო მოთ-

ՎԵՃԻ ԱՌԱՐԿԱ` բողոքարկման

ხოვნის არსი.
დაზარალებული პირი, რომელსაც

պահանջի էությունը:
ՏՈՒԺԱԾ` անձ, որին

დანაშაულის შედეგად მიადგა

հանցագործության հետևանքով

ფიზიკური, მორალური ან

հասցվել է ֆիզիկական,

ქონებრივი ზიანი.

բարոյական կամ գույքային
վնաս:

დაინტერესებული მხარე პირი,

ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄ` անձ, որի

რომლის კანონიერ ინტერესზე

օրինական շահերի վրա
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პირდაპირ და უშუალო გავლე-

ուղղակիորեն կամ անմիջական

ნას ახდენს ადმინისტრაციულ-

ազդեցություն է ունենում

სამართლებრივი აქტი ან

վարչա-իրավական ակտը կամ

ადმინისტრაციული ორგანოს

վարչական մարմնի

ქმედება.

գործողությունը:

დაკავება (arrest) თავისუფლების

ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ (arrest)

ხანმოკლე აღკვეთა მისი

Անձի կարճաժամկետ

დანაშაულებრივი საქმიანობის

ազատազրկում` նրա

აღკვეთის, გაქცევის, დამალვის

հանցավոր գործունեության

ან მტკიცებულებათა მოსპობის

խափանման, փախուստի,

თავიდან ასაცილებლად.

թաքնվելու կամ իրեղեն
ապացույցների ոչնչացումից
խուսափելու նպատակով:

დაკითხვა (examination) საგამო-

ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ძიებო და სასამართლო

(examination) Քննչական կամ

მოქმედება, რაც ნიშნავს პირის

դատական գործողություն, ինչը

გამოკითხვას საქმისათვის

նշանակում է անձի

მნიშვნელობის მქონე

հետաքննում գործի համար

გარემოებების შესახებ.

կարևորություն ունեցող
հանգամանքների մասին:

დამნაშავე პირი, რომლის

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ` անձ, որի հանդեպ

მიმართაც სასამართლოს მიერ

դատարանի կողմից կայացվել է

გამოტანილია გამამტყუ-

մեղադրական դատավճիռ:

ნებელი განაჩენი.
დამსწრე პირი, რომელიც მოიწ-

ԸՆԹԵՐԱԿԱ` անձ, որը հրա-

ვევა საგამოძიებო მოქმედებათა

վիրվում է քննչական գործո-

ჩატარების, მიმდინარეობისა და

ղությունների անցկացումը,
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შედეგების დასადასტურებ-

ընթացքը և արդյունքները

ლად.

հաստատելու համար:

დამცველი პირი, რომელიც იცავს

ՊԱՇՏՊԱՆՈՂ` անձ, որը

ბრალდებულის, განსასჯელის

պաշտպանում է մեղադրյալի,

ინტერესებს წინასწარი გამო-

ամբաստանյալի շահերը

ძიების დროს და სასამართლო-

նախաքննության ընթացքում և

ში საქმის განხილვისას.

դատարանում գործի
քննարկման ժամանակ:

დამხმარე პირი, რომელმაც ხელი

ԱՋԱԿՑՈՂ` անձ, ով նպաստել է

შეუწყო დანაშაულის ჩადენას.

հանցագործության կատարմանը:

დანაშაულთა ერთობლიობა

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

პირის მიერ ორი ან მეტი

ՀԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ` անձի

დანაშაულის ჩადენა.

կողմից երկու կամ ավելի
հանցանքի կատարում:

დანაშაული (crime) სისხლის

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ (crime)

სამართლის კოდექსით

Հանցագործություն է համա-

გათვალისწინებული დასჯადი

րվում մեղավորությամբ

ქმედება.

կատարված՝ հանրության
համար վտանգավոր այն
արարքը, որը նախատեսված է
Քրեական օրենսգրքով:

დანაშაული განზრახი (preme-

ԴԻՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՆՑԱՆՔ

რომელიც ჩადენილია პირდა-

(premeditated (wilful) crime)
Արարք, որը կատարվել է

პირი ან არაპირდაპირი გან-

ուղղակի կամ անուղղակի

ზრახვით.

դիտավորությամբ:

ditated (wilful) crime) ქმედება,

19

დანაშაული გაუფრთხილებლო-

ԱՆԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՄԲ

ბით (unpremeditated crime)

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՆՑԱՆՔ

ქმედება, რომელიც ჩადენილია

(unpremeditated crime) Արարք,

დაუდევრობით.

որը կատարվել է
անփութությամբ:

დანაშაულის მომზადება

ՀԱՆՑԱՆՔ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼԸ`

დანაშაულის ჩადენისათვის

հանցանքի կատարման համար

პირობების განზრახ შექმნა.

մտադրված պայմանների
ստեղծում:

დანაშაულის რეციდივი (repeated

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՌԵՑԻԴԻՎ

commission of crime) განზრახი

(repeated commission of crime)

დანაშაულისათვის წინათ

Հանցագործության ռեցիդիվ է

ნასამართლევი პირის მიერ

համարվում դիտավորությամբ

განზრახი დანაშაულის ჩადენა.

հանցանք կատարելն այն անձի
կողմից, ով դատվածություն
ունի նախկինում դիտավորությամբ կատարված հանցանքի
համար:

დანაშაულში თანამონაწილეობა

ՀԱՆՑԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈ-

(complicity in crime) ორი ან

ՒԹՅՈՒՆԸ (complicity in crime)

მეტი პირის განზრახ ერთობ-

Հանցակցություն է համարվում

ლივი მონაწილეობა განზრახი

երկու կամ ավելի անձանց

დანაშაულის ჩადენაში.

դիտավորյալ համատեղ
մասնակցությունը դիտավորյալ
հանցագործությանը:

დაპატიმრება (arrest) სისხლის

ԿԱԼԱՆՔ (arrest) Քրեական

სამართლის პროცესში აღკვე-

վարույթի ընթացքում
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თის ღონისძიება.
დასაბუთება სასამართლო განჩი-

խափանման միջոց:
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ` դատավճռի և

ნებისა და დადგენილების სარე-

որոշման ամփոփիչ մասում

ზოლუციო ნაწილში მოცემული

տրված եզրակացությունների

დასკვნების არგუ-მენტაცია.

փաստարկում:

დაუსაბუთებელი ქონება (ungro-

ՉՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔ

unded) ქონება, რომლის კანო-

(ungrounded) Գույք, որի օրինա-

ნიერად მოპოვების დამადას-

կան ձեռքբերումը հավաստող

ტურებელი დოკუმენტები პირს

փաստաթուղթ անձը չունի:

არ გააჩნია.
დაუძლეველი ძალა მოვლენა

ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺ` երևույթ

(გარემოება), რომელიც არ

(հանգամանք), որը ենթակա չէ

ექვემდებარება ადამიანის

մարդկային վերահսկողության

კონტროლს (მაგ. წყალდი-

(օրինակ` ջրհեղեղ,

დობა, მიწისძვრა და სხვ.).

երկրաշարժ և այլն):

დაცვის მხარე (party for the

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԿՈՂՄ (party for

defence) დამცველი.

the defence) Պաշտպան:

დე იურე (de jure) იურიდიულად,

ԴԵ ՅՈՒՐԵ (de jure) Ըստ օրենքի,

ფორმალურად არსებული.

իրավաբանորեն գոյություն
ունեցող:

დე ფაქტო (de facto) ფაქტობრი-

ԴԵ ՖԱԿՏՈ (de facto) Փաստաց-

ვად, რეალურად არსებული.

իորեն, իրականում գոյություն
ունեցող:

დეზერტირი (deserter) პირი,

ԴԵԶԵՐՏԻՐ, ԴԱՍԱԼԻՔ (deserter)

რომელმაც თვითნებურად

Անձ, որն ինքնակամ լքել է

მიატოვა სამხედრო სამსახური

զինծառայությունը կամ

ან თავი აარიდა ჯარში გაწვევას.

խուսափել է բանակ
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զորակոչվելուց:
დეზერტირობა (desertation)

ԴԱՍԱԼԻՔՈՒԹՅՈՒՆ (desertation)

სამხედრო მოსამსახურის მიერ

Զինծառայողի կողմից

სამხედრო ნაწილის დატოვება.

զինվորական զորամասի
լքումը:

დეზინფორმაცია (misinformation)

ԱՊԱՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

1. განზრახ არასწორი, ცრუ

(misinformation) 1.

ინფორმაცია; 2. ცრუ

Կանխամտածված սխալ, կեղծ

ინფორმაციის შედეგად

տեղեկատվություն: 2. Կեղծ

შეცდომაში შეყვანა.

տեղեկատվության հետևանքով
մոլորեցնել դիմացինին:

დეზორგანიზაცია (disorganization)

ԿԱԶՄԱԼՈՒԾՈՒՄ (disorganiza-

წესრიგის, დისციპლინის

tion) Կարգուկանոնի,

დარღვევა.

կարգապահության խախտում:

დეკლარაცია (declaration) 1. განა-

ԴԵԿԼԱՐԱՑԻԱ, ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ,

ცხადი, საჯარო დოკუმენტი; 2.

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ (declaration)

საკონსტიტუციო სამართალში

1. Հայտարարություն,

ცალკეული პოლიტიკურ-

րակական փաստաթուղթ: 2.

იურიდიული აქტი, რომლის

Սահմանադրական դատա-

მიზანია მისცეს დოკუმენტს

րանում առանձին քաղաքա-

საზეიმო ხასიათი და ხაზი

կանիրավական ակտ, որի

გაუსვას მის მნიშვნელობას.

նպատակն է փաստաթղթին

հասա-

հանդիսավոր բնույթ տալ և
ընդգծել դրա կարևորությունը:
დეკრეტი (decree) ზოგადი ან

ԴԵԿՐԵՏ, ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ (decree)

კერძო ხასიათის ნორმატიული

Ընդհանուր կամ մասնավոր

აქტის დასახელება; უმაღლესი

բնույթի նորմատիվ ակտի
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ხელისუფლების დადგენილება.

անվանում, բարձրագույն
իշխանության որոշում:

დეკრეტი საქართველოს პრეზი-

ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԴԵԿՐ-

დენტის (edict of president of

ԵՏ (edict of president of Georgia)

Georgia) კანონის ძალის მქონე

Օրենքի ուժ ունեցող նորմատիվ

ნორმატიული აქტი, რომელიც

ակտ, որը հրապարակվում է

გამოიცემა მხოლოდ საგანგებო

միայն արտակարգ իրավիճակի

მდგომარეობის დროს.

ժամանակ:

დეკრიმინალიზაცია ქმედების

ԱՊԱՔՐԵԱԿԱՆԱՑՈՒՄ` արարքի

დასჯადობის გაუქმება.
დელიმიტაცია (delimitation)

պատժելիության վերացում:
ԴԵԼԻՄԻՏԱՑԻԱ (delimitation)
պետական սահմանի որոշումը:

სახელმწიფო საზღვრის
განსაზღვრა.
დელიქტი (civil offence) მართლ-

ԴԵԼԻԿՏ (civil offence) Անօրինակ-

საწინააღმდეგო მოქმედება ან

ան գործողություն կամ

უმოქმედობა, რომელიც ზიანს

անգործություն, որը վնաս է

აყენებს მესამე პირის ქონებას.

հասցնում երրորդ անձի
գույքին:

დემარკაცია (demarcation)

ԴԵՄԱՐԿԱՑԻԱ (demarcation)

ადგილზე სახელმწიფო

Տեղում պետական սահմանի

საზღვრის დადგენა.

որոշում:

დემარში (demarche) დიპლომა-

ԴԵՄԱՐՇ (demarche) Դիվանա-

ტიური პროტესტი.
დენონსაცია (denunciation)

գիտական բողոք:
ԴԵՆՈՆՍԱՑԻԱ, ՉԵՂՅԱԼ

სახელმწიფოს განცხადება

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ (denunciation)

საერთაშორისო

Պետության կողմից որևէ

ხელშეკრულების მოქმედების

գործողություն դադարեցնելու
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შეწყვეტის შესახებ.

կամ համաձայնագրից
հրաժարվելու
հայտարարություն:

დეპორტაცია (deportation) სახელ-

ԴԵՊՈՐՏԱՑԻԱ, ԲՌՆԱՐՏԱՔՍ-

მწიფოდან გასახლება,

ՈՒՄ (deportation) Պետու-

გაძევება.

թյունից բռնի արտաքսում:

დეპუტატი (deputy) არჩევითი

ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐ (deputy)

სახელმწიფო ორგანოს წევრი,

Պետական ընտրովի մարմնի

არჩევითი წარმომადგენელი.

ընտրված անդամ:

დეროგაცია (derogation) ძველი

ԴԵՐՈԳԱՑԻԱ (derogation) Հին

კანონის ნაწილობრივ გაუქ-

օրենքի մասնակի արգելում,

მება.

վերացում:

დესპოტი (despot) შეუზღუდავი

ԴԵՍՊՈՏ, ԲՌՆԱԿԱԼ, ԿԵՂԵՔԻՉ

ძალაუფლების მქონე

(despot) Անսահմանափակ

უმაღლესი მმართველი.

իշխանություն ունեցող
գերագույն կառավարիչ:

დესპოტიზმი (despotism) განუსაზღ-

ԲՌՆԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ (despotism)

ვრელი ძალაუფლების ფორმა.

Անսահմանափակ
իշխանության ձև:

დეტექტივი (detective) 1. სამძებრო

ԴԵՏԵԿՏԻՎ (detective) 1. Խուզա-

პოლიციის აგენტი, მაძებარი; 2.

րկու՝ քննչական ոստիկանա-

დეტექტიური ნაწარმოები.

կան քննիչ: 2. Այդպիսի բովանդակությամբ, դետեկտիվ
գրական երկ:

დიპლომატი (diplomat) თანამ-

ԴԻՎԱՆԱԳԵՏ (diplomat) Կառա-

დებობის პირი, რომელიც

վարության կողմից լիազորված

უშუალოდ მონაწილეობს

պաշտոնական անձ՝ ուրիշ
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საგარეო პოლიტიკის

տերությունների հետ դիվա-

განხორციელებაში.

նագիտական հարաբերություններ վարելու համար:

დიპლომატია (diplomacy)

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (diplo‐

სახელმწიფოს საგარეო

macy) Պետության գործունեու-

პოლიტიკის განხორციელე-

թյունը արտաքին քաղաքա-

ბისაკენ მიმართული

կանության` միջազգային հա-

საქმიანობა.

րաբերությունների
բնագավառում:

დიპლომატიური კორპუსი (diplo-

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼ-

matic corps) სახელმწიფოში

ՈՒԹՅՈՒՆ (diplomatic corps)

აკრედიტებული უცხო ქვეყნის

Պետությունում հավատարմա-

წარმომადგენლობათა

գրված օտար երկրների

მეთაურების ერთობლიობა.

ներկայացուցչությունների
ղեկավարների միասնություն:

დიპლომატიური ნოტა (diplomatic

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՏԱ,

note) დიპლომატიური

ՀԱՅՏԱԳԻՐ (diplomatic note)

მიმოწერის ერთ-ერთი

Դիվանագիտական

დოკუმენტი, რომლითაც ერთი

գրագրության փաստաթղթերից

სახელმწიფო რაიმე ფაქტთან

մեկը, որով մի պետություն

დაკავშირებით პრეტენზიას

որևէ փաստի հետ կապված

უცხადებს მეორე სახელმწიფოს.

բողոք է ներկայացնում մյուս
պետությանը:

დირექტივა (directive) დაქვემდე-

ԴԻՐԵԿՏԻՎ

(directive) Հրահանգ`

ბარებული ორგანოებისთვის

վերադաս մարմնի

განკუთვნილი ზემდგომი

անվերապահելի կատարելի

ორგანოს მმართველობითი

ղեկավար ցուցմունք
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მითითება.
დისიდენტი (dissident) ის, ვინც არ

ստորադասին:
ԴԻՍԻԴԵՆՏ, ԱՅԼԱԽՈՀ (dissident)

ეთანხმება გაბატონებულ

Նա, ով չի համաձայնում տիրող

იდეოლოგიას, სხვაგვარად

գաղափարախոսությանը, այլ

მოაზროვნე.

կերպ մտածող անձ:

დისკრიმინაცია (discrimination)

ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

უფლებების შეზღუდვა.

(discrimination) Իրավունքների
սահմանափակում:

დისციპლინური გადაცდომა (dis-

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄ

ciplinary offence) გადაცდომის

(disciplinary offence) Խախտման

სპეციალური სახე, რომელიც

հատուկ տեսակ, որը կարող է

შეიძლება ჩადენილ იქნას

կատարվել միայն հանրային

მხოლოდ საჯარო

ծառայողի կողմից:

მოსამსახურის მიერ.
დისციპლინური პასუხისმგებლობა

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ-

(disciplinary amenability)

ԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (disciplinary

პასუხისმგებლობის სპეციალუ-

amenability) Պատասխա-

რი სახე, რომელიც დგება

նատվության հատուկ տեսակ,

საჯარო მოსამსახურის მიმართ.

որ առաջանում է հանրային
ծառայողի հանդեպ:

დისციპლინური სასჯელი

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԻԺ

შრომის დისციპლინის

(disciplinary punishment)
Աշխատանքային կարգապա-

დამრღვევ პირებზე

հությունը խախտող անձանց

ზემოქმედების ფორმა.

վրա ներգործության ձև:

(disciplinary punishment)

დიქტატურა (dictatorship) პირის,

ԴԻԿՏԱՏՈՒՐԱ (dictatorship) Անձի,

ჯგუფის, კლასის შეუზღუდავი

խմբի, դասակարգի անսահմա26

ძალაუფლება.
დოსიე (dossier) დოკუმენტების

նափակ իշխանություն:
ԴՈՍՅԵ (dossier) Փաստաթղթերի

ნაკრები, რომელიც

հավաքածու՝ նաև

დაკავშირებულია რაიმე

թղթապանակ, որը վերաբերում

საქმესთან, საკითხთან; ასეთი

է ինչ-որ մեկին կամ որևէ

დოკუმენტების შემცველი

գործի:

საქაღალდე.
დუბლიკატი (duplicate) დედნის

ԴՈՒԲԼԻԿԱՏ, ԿՐԿՆԱԳԻՐ (dupl-

იურიდიული ძალის მქონე

icate) Գրավոր փաստա-թղթի

დოკუმენტის მეორე

երկրորդ օրինակը, որն ունի

ეგზემპლარი.

նույն իրավական արժեքը, ինչ
առաջինը:

ეგზეკუცია (execution) სასა-

ԷԿԶԵԿՈՒՑԻԱ, ԿԱՏԱՐՈՒՄ

მართლო ან ადმინისტრა-

(execution) Դատական կամ

ციული გადაწყვეტილების

վարչական մարմնի վճռի ի

აღსრულება.

կատար ածելը:

ედიქტი (edict) მონარქების მიერ

ԷԴԻԿՏ (edict) Միապետերի

გამოცემული განსაკუთრებით

կողմից հրապարակված

მნიშვნელოვანი ბრძანებუ-

հատկապես կարևոր

ლება.

հրամանագիր:

ევროპის სასამართლო (European

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

Court) ევროკავშირის მთავარი

(European Court) Եվրամիության

სასამართლო ორგანო,

գլխավոր դատական մարմին,

რომლის სხდომებიც

որի նիստերն անց են կացվում

ლუქსემბურგში ტარდება.

Լյուքսեմբուրգում:

ეიჯეიზმი (age ასაკი) ადამიანების

ԷՅՋԵԻԶՄ (age տարիք)

დისკრიმინაცია ასაკის

Մարդկանց խտրականություն
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მიხედვით.
ელექტორატი (electorate) ამომ-

ըստ տարիքի:
ԸՆՏՐԱԶԱՆԳՎԱԾ, ԷԼԵԿՏՈՐԱՏ

რჩეველი.

(electorate) Ընտրողները,
ընտրողների զանգվածը:

ემანსიპაცია (emancipation) უფლე-

ԷՄԱՆՍԻՊԱՑԻԱ, ԱԶԱՏԱԳՐ-

ბების გათანაბრება (ჩვეულებ-

ՈՒԹՅՈՒՆ (emancipation)

რივ, ქალთა და მამაკაცთა).

Իրավունքների հավասարեցում
(սովորաբար, կանանց և
տղամարդկանց):

ემბლემა (emblem) რაიმე ცნების,

ԷՄԲԼԵՄ, ԽՈՐՀՐԴԱՊԱՏԿԵՐ

იდეის პირობითად გამოსახვა.

(emblem) Որևէ հասկացության,
գաղափարի պայմանական
նշան:

ესკორტი (escort) თანმხლები

ԷՍԿՈՐՏ, ՈՒՂԵԿՑՈՐԴ ՊԱՀԱ-

სამხედრო დაცვა, ბადრაგი.

ԿԱԽՈՒՄԲ (escort) Ուղեկցորդ
զինվորական պահակախումբ:

ექსპერტი (expertus) სპეციალური

ԷՔՍՊԵՐՏ, ՓՈՐՁԱԳԵՏ (expertus)

ცოდნის მქონე პირი, რომელიც

Հատուկ գիտելիք ունեցող անձ,

ადგენს დასკვნას.

որը եզրակացություն է
կազմում:

ექსპერტიზა (appraisal, expert

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (appraisal,

advice) პროცესი, რომელიც

expert advice) Գործընթաց, որն

ხორციელდება ექსპერტების

իրականացվում է

მიერ რაიმე საკითხის თაობაზე

փորձագետների կողմից որևէ

კვალიფიციური დასკვნების

հարցի վերաբերյալ

მისაღებად.

մասնագիտական
եզրակացություն ստանալու
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նպատակով:
ექსპერტის დასკვნა ექსპერტის

ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈ-

წერილობითი მოსაზრება მის

ՒԹՅՈՒՆ` փորձագետի

წინაშე დასმულ საკითხთან

գրավոր տեսակետը` կապված

დაკავშირებით.

նրա առջև դրված հարցի հետ:

ექსპროპრიატორი (person having

ԷՔՍՊՐՈՊՐԻԱՏՈՐ, ՈՒՆԵԶՐԿԻՉ

expropriation right) პირი,

(person having expropriation right)

რომელსაც სასამართლოს

Անձ, որին դատարանի

გადაწყვეტილებით ენიჭება

որոշմամբ շնորհվում է

ექსპროპრიაციის უფლება.

ունեզրկման իրավունք:

ექსპროპრიაცია (expropriation)

ԷՔՍՊՐՈՊՐԻԱՑԻԱ, ՈՒՆԵԶ-

სახელმწიფოს ჩარევა

ՐԿՈՒՄ (expropriation)

საკუთრებაში, მისი ამოღება.

Պետության միջամտություն
սեփականության մեջ, սեփականությունից, ունեցվածքից
զրկելը:

ექსტრადიცია (extradition) უცხო

ԷՔՍՏՐԱԴԻՑԻԱ, ԱՐՏԱՀԱՆՁ-

სახელმწიფოსთვის იმ პირის

ՆՈՒՄ (extradition) Օտար

გადაცემა, რომელმაც

պետությանն այն անձի

დაარღვია ამ სახელმწიფოს

փոխանցում, որը խախտել է

კანონი.

այս պետության օրենքը:

ეჭვმიტანილი (suspected) პირი,

ԿԱՍԿԱԾՅԱԼ (suspected) Անձ,

რომლის მიმართ არსებობს

որի հանդեպ գոյություն ունի

დანაშაული ჩადენის

հանցագործություն կատարելու

გონივრული ეჭვი.

խելամիտ կասկած:

ვადა თარიღი, დრო ან დროის

ԺԱՄԿԵՏ` ամսաթիվ, ժամանակ
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განსაზღვრული მონაკვეთი,

կամ սահմանված

რომელსაც უკავშირდება

ժամանակահատված, որի հետ

სამართლებრივი

կապվում է

ურთიერთობის წარმოშობა,

իրավահարաբերության

შეცვლა ან შეწყვეტა.

առաջացումը, փոփոխումը կամ
դադարեցումը:

ვერდიქტი (verdict) ნაფიც

ՎԵՐԴԻԿՏ, ԴԱՏԱՎՃԻՌ (verdict)

მსაჯულთა სასამართლოს მიერ

Երդվյալ ատենակալների

გამოტანილი გადაწყვეტილება,

դատարանի կողմից կայացված

რომელიც პირს ცნობს

որոշում, որն անձին մեղավոր

დამნაშავედ ან უდანაშაულოდ.

կամ անմեղ է ճանաչում:

ვიზა (visa) ქვეყანაში შესვლის,

ՎԻԶԱ (visa) Երկիր մուտք

ქვეყნიდან გამოსვლის ან

գործելու, երկրից հեռանալու

ქვეყნის გადაკვეთის ნებართვა.

կամ նրա միջով անցնելու
թույլտվություն:

ვიქტიმოლოგია (criminal and

ՎԻԿՏԻՄՈԼՈԳԻԱ (criminal and

victim) კრიმინოლოგიის

victim) Քրեաբանության

ქვედარგი, რომელიც

ենթաբաժին, որն

შეისწავლის დამნაშავეს,

ուսումնասիրում է

დანაშაულსა და მსხვერპლს

հարաբերությունները

შორის ურთიერთობას.

հանցագործի, հանցանքի և
զոհի միջև:

ვოლუნტარიზმი (voluntaryism)

ՎՈԼՅՈՒՆՏԱՐԻԶՄ (voluntaryism)

თვითნებური გადაწყვეტილება.
ვოტუმი (votum) კენჭისყრით

Կամայական որոշում:
ՎՈՏՈՒՄ (votum) Քվեարկությամբ

მიღებული გადაწყვეტილება.

ընդունված որոշում:
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ზეპირი მოსმენა საქმის განხილვა

ԲԱՆԱՎՈՐ ԼՍՈՒՄ` գործի

სასამართლო სხდომის

քննարկում դատական նիստի

დარბაზში მოსამართლის,

դահլիճում՝ դատավորի,

მხარეებისა და საქმეში

կողմերի և գործի մասնակից

მონაწილე სხვა პირთა უშუალო

այլ անձանց անմիջական

დასწრებით.

մասնակցությամբ:

ზეპირი მოსმენის გარეშე წარმოე-

ԱՌԱՆՑ ԲԱՆԱՎՈՐ ԼՍՄԱՆ`

ბის წესი, როდესაც არ ტარდება

վարույթի կարգ, երբ չի

საქმის ზეპირი მოსმენა.

անցկացվում բանավոր լսում:

ზიანი მატერიალური დანაკლისი,

ՎՆԱՍ` նյութական պակասորդ,

ფიზიკური ან მორალური

ֆիզիկական կամ նյութական

ტრავმა.

վնասվածք:

თავისუფლების აღკვეთა (impri-

ԱԶԱՏԱԶՐԿՈՒՄ (imprisonment)

sonment) სასჯელის სახე, რაც

Պատժի ձև, ինչը նշանակում է

ნიშნავს მსჯავრდადე-ბულის

դատապարտյալի մեկուսացում

საზოგადოებისაგან იზოლაციას.

հասարակությունից:

თავისუფლების უკანონო აღკვეთა

ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏԱԶՐ-

დანაშაულებრივი ქმედება,

ԿՈՒՄ` հանցավոր արարք, որի

რომლის დროსაც პირი სხვა

ժամանակ անձն այլ անձի չի

პირს არ აძლევს თავისუფალი

տալիս ազատ տեղաշարժման

გადაადგილების უფლებას.

իրավունք:

თავისუფლების შეზღუდვა (restric-

ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱ-

tion of freedom) სასჯელის სახე,

ՓԱԿՈՒՄ (restriction of freedom)

რაც ნიშნავს განაჩენის

Պատժի տեսակ, ինչը

მსჯავრდადებულის მოთავსებას

նշանակում է դատապարտյալի

სპეციალურ დაწესებულებაში

տեղավորում հատուկ
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საზოგადოებისაგან იზოლაციის

հաստատության մեջ, առանց

გარეშე.

հասարակությունից
մեկուսացման:

თავმჯდომარე (სასამართლოს)

ՆԱԽԱԳԱՀ (ԴԱՏԱՐԱՆԻ) Անձ,

პირი, რომელიც ხელმძღვანე-

որը ղեկավարում է դատարանի

ლობს სასამართლოს

գործունեությունը:

საქმიანობას.
თანაამსრულებელი

ՀԱՆՑԱԿԻՑ` հանցանք կատարող

ამსრულებელი, რომელიც

անձ, որն ուրիշի հետ մեկտեղ

სხვასთან ერთად უშუალოდ

անմիջականորեն կատարում է

ჩადის დანაშაულს.

հանցանքը, հանցագործության
գործակից:

თანამონაწილე პირი, რომელიც

ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԻՑ` անձ, որն

სხვასთან ერთად ჩადის

ուրիշի հետ մեկտեղ հանցանք է

დანაშაულს.

կատարում:

თანასაკუთრება ორი ან მეტი

ՀԱՄԱՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`

პირის საკუთრების უფლება

երկու կամ ավելի անձի

ქონებაზე.

սեփականության իրավունք
գույքի հանդեպ:

თანაშემწე (მოსამართლის)

ՕԳՆԱԿԱՆ (ԴԱՏԱՎՈՐԻ) Դատ-

მოსამართლის ასისტენტი.
თარჯიმანი პირი, რომელიც

ավորի ընթերակա:
ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ` անձ, որը

ფლობს უცხო ენას. სასამარ-

տիրապետում է օտար լեզվի:

თლო იძახებს თარჯიმანს იმ

Դատարանը թարգմանիչ է

შემთხვევაში, თუ პროცესის

հրավիրում այն դեպքում, եթե

მონაწილემ არ იცის ენა ან/და

դատավարության մասնակիցը

საჭიროა ითარგმნოს უცხო

չի տիրապետում լեզվին կամ/և
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ენაზე შედგენილი ესა თუ ის

անհրաժեշտ է, որ թարգմանվի

წერილობითი ტექსტი.

օտար լեզվով կազմված այս
կամ այն գրավոր տեքստը:

თაღლითობა (fraud) მართლსა-

ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅՈՒՆ (fraud) Ապ-

წინააღმდეგო მისაკუთრების

օրինի յուրացման նպատակով

მიზნით სხვისი ნივთის დაუ-

ուրիշի գույքի տիրապետում և /

ფლება და/ან ქონებრივი უფ-

կամ գույքային իրավունքների

ლებების მიღება მოტყუებით.

ստացում խաբեության
միջոցով:

თემიდა (Themis) იტყვიან მართლ-

ԹԵՄԻՍ (Themis) Ասում են

მსაჯულებაზე.
თვითაცილება ვითარება, როდე-

արդարադատության մասին:
ԻՆՔՆԱԲԱՑԱՐԿ` իրավիճակ, երբ

საც მოსამართლე, ექსპერტი,

դատավորը, փորձագետը,

თარჯიმანი, სპეციალისტი ან/და

թարգմանիչը, մասնակիցը

სხდომის მდივანი საკუთარ

կամ/և նիստի քարտուղարը

თავს უცხადებს აცილებას.

ինքն իր նկատմամբ բացարկ է
հայտարարում:

თვითდამცველი პირი პირი,

ԻՆՔՆ ԻՐԵՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՂ ԱՆՁ`

რომელიც ადვოკატის

անձ, որն առանց փաստաբանի

დახმარების გარეშე საკუთარ

օգնության սեփական անձն

თავს თავად წარმოადგენს

ինքն է ներկայացնում

სასამართლო პროცესში.

դատարանում:

იარაღი (weapon, arm) მოწყობი-

ԶԵՆՔ (weapon, arm) Սարքավ-

ლობა ან საგანი, რომელიც

որում կամ առարկա, որը

განკუთვნილია ცოცხალი ან

հատկացված է կենդանի

სხვა ობიექტის დაზიანებისა და

օբյեկտ կամ այլ օբյեկտ

განადგურებისათვის.

վնասելու կամ ոչնչացնելու
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համար:
იარაღი სამსახურებრივ-საშტატო

ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ-ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ

(authorized-official weapon)

ԶԵՆՔ (authorized‐official weapon)

იარაღი, რომლის ტარების

Զենք, որը կրելու իրավունք

უფლება აქვთ კანონით

ունեն Օրենքով սահմանված

განსაზღვრულ პირებს.

անձինք:

იმიგრაცია (immigration) უცხო

ԻՄԻԳՐԱՑԻԱ, ՆԵՐԳԱՂԹ

სახელმწიფოს მოქალაქის ან

(immigration) Օտար պետության

მოქალაქეობის არმქონე პირის

քաղաքացու կամ

ქვეყანაში მუდმივ

քաղաքացիություն չունեցող

საცხოვრებლად ჩამოსვლა.

անձի երկիր ժամանում
մշտական բնակության:

იმპერატიული ნორმა ნორმა,

ԻՄՊԵՐԱՏԻՎ ՆՈՐՄ` նորմ, որը

რომელიც შესასრულებლად

պարտադիր է կատարման

სავალდებულოა.

համար: Կարգադրություն,
կարգադրական` կտրական
պահանջ:

იმპიჩმენტი (impeachment)

ԻՄՊԻՉՄԵՆՏ (impeachment)

პროცედურა, რომლის შედეგია

Ընթացակարգ, որի արդյունքը

უმაღლესი თანამდებობის

գերագույն պաշտոնեական

პირის თანამდებობიდან

անձի պաշտոնից ազատելն է:

გადაყენება.
იმპლემენტაცია (implementation)

ԻՄՊԼԵՄԵՆՏԱՑԻԱ (implemen-

საერთაშორისო სამართლებ-

tation) Միջազգային-

რივი ნორმების შესრულება

իրավական նորմերի

სახელმწიფოს მიერ.

կատարում պետության
կողմից:
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ინდივიდუალური აქტი ერთჯერა-

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏ` մեկանգամյա

დი ხასიათის მქონე სამართ-

բնույթ ունեցող իրավական

ლებრივი აქტი, რომელიც

ակտ, որն ընդունվում է

მიიღება კონკრეტული

կոնկրետ հարցի, հիմնախնդրի

საკითხის, პრობლემის

վճռման համար:

გადასაწყვეტად.
ინდმეწარმე (ინდივიდუალური

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑ` ֆիզիկական

მეწარმე) ფიზიკური პირი,

անձ, որն անմիջականորեն է

რომელიც უშუალოდ

իրականացնում

ახორციელებს სამეწარმეო

ձեռնարկատիրական

საქმიანობას.

գործունեություն:

ინსპექტორი (inspector) ინსპექტი-

ՏԵՍՈՒՉ (inspector) Տեսչություն

რების განმახორციელებელი

իրականացնող անձ,

პირი, რევიზორი, კონტრო-

վերահսկիչ:

ლიორი.
ინსპექცია (inspection) რაიმე

ՏԵՍՉԱՎՈՐՈՒՄ (inspection) Որևէ

საქმიანობის კანონიერების

գործունեության

შემოწმება.

օրինականության ստուգում:

ინსტანცია სასამართლოს

ԱՏՅԱՆ` դատարանի հիերարխիկ

იერარქიული დონე სასამარ-

մակարդակ դատարանների

თლოების ერთიან სისტემაში.

միասնական համակարգում:

საქართველოში მოქმედებს

Վրաստանում գործում են

პირველი (რაიონული (საქალა-

առաջին (շրջանային

ქო), მეორე (სააპელაციო) და

(քաղաքային), երկրորդ

მესამე ინსტანციის (საკასაციო)

(վերաքննիչ) և երրորդ ատյանի

სასამართლოები.

(վճռաբեկ) դատարաններ:

ინსტანციურობა ზემდგომი

ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆ`
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სასამართლოს უფლება-

վերադաս դատարանի

მოსილება გასაჩივრების

իրավազորությունը`

შემთხვევაში გადასინჯოს

բողոքարկման դեպքում

ქვემდგომი სასამართლოს მიერ

վերանայել ստորին

მიღებული გადაწყვეტილებები.

դատական ատյանի կողմից
կայացված որոշումները:

ინტერესთა კონფლიქტი რეალუ-

ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՈՒՄ` իրական կամ

რი ან შესაძლო წინააღმდეგობა

հնարավոր

հակամարտ-

პიროვნების კერძო ინტერესსა

ություն անհատի մասնավոր

და მის საჯარო ან კორპორატი-

շահերի և նրա հասարակական

ულ ვალდებულებას შორის.

կամ կորպորատիվ
պարտավորությունների միջև:

ინტერპოლი (interpol) კრიმინა-

ԻՆՏԵՐՊՈԼ (interpol) Քրեական

ლური პოლიციის საერთაშო-

ոստիկանության միջազգային

რისო ორგანიზაციის შემოკ-

կազմակերպության անվանման

ლებული დასახელება.

հապավումը:

იურიდიული (Juriducus) ყოველივე,

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ (Juriducus) Այն

რაც დაკავშირებულია

ամենը, ինչ կապված է

სამართლებრივ ნორმებთან.

իրավական նորմերի հետ:

იურიდიული მისამართი (legal

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵ (legal

addres) სახელმწიფოს,

addres) Պետության, ինքնավար

ავტონომიური რესპუბლიკის,

հանրապետության, քաղաքի,

ქალაქის, ქუჩის, ქუჩის ნომრის

փողոցի, փողոցի համարի

დასახელება.

անվանում:

იურიდიული პირი (legal person,

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ (legal
person, artificial person)
Գրանցված

artificial person) რეგისტრირებული ორგანიზაცია,

կազմակերպություն, որը
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რომელიც საკუთარი სახელით

սեփական անունով ձեռք է

იძენს უფლებებსა და

բերում իրավունքներ և

მოვალეობებს, დებს

պարտականություններ,

გარიგებებს და შეუძლია

գործարքներ է կնքում և կարող

სასამართლოში გამოვიდეს

է դատարանում հանդես գալ

მოსარჩელედ და მოპასუხედ.

որպես հայցվոր և
պատասխանող:

იურიდიული პირი არასამეწარმეო

ՈՉ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱ-

(non-profit/non-entrepreneurial

ՆԱԿԱՆ ԱՆՁ non‐profit/non‐

legal person) პირი, რომლის

entrepreneurial legal person) Անձ,

მიზანსაც არ შეადგენს

որի նպատակը չի

სამეწარმეო საქმიანობა.

հանդիսանում արտադրական
գործունեությունը:

იურიდიული პირი კერძო

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ

სამართლის (legal person of

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ (legal

private law) კავშირი, ფონდი,

person of private law) Միություն,

სააქციო საზოგადოება,

հիմնադրամ, բաժնետիրական

კოოპერატივი და სხვ.

ընկերություն և այլն:

იურიდიული პირი სამეწარმეო

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ-

(კომერციული) (profit-

ԱԿԱՆ ԱՆՁ (ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ)

making/profitable (commercial)
იურიდიული პირი, რომლის

(profit‐making / profitable (com‐
mercial) entrepren‐eurial legal
person) Իրավաբա-նական անձ,

მიზანსაც შეადგენს სამეწარმეო

որի նպատակը արտադրական

(კომერციული) საქმიანობა.

(առևտրային) գործունեությունն

entrepreneurial legal person)

է:
იურიდიული პირის

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ

ადგილმდებარეობა (legal

ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ (legal
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საჯარო რეესტრში

person's place of perfomance)
Հանրային ռեեստրում

გატარებული იურიდიული

գրանցված իրավաբանական

პირის მისამართი.

անձի հասցեն:

person's place of perfomance)

იურისდიქცია (jurisdiction) სასა-

ՅՈՒՐԻՍԴԻԿՑԻԱ, ԵՆԹԱԴ-

მართლოს საქმის წარმოების

ԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (jurisdiction)

უფლება.

Դատարանի` գործը վարելու
իրավունք:

იურისპრუდენცია (jurisprudence)

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (jurispru-

სამართალმცოდნეობა, მეცნიე-

dence) Իրավաբանություն,

რება სამართლის შესახებ.

գիտություն իրավունքի մասին:

იურისტი იურიდიული

ԻՐԱՎԱԲԱՆ` իրավաբանական

განათლების მქონე პირი.
იუსტიცია (justice) სასამართლო

կրթություն ունեցող անձ:
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (justice)

დაწესებულებათა ერთობლი-

Դատական հաստա-տությու-

ობა, სასამართლოს უწყება,

նների միասնություն, դատա-

სამართლის განხორციელება.

կան գերատեսչություն, արդարադատության իրականացում:

იჯარა ხელშეკრულება, რომლი-

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ` պայմա-

თაც მეიჯარე გადასცემს მოი-

նագիր, որով վարձատուն

ჯარეს განსაზღვრულ ქონებას

վարձակալին ժամանակավոր

დროებით სარგებლობაში.

օգտագործման է փոխանցում
որոշակի գույք:

კავშირი (ასოციაცია) (union (asso-

ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ (ԸՆԿԵՐԱԿՑՈ-

ciation) კერძო სამართლის

ՒԹՅՈՒՆ) (union (association)

იურიდიული პირი, რომელშიც

Մասնավոր իրավունքի

საერთო მიზანს ისახავს რამ-

իրավաբանական անձ, որում
38

დენიმე პირი და რომლის

ընդհանուր նպատակ են

არსებობა დამოუკიდებელია

նախանշում մի քանի անձ, և

მასში წევრთა შემადგენლობის

որի գոյությունը կախված է

ცვლილებებისგან.

նրանում անդամների կազմի
փոփոխություններից:

კალენდარული წელი დროის

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՏԱՐԻ`
Օրացուցային 12 ամիսների

მონაკვეთი, რომელიც მოიცავს
პერიოდს 1-ლი იანვრიდან 31

ժամանակաշրջանը, որը

დეკემბრის ჩათვლით.

հաշվվում է հունվարի 1-ից
մինչև դեկտեմբերի 31-ը:

კანონთა კოლიზია (konflict of

ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԿՈԼԻԶԻԱ (konflict

laws) ერთსა და იმავე საკითხზე

of laws) Միևնույն հարցի շուրջ

მოქმედ კანონთა შორის

գործող օրենքների միջև առկա

არსებული წინააღმდეგობა.

բախումը` ընդհարումը:

კანონი (law, act) პარლამენტის

ՕՐԵՆՔ (law, act) Խորհրդարանի

მიერ მიღებული ნორმა.
კანონი ორგანული (organic/institu-

կողմից ընդունված նորմ:
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔ

ჩვეულებრივი კანონისგან

(organic/institutional law)
Սահմանադրական և

განსხვავებული წესით

սովորական օրենքից

მიღებული კანონი.

տարբերվող կարգով

tional law) კონსტიტუციური და

ընդունված օրենք:
კანონიერი ძალა სასამართლოს

ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՈՒԺ` դատարանի

მიერ მიღებული გადაწყვეტი-

կողմից ընդունված որոշման

ლების ამოქმედება.

ուժի մեջ մտնելը:

კანონმდებლობა (legislation)

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (legislation)

საკანონმდებლო ნორმატიული

Օրենսդրական նորմատիվ

აქტების ერთობლიობა.

ակտերի միասնություն:
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კასატორი პირი, რომელიც

ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՂ` անձ, որը

ასაჩივრებს სააპელაციო

բողոքարկում է վերաքննիչ

სასამართლოს დადგენილებას

դատարանի որոշումը

უზენაეს სასამართლოში.

Գերագույն դատարանում:

კასაცია (cassation, appeal) სააპე-

ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ, ԿԱՍԱՑԻԱ

ლაციო სასამართლოს მიერ

(cassation, appeal) Վերաքննիչ

მიღებული დადგენილების

դատարանի կողմից ընդունված

გასაჩივრება.

որոշման բողոքարկում:

კერძო ბრალმდებელი დაზარა-

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՄԵՂԱԴՐՈՂ`

ლებული ან მისი წარმომად-

տուժողը կամ նրա ներկա-

გენელი, რომელიც მხარს

յացուցիչը, որը դատարանում

უჭერს ბრალდებას სასამართ-

աջակցում է մեղադրանքին:

ლოში.
კერძო გამოძიება დაცვის მხარის

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԵՏԱՔՆՆՈ-

მიერ ბრალდებულის, განსას-

ՒԹՅՈՒՆ` պաշտպանական

ჯელის ან მსჯავრდებულის

կողմի կողմից մեղադրյալի,

დაცვისათვის საჭირო

ամբաստանյալի կամ

მონაცემების შეგროვება და

դատապարտյալի

მტკიცებულებათა სახით მათი

պաշտպանության համար

წარდგენა პროცესის

անհրաժեշտ տվյալների

მწარმოებელ ორგანოში.

հավաքում և ապացույցների
տեսքով ներկայացում
գործընթացը վարող մարմին:

კერძო სამართალი კანონთა

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔ`

ერთობლიობა, რომლებიც

օրենքների միասնություն, որը

აწესრიგებენ ქონებრივ,

կանոնակարգում է գույքային,

საავტორო, საოჯახო, მემკვიდ-

հեղինակային, ընտանեկան,
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რეობით, სამეწარმეო და

ժառանգական, արտադրական

შრომით ურთიერთობებს.

և աշխատանքային հարա-

კერძო სამართალი ემყარება

բերությունները: Մասնավոր

პირთა თანასწორობისა და

իրավունքը հիմնվում է հավա-

ნების თავისუფლების

սարության և կամքի ազաա-

პრინციპებს.

տության սկզբունքների վրա:

კერძო საჩივარი საჩივრის

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԲՈՂՈՔ` բողոքի ձև,

ფორმა, რომლითაც ხდება

որով ստորադաս դատարանի

ქვემდგომი სასამართლოს მიერ

կողմից կայացված դատավճիռը

გამოტანილი განჩინების

բողոքարկվում է վերադաս

გასაჩივრება ზემდგომი

ատյանի դատարան:

ინსტანციის სასამართლოში.
კლეპტომანია (kleptomania)

ԿԼԵՊՏՈՄԱՆԻԱ (kleptomania)

ზოგიერთი ფსიქიკური

Որոշ հոգեկան հիվանդությո-

დაავადებით გამოწვეული

ւններով հարուցված

ავადმყოფური მიდრეკილება

հիվանդագին հակում դեպի

ქურდობისადმი.

գողություն:

კოალიცია (coalition) საერთო

ԿՈԱԼԻՑԻԱ, ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ

მიზნის მისაღწევად შექმნილი

(coalition) Ընդհանուր նպա-

(სახელმწიფოების,

տակի հասնելու համար

დაჯგუფებების, პარტიებისა და

ստեղծված (պետությունների,

სხვ.) გაერთიანება, კავშირი.

խմբավորումների, կուսակցությունների և այլ)
միավորում, միություն:

კოდექსი (code, codex) სამართ-

ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ (code, codex) Իրա-

ლებრივ ნორმათა სისტემატი-

վական նորմերի կանոնակա-

ზებული ერთობლიობა.

րգված ամբողջություն:
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კოლეგია (kollegium)

ԿՈԼԵԳԻԱ (kollegium) Կազմ` երեք

შემადგენლობა სამი

դատավորների մասնակցու-

მოსამართლის

թյամբ:

მონაწილეობით.
კოლიზია (collision) ურთიერთ-

ԿՈԼԻԶԻԱ (collision) Հակադիր

საწინააღმდეგო ინტერესების

շահերի` ձգտումների` հայա-

შეჯახება.

ցքների բախում` ընդհարում:

კომპენსაცია (compensation)

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ (compensation)

ზიანიდან გამომდინარე

Վնասից բխող դրամական

ფულადი ანაზღაურება.

փոխհատուցում:

კონვენცია (convention)

ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ, ՀԱՄԱՁԱՅՆՈ-

საერთაშორისო

ՒԹՅՈՒՆ (convention)

ხელშეკრულება.

Միջազգային պայմանագիր:

კონკორდატი (concordat) კონსტი-

ԿՈՆԿՈՐԴԱՏ (concordat)

ტუციური შეთანხმება,

Սահմանադրական

რომლითაც განისაზღვრება

համաձայնագիր, որը

სახელმწიფოსა და ეკლესიის

սահմանում է

ურთიერთობა.

փոխհարաբերությունները
եկեղեցու և պետության միջև:

კონსტიტუცია (constitution) ქვეყნის

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

უმაღლესი იურიდიული ძალის

(constitution) Երկրի գերագույն

მქონე კანონი.

իրավաբանական ուժ ունեցող
օրենք:

კონსტიტუციონალიზმი (constitu-

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

tionalism) მმართველობის

(constitutionalism) Կառավ-

კონსტიტუციურ მეთოდებზე

արման սահմանադրական

დამყარებული პოლიტიკური

մեթոդների վրա հիմնված
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სისტემა.
კონსტიტუციური კანონი (consti-

քաղաքական համակարգ:
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔ

tutional law) კანონები,

(constitutional law) Օրենքներ,

რომლებითაც იმართება

որոնցով կառավարվում է

ქვეყანა.

երկիրը:

კონტრაგენტი ხელშეკრულების

ԿՈՆՏՐԱԳԵՆՏ` պայմանադիր

მონაწილე პირი.
კონფისკაცია (confiscation)

կողմ:
ԿՈՆՖԻՍԿԱՑԻԱ, ԲՌՆԱԳՐԱ-

სახელმწიფოს სასარგებლოდ

ՎՈՒՄ (confiscation) Իշխանո-

ქონების უსასყიდლოდ

ւթյան որոշմամբ` ունեցվածքի

ჩამორთმევა.

առանց հատուցման, բռնի
կերպով գրավելը,
բռնագրավելը:

კორუფციული სამართალდარ-

ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՈՒՄ

ღვევა (corruption offence)

(corruption offence) Սխեմա, որը

ქმედება, რომელიც შეიცავს

պարունակում է կոռուպցիայի

კორუფციის ნიშნებს.

նշաններ:

კრიმინალიზაცია ქმედების

ՔՐԵԱԿԱՆԱՑՈՒՄ` արարքի

დასჯადად გამოცხადება.

հայտարարում որպես
պատժելի:

ლეგალიზაცია (legalization)

ԼԵԳԱԼԱՑՈՒՄ, ՕՐԻՆԱԿԱՆԱ-

კანონიერ მდგომარეობაში

ՑՈՒՄ (legalization) Օրինական

გადასვლა, რაიმესთვის

վիճակ տեղափոխվելը, որևէ

კანონიერი ძალის მინიჭება.

բանի օրինական ուժի
շնորհում: Իրավական
մարմինների կողմից
կազմակերպության օրինական
43

գործունեության ճանաչում:
ლეგალური (legal) კანონით

ԼԵԳԱԼ, ՕՐԻՆԱԿԱՆ (legal)

აღიარებული, დაშვებული.

Օրենքով ճանաչված,
թույլատրված:

ლეგიტიმაცია (legitimation) რაიმე

ԼԵԳԻՏԻՄԱՑԻԱ, ՕՐԻՆԱԿԱ-

უფლების ცნობა ან კანონიერად

ՆԱՑՈՒՄ (legitimation) Որևէ

აღიარება.

իրավունքի ընդունում կամ
օրինական ճանաչում:

მანდატური მოხელე, რომელიც

ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉ`

უზრუნველყოფს წესრიგს

ծառայող, որը կարգուկանոն է

სასამართლოში.

ապահովում դատարանում:

მართლმსაჯულება (justice)

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (justice)

სასამართლო ხელისუფლების

Դատական իշխանության

განხორციელების ფორმა.

իրականացման ձև:

მართლწესრიგი (feeling for lowand

ՕՐԻՆԱԿԱՐԳ (feeling for lowand

order) კანონიერების

order) Օրինականության

განხორციელების შედეგად

իրականացման հետևանքով

დამყარებული საზოგადოებ-

հաստատված հասարակական

რივი წესრიგი.

կարգ:

მედიატორი (mediator)

ՄԵԴԻԱՏՈՐ, ՄԻՋՆՈՐԴ (mediator)

ნეიტრალური პირი, რომელიც

Չեզոք անձ, որն օգնում է վեճի

ეხმარება დავის მონაწილეებს

մասնակիցներին` հասնելու

შეთანხმების მიღწევაში.

համաձայնության:

მედიაცია პროცესი, რომლის

ՄԵԴԻԱՑԻԱ` գործընթաց, որի

დროსაც ნეიტრალური პირი

ժամանակ չեզոք անձն օգնում է

ეხმარება დავის მონაწილეებს

վեճի մասնակիցներին

სადავო საკითხების გაანალი-

վերլուծել վիճելի հարցերը և
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ზებასა და კომპრომისის გზით

փոխզիջման միջոցով հասնել

შეთანხმების მიღწევაში.

համաձայնության:

მემკვიდრე პირი, რომელიც ხდება

ԺԱՌԱՆԳՈՐԴ, ՀԵՏԵՎՈՐԴ` անձ,

მამკვიდრებლის უფლებამო-

որը դառնում է ժառանգատուի

ნაცვლე მისი გარდაცვალების

իրավահաջորդը` նրա

შემდეგ.

վախճանվելուց հետո:

მემკვიდრეობა (inheritance)

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ (inheritance)

გარდაცვლილი პირის ქონების

Վախճանված անձի գույքի

გადასვლა სხვა პირებზე

անցնելը այլ անձանց` օրենքով

კანონით ან ანდერძით.

կամ կտակով:

მემკვიდრეობა ანდერძით

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԿՏԱԿՈՎ

(succession through

(succession through

will/testament) ფიზიკური პირის

will/testament) Ֆիզիկական

უფლება, სიკვდილის

անձի իրավունքը, մահվան

შემთხვევაში თავისი ქონება ან

դեպքում իր գույքը կամ նրա մի

მისი ნაწილი ანდერძით

մասը կտակով թողնել մեկ կամ

დაუტოვოს ერთ ან რამდენიმე

մի քանի անձի:

პირს.
მემკვიდრეობა კანონით (successi-

ՕՐԵՆՔՈՎ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

on under law) გარდაცვლილის

(succession under law) Վախճա-

ქონების გადასვლა კანონით

նվածի գույքի անցնելը`

გათვალისწინებულ პირებზე.

օրնեքով նախատեսված
անձանց:

მეურვე პირი, რომელიც ზრუნავს 7

ԽՆԱՄԱԿԱԼ` անձ, ով հոգ է

წელს მიუღწეველ

տանում 7 տարին չլրացած

მცირეწლოვან ან

անչափահաս կամ դատարանի

სასამართლოს მიერ

կողմից օրինական
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ქმედუუნაროდ აღიარებულ

ճանապարհով անգործունակ

სრულწლოვან პირზე.

ճանաչված անձի մասին:

მეურვეობა (guardianship) ზრუნვა 7

ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

წელს მიუღწეველ მცირე-

(guardianship) Հոգածություն 7

წლოვან ან სასამართლოს

տարին չլրացած կամ

მიერ ქმედუუნაროდ აღიარე-

դատարանի կողմից

ბულ სრულწლოვან პირზე.

անգործունակ ճանաչված
չափահաս անձի մասին:

მზრუნველი პირი, რომელიც

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒ` անձ, որը հոգ է

ზრუნავს 7-დან 18 წლამდე

տանում 7-ից մինչև 18

ასაკის არასრულწლოვან ან

տարեկան անչափահաս կամ

სასამართლოს მიერ

դատարանի կողմից

შეზღუდულ ქმედუნარიანად

սահմանափակ գործունակ

აღიარებულ სრულწლოვან

ճանաչված չափահաս անձանց

პირზე.

մասին:

მზრუნველობა ზრუნვა 7-დან 18

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ`

წლამდე ასაკის

հոգածություն 7-ից մինչև 18

არასრულწლოვან ან

տարեկան անչափահաս կամ

სასამართლოს მიერ

դատարանի կողմից

შეზღუდულ ქმედუნარიანად

սահմանափակ գործունակ

აღიარებულ სრულწლოვან

ճանաչված չափահաս անձանց

პირზე.

մասին:

მთავარი სხდომა ზეპირი მოსმენა,

ԳԼԽԱՎՈՐ ՆԻՍՏ` բանավոր լսո-

რომლის დროსაც სასამართ-

ւմ, որի ժամանակ դատարանը

ლო განიხილავს უშუალოდ

քննարկում է անմիջապես

სასარჩელო მოთხოვნის

հայցային պահանջի փաստացի

ფაქტობრივ და სამართლებრივ

կամ իրավական
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მართებულობას.
მიმდინარე საქმე საქმე, რომელ-

ճշմարտացիությունը:
ԸՆԹԱՑԻԿ ԳՈՐԾ` գործ, որի

ზეც მიმდინარეობს წარმოება

մասին դատարանում վարույթ

სასამართლოში.

է ընթանում:

მინდობილობა ხელშეკრულება,

ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ` պայմանագիր,

რომლის ძალითაც რწმუ-

որի ուժով լիազորված անձը

ნებული ვალდებულია

պարտավոր է լիազորողի

მარწმუნებლის სახელითა და

անունից և հաշվին կատարել

ხარჯზე შეასრულოს მისთვის

իրեն հանձնարարված

დავალებული (მინდობილი)

(վստահված) մեկ կամ ավելի

ერთი ან რამდენიმე მოქმედება.

գործողություն:

მოვალე პირი, რომელსაც

ՊԱՐՏԱՊԱՆ` անձ ով

აკისრია ვალდებულება

պարտավորություն ունի

კრედიტორის მიმართ.

պարտատիրոջ նկատմամբ:

მომხსენებელი მოსამართლე

ԶԵԿՈՒՑՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ`

სასამართლო კოლეგიის

դատական կոլեգիայի անդամ,

წევრი, რომელსაც ევალება

որը պատասխանատու է գործը

საქმის მომზადება მის ზეპირ

պատրաստելու բանավոր

მოსმენაზე განსახილველად.

լսումներին քննարկելու
համար:

მოპასუხე პირი, რომლის წინა-

ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ` անձ, որի դեմ

აღმდეგაც მოსარჩელემ

հայցվորը հայց է ներկայացրել

სარჩელი წარადგინა

դատարան:

სასამართლოში.
მორიგება მხარეთა შეთანხმება,

ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈ-

რომლითაც განისაზღვრება

ՒԹՅՈՒՆ` կողմերի

მორიგების პირობები და

համաձայնություն, որով
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სრულდება საქმის წარმოება.

սահմանվում են փոխադարձ
համաձայնության պայմանները
և կատարվում է գործի
վարույթը:

მოსამართლე (judge) თანამდე-

ԴԱՏԱՎՈՐ (judge) Պաշտոնեական

ბობის პირი, რომელიც არჩე-

անձ, որը ընտրված է կամ

ული ან დანიშნულია მოსამარ-

նշանակված դատավոր և

თლედ და ახორციელებს

արդարադատություն է

მართლმსაჯულებას.

իրականացնում:

მოსარჩელე (applicant) სამოქალა-

ՀԱՅՑՎՈՐ (applicant) Քաղաքա-

ქო პროცესში ერთ-ერთი მხარე,

ցիական գործընթացում

რომელმაც მიმართა სასამა-

կողմերից մեկը, ով դիմել է

რთლოს და ითხოვს თავისი

դատարան և պահանջում է իր

დარღვეული თუ სადავო

խախտված կամ վիճելի

უფლების დაცვას.

իրավունքի պաշտպանություն:

მოქალაქე (citizen) პირი,

ՔԱՂԱՔԱՑԻ (citizen) Անձ, որն

რომელიც სამართლებრივ

իրավական հիմունքներով

საფუძველზე მიეკუთვნება ამა

պատկանում է այս կամ այն

თუ იმ სახელმწიფოს.

պետությանը:

მოძრავი ქონება (მოძრავი ნივთი)

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ (ՇԱՐԺԱ-

ნივთი, რომელიც ფიზიკური

ԿԱՆ ԻՐ)` Իր, որը ֆիզիկական

ზემოქმედების შედეგად

ներգործության հետևանքով

შეიძლება გადაადგილდეს

կարող է տեղաշարժվել

(შეად. უძრავი ქონება).

(հմմտ.` անշարժ գույք):

მოწინააღმდეგე მხარე პირი,

ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴ ԿՈՂՄ` անձ, որի

რომლის წინააღმდეგაც

դեմ բողոքարկվել է

გასაჩივრებულია სასამართლო

դատավճիռը վերաքննիչ կամ
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დადგენილება სააპელაციო ან

գերագույն դատարան:

უზენაეს სასამართლოში.
მოწმე პირი, რომელიც სამარ-

ՎԿԱ` անձ, որը վարույթի

თალწარმოებისას იძლევა

ժամանակ ցուցմունք է տալիս`

ჩვენებას საქმესთან

կապված փաստացի

დაკავშირებული ფაქტობრივი

հանգամանքների մասին:

გარემოების შესახებ.
მოწმობა (certificate) ოფიციალური

ՎԿԱՅԱԿԱՆ (certificate)

დოკუმენტი, რომელიც

Պաշտոնական փաստաթուղթ,

ადასტურებს მფლობელის

որը հավաստում է տիրոջ

ვინაობას..

ինքնությունը:

მოხელე საჯარო მოსამსახურე,

ԾԱՌԱՅՈՂ` հանրային ծառայող

რომელიც ინიშნება ან აირჩევა

որը նշանակվում կամ

სახელმწიფო ან ადგილობრივი

ընտրվում է պետական կամ

თვითმმართველობის

տեղական

ორგანოში.

ինքնակառավարման մարմին:

მსაჯული (jury) საქმის პირველი

ԱՏԵՆԱԿԱԼ (jury) Գործն առաջին

ინსტანციით განმხილველი

ատյանում քննարկող

სასამართლოს წევრი,

դատարանի անդամ, որն ունի

რომელიც აღჭურვილია

դատավորի

მოსამართლის ყველა

իրավազորությունները:

բոլոր

უფლებამოსილებით.
მსჯავრდებული (condemned,

ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼ (condemned,

doomed) პირი, რომლის

doomed) Անձ, որի նկատմամբ

მიმართაც გამოტანილია

կայացվել է դատարանի

სასამართლოს

մեղադրական վճիռ:

გამამტყუნებელი განაჩენი.
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მტკიცებულება (evidence) სასა-

ԱՊԱՑՈՒՅՑ (evidence) Դատարան

მართლოში წარდგენილი

ներկայացված տեղեկություն,

ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის

այս տեղեկությունը

შემცველი საგანი, დოკუმენტი,

պարունակող առարկա,

ნივთიერება ან სხვა ობიექტი,

փաստաթուղթ, նյութ կամ այլ

რომლის საფუძველზეც

օբյեկտ, որի հիման վրա

მხარეები სასამართლოში

կողմերը դատարանում

ადასტურებენ ან უარყოფენ

հաստատում կամ հերքում են

ფაქტებს.

փաստերը:

მტკიცებულების გამოქვეყნება

ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ

საქმის ზეპირ მოსმენაზე

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ` գործի

მტკიცებულების შინაარსის

բանավոր լսման ժամանակ

გაცნობა.

ապացույցների բովանդակության ծանոթացում:

მცდელობა (დანაშაულის)

ՓՈՐՁ (հանցագործության)`

ვითარება, როდესაც დანაშა-

իրավիճակ, երբ սկսվել է

ულებრივ ქმედების განხორ-

հանցագործ գործողության

ციელება დაიწყო, მაგრამ

իրականացումը, սակայն

უშედეგოდ დასრულდა.

առանց արդյունք է ավարտվել:

მცირეწლოვანი ფიზიკური პირი,

ՄԱՆԿԱՀԱՍԱԿ` ֆիզիկական

რომელსაც არ შესრულებია 7

անձ, որի 7 տարին չի լրացել:

წელი.
მხარე პირი, რომელიც მონაწი-

ԿՈՂՄ` անձ, որը մասնակցում է

ლეობს დავაში.
ნასამართლობა პირის სამარ-

վեճին:
ԴԱՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ` անձի

თლებრივი მდგომარეობა,

իրավական վիճակ, որը

რომელიც იწყება სასამართ-

սկսվում է դատարանի կողմից
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ლოს მიერ გამოტანილი

կայացված մեղադրական

გამამტყუნებელი განაჩენის

դատավճիռն օրիական ուժի

კანონიერ ძალაში შესვლის

մեջ մտնելու օրվանից և

დღიდან და გრძელდება

շարունակվում է ինչպես

როგორც სასჯელის მოხდის

պատիժը կրելու ընթացքում,

პერიოდში, ისე მისი მოხდის

այնպես էլ այն կրելուց հետո,

შემდეგ.

մինչև դատվածության
մարվելու կամ հանվելու պահը:

ნატურალიზაცია (naturalization)

ՆԱՏՈՒՐԱԼԻԶԱՑԻԱ,

უცხოელის მიერ სახელმწიფოს

ՀՊԱՏԱԿԱԳՐՈՒՄ

მოქალაქეობის შეძენა.

(naturalization) Օտարերկրացու
կողմից պետության
քաղաքացիություն ձեռք բերելը:

ნაფიცი მსაჯული საარჩევნო

ԵՐԴՎՅԱԼ ԱՏԵՆԱԿԱԼ`

სიიდან შემთხვევითი შერჩევის

ընտրացուցակից

წესით გამორჩეული მოქალაქე,

պատահական ընտրության

რომელიც მონაწილეობს

կարգով ընտրված քաղաքացի,

სისხლის სამართლის საქმის

որը մասնակցում է քրեական

განხილვაში და სხვა 11 ნაფიც

գործի քննարկմանը և այլ 11

მსაჯულთან ერთად გამოაქვს

երդվյալ ատենակալների հետ

ვერდიქტი განსასჯელის

դատավճիռ է կայացնում

დამნაშავედ ან უდანაშაულოდ

ամբաստանյալին մեղավոր

ცნობის შესახებ.

կամ անմեղ ճանաչելու մասին:

ნეპოტიზმი (nepotism) სამსახურებ-

ՆԵՊՈՏԻԶՄ (nepotism) Ծառայող-

რივი უფლებამოსილების

ական իրավազորությունների

გამოყენებით ნათესავებისა და

կիրառմամբ բարեկամների

ახლობლების მფარველობა.

կամ մերձավորների
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հովանավորչություն:
ნივთი მატერიალური ქონებრივი

ԻՐ` նյութական գույքային բարիք,

სიკეთე, რომლის ფლობა,

որի տիրապետումը,

სარგებლობა და განკარგვა

օգտագործումը և տնօրինումը

კანონით არ არის აკრძალული.

օրենքով չի արգելված:

ნივთიერი მტკიცებულება ის

ԻՐԵՂԵՆ ԱՊԱՑՈՒՅՑ` այն

საგანი, ნივთიერება ან სხვა

առարկան, նյութը կամ

ობიექტი, რომელიც თავისი

օբյեկտը, որն իր որակով,

ხარისხით, თვისებით ან

հատկությամբ կամ գոյությամբ

არსებობით იძლევა

գործի համար կարևորություն

საქმისათვის მნიშვნელობის

ունեցող հանգամանք(ներ)ի

მქონე გარემოებ(ებ)ის

որոշման հնարավորություն է

დადგენის საშუალებას.

տալիս:

ნორმა ერთი კონკრეტული ქცევის

ՆՈՐՄ` մեկ կոնկրետ վարքի

წესი დადგენილი კანონით ან

կանոն` սահմանված օրենքով

ჩვეულებით.

կամ սովորույթով:

ნორმატიული აქტი (normative act)

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏ (normative act)

სახელმწიფო ან ადგილობრივი

Պետական կամ տեղական

თვითმმართველობის ორგანოს

ինքնակառավարման մարմնի

მიერ გამოცემული

կողմից հրապարակված

სამართლებრივი აქტი.

իրավական ակտ:

ნორმატიული აქტის ძალაში

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ

შესვლა (coming into force of

ՄՏՆԵԼԸ (coming into force of

normative act) გარკვეული

normative act) Որոշակի

თარიღი, რომელთანაც

ամսաթիվ, որի հետ կապված է

დაკავშირებულია მიღებული

ընդունված նորմատիվ ակտի

ნორმატიული აქტის

գործարկումը:
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ამოქმედება.
ნოტარიატი (notariat) სანოტარო

ՆՈՏԱՐԻԱՏ (notariat) Նոտարակ-

ბიუროების სისტემა, სადაც

ան գրասենյակների համակա-

თავის ფუნქციებს ასრულებენ

րգ, որտեղ իրենց գործառույթ-

ნოტარიუსები.

ներն են կատարում
նոտարները:

ნოტარიუსი (notary public) საჯარო

ՆՈՏԱՐ (notary public) Հանրային

მოხელე, რომელიც

ծառայող, որն իրականացնում

ახორციელებს პირებს შორის

է անձերի միջև իրավական

სამართლებრივი

հարաբերությունների և

ურთიერთობებისა და

իրավաբանական փաստերի

იურიდიული ფაქტების

վավերացում:

დადასტურებას.
ომბუდსმენი (ombudsman)

ՕՄԲՈՒԴՍՄԵՆ (ombudsman)

ადამიანის უფლებათა

Մարդու իրավունքների

დამცველი.

պաշտպան:

ორგანიზატორი (დანაშაულის)

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ (ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ-

პირი, რომელიც ქმნის ჯგუფს

ՈՒԹՅԱՆ) Անձ, որը հանցանք

დანაშაულის ჩასადენად ან/და

կատարելու համար խումբ է

ხელმძღვანელობს

ստեղծում կամ/և ղեկավարում

დანაშაულის ჩადენას.

է հանցանքի կատարումը:

ორგანული კანონი კანონის სახე,

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔ` Օրենքի

რომელიც მიიღება მხოლოდ

տեսակ, որն ընդունվում է

კონსტიტუციით განსაზღვრულ

միայն Սահմանադրությամբ

შემთხვევებში და მხოლოდ

սահմանված դեպքերում և

განსაკუთრებული

միայն առանձնահատուկ

მნიშვნელობის მქონე სფეროთა

կարևորություն ունեցող
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მოსაწესრიგებლად.

ոլորտների կարգավորման
համար:

ორდერი (order) წერილობითი

ՕՐԴԵՐ (order) Գրավոր

საბუთი, განკარგულება,

փաստաթուղթ, կարգադրու-

ბრძანება, რომელიც რისამე

թյուն, հրաման, որը որևէ բանի

ნებართვას ან რისამე მიღების

թույլտվություն կամ որևէ բան

უფლებას იძლევა (მაგ.

ստանալու իրավունք է տալիս

დაპატიმრების ორდერი, ბინის

(օրինակ` կալանավորման

ორდერი).

օրդեր, բնակարանի օրդեր):

ორმაგი მოქალაქეობა (double

ԵՐԿՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ

citizenship) ერთდროულად

(double citizenship) Միաժա-

ორი სახელმწიფოს

մանակ երկու պետության

მოქალაქეობა.

քաղաքացիություն:

ოქმი (სხდომის) საპროცესო

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՆԻՍՏԻ)

დოკუმენტი, რომელსაც ადგენს

Դատավարական փաստաթո-

სხდომის მდივანი და

ւղթ, որը կազմում է նիստի

რომელშიც გადმოცემულია

քարտուղարը, և որում

საქმის ზეპირი მოსმენის

փոխանցված է գործի բանավոր

შინაარსი.

լսման բովանդակությունը:

პარლამენტარი (parliamentarian)

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ (parliament‐

პარლამენტის წევრი.
პარლამენტი (parliament) უმაღ-

arian) Խորհրդարանի անդամ:
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ (parliament)

ლესი საკანონმდებლო

Գերագույն օրենսդիր մարմին:

ორგანო.
პასპორტი (passport) პირადობის,

ԱՆՁՆԱԳԻՐ (passport) Անձը

მოქალაქეობის დამადასტუ-

հաստատող, քաղաքացիու-

რებელი დოკუმენტი.

թյունը հաստատող
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փաստաթուղթ:
პასუხისმგებლობის ასაკი ასაკი,

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ

რომლის მიღწევიდან პირს

ՏԱՐԻՔ` տարիք, որին հասնե-

ეკისრება პასუხისმგებლობა

լու պահից անձը պատասխան-

არამართლზომიერი ქმედების

ատվություն պետք է կրի

ჩადენისათვის.

անօրինական գործողություն
կատարելու համար:

პაქტი (pact) პოლიტიკური

ՊԱԿՏ (pact) Քաղաքական բնույթի

ხასიათის საერთაშორისო

միջազգային պայմանագիր:

ხელშეკრულება.
პენალიზაცია სისხლის სამართ-

ՊԵՆԱԼԻԶԱՑԻԱ` Քրեական

ლის კანონით განსაზღვრული

օրենքով սահմանված պատժի

სასჯელის ზომის გამკაცრება

խստացում

(მაგ. 5-წლიანი სასჯელის 7

տարվա պատիժն ավելացնել

წლამდე გაზრდა).

մինչև 7 տարի):

პერსონა (person) პირი, პიროვ-

ՊԵՐՍՈՆԱ (person) Անձ,

ნება.
პერსონა გრატა (persona grata)

(օրինակ, 5

անձնավորություն:
ՊԵՐՍՈՆԱ ԳՐԱՏԱ (persona grata)

რომელიმე სახელმწიფოს მიერ

Անձ, որի թեկնածությունը որևէ

დიპლომატიური

պետության դիվանագետի

წარმომადგენლის რანგში

պաշտոնում հովանավորված է

მისაღები პიროვნება.

այդ պետության կողմից:

პერსონა ნონ გრატა (Persona non

ՊԵՐՍՈՆԱ ՆՈՆ ԳՐԱՏԱ (Persona

grata) დიპლომატიური წარმო-

non grata) Անձ, որի թեկնա-

მადგენელი, რომელიც არ

ծությունը որևէ պետության

სარგებლობს სახელმწიფოს

դիվանագետի պաշտոնում

ნდობით და ამის გამო

մերժված է այդ պետության
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ქვეყნიდან გაიწვევენ.

կողմից, որը չի օգտվում այդ
պետության վստահությունից և
այդ պատճառով երկրից ետ է
կանչվում:

პერსონალური მონაცემები

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ` հա-

საჯარო ინფორმაცია, რომე-

նրային տեղեկատվություն, որը

ლიც იძლევა პირის იდენტი-

տալիս է անձի նույնականա-

ფიკაციის შესაძლებლობას.

ցման հնարավորություն:

პირადი არაქონებრივი უფლებები

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՈՉ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ

სახელი, გვარი, პატივი,

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ` անուն,

ღირსება, პირადი ცხოვრების

ազգանուն, անձնական կյանքի

საიდუმლოება, პირადი

գաղտնիություն, անձնական

ხელშეუხებლობა და საქმიანი

անձեռնմխելիություն և

რეპუტაცია.

գործարար համբավ:

პირდაპირი დაკითხვა საქმის

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՔՆՆՈ-

ზეპირ მოსმენაზე მოწმის

ՒԹՅՈՒՆ` գործի բանավոր

დაკითხვა იმ პირის მიერ, ვინც

լսումների ժամանակ վկայի

იგი გამოიძახა ამ სტატუსით.

հարցաքննություն այն անձի
կողմից, ով նրան հրավիրել է
այդ կարգավիճակով:

პირველი ინსტანციის სასამართ-

ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆ`

ლო ყველაზე დაბალი ინსტან-

ամենից ցածր ատյանի

ციის სასამართლო, რომელსაც

դատարան, որին սկզբից

თავდაპირველად მიმართავს

դիմում է հայցվորը,

მოსარჩელე, განმცხადებელი ან

դիմումատուն կամ

ბრალდების მხარე.

մեղադրական կողմը:

პირი სამართლებრივი

ԱՆՁ` իրավական
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ურთიერთობების სუბიექტი.

հարաբերությունների
սուբյեկտ:

პირობითი მსჯავრი ინიშნება იმ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԻԺ`

შემთხვევაში, თუ სასამართლო

նշանակվում է այն դեպքում,

მიიჩნევს, რომ მსჯავრდებულის

երբ դատարանը համարում է,

გამოსწორება შესაძლებელია

որ դատապարտյալի ուղղումը

დანიშნული სასჯელის მოხდის

հնարավոր է, առանց

გარეშე.

նշանակված պատժի կրման:

პოლიცია (police) სახელმწიფო

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (police)

უშიშროებისა და

Պետական անվտանգությունը և

საზოგადოებრივი წესრიგის

հասարակական կարգը

დამცველი ადმინისტრაციული

պահպանող վարչական

ორგანო.

մարմին:

პრევენცია (prevention) ქმედებები,

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ (prevention)

რომლებიც მიმართულია

Գործողություններ, որոնք

ახალი დანაშაულის თავიდან

ուղղված են նոր հանցա-

აცილებისაკენ.

գործության կանխարգելմանը:

პრეზუმფცია (presumption) საწინა-

ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾ (presumption)

აღმდეგოს დამტკიცებამდე

Փաստի ճանաչումը որպես

ჭეშმარიტებად მიჩნეული

հավաստի, քանի դեռ

ვარაუდი.

ապացուցված չէ հակառակը:

პრეიუდიცია ვითარება, როდესაც

ՊՐԵՅՈՒԴԻԱՑԻԱ` իրավիճակ,

ფაქტობრივი გარემოებები არ

երբ փաստացի հանգամա-

საჭიროებს მტკიცებას.

նքները ապացուցման կարիք
չունեն:

პრეცედენტი იდენტურ ან მსგავს

ՊՐԵՑԵԴԵՆՏ, ՆԱԽԱԴԵՊ` իդեն-

დავაზე ზემდგომი ინსტანციის
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სასამართლოს მიერ მიღებული

բերյալ վերադաս ատյանի դա-

დადგენილება, რომელიც

տարանի կողմից ընդունված

სარეკომენდაციო ხასიათისაა

որոշում, որը երաշխավորա-

ქვემდგომი ინსტანციის სასამარ-

կան բնույթի է ստորադաս

თლოს მოსამართლისათვის.

ատյանի դատարանի
դատավորի համար:

პრობაცია (probation) პირობითი

ՊՐՈԲԱՑԻԱ (probation) Պայմա-

მსჯავრი.
პროკურატურა (Office of Public

նական դատապարտում:
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ (Office of

Prosecutor) კანონის შესრულე-

Public Prosecutor) Օրենքի

ბაზე ზედამხედველი სახელმ-

կատարումը վերահսկող

წიფო ორგანო, რომელიც

մարմին, որն ապահովում է

უზრუნველყოფს კანონდამ-

օրինախախտների

რღვევთა სასამართლოს წინაშე

ներկայացում դատարանի

წარდგომას.

առջև:

პროკურატურის გამომძიებელი

ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԻՉ

Prosecutor) განსაკუთრებული

(investigator of Office of Public
Prosecutor) Հատուկ

მნიშვნელობის საქმეთა

կարևորության գործերի ավագ

უფროსი გამომძიებელი.

քննիչ:

(investigator of Office of Public

პროკურატურის მუშაკი (employee

ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ

of Office of Public Prosecutor)

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ (employee of

პროკურორი, პროკურატურის
გამომძიებელი, პროკურატურის

Office of Public Prosecutor)
Դատախազ, դատախազության

მრჩეველი, პროკურატურის

քննիչ, դատախազության

სტაჟიორი.

խորհրդական,
դատախազության ստաժոր:
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პროკურორი (attorney) საჯარო

ԴԱՏԱԽԱԶ (attorney) Պետական

მოხელე, რომელიც წინასწარი

պաշտոնյա, որը

გამოძიების სტადიაზე

նախաքննության փուլում

ხელმძღვანელობს გამოძიებას,

ղեկավարում է

ხოლო სასამართლოში

հետաքննությունը, իսկ

გამოდის, როგორც

դատարանում հանդես է գալիս

ბრალმდებელი.

որպես մեղադրող:

პროკურორის სანქცია (sanctions of

ԴԱՏԱԽԱԶԻ ՍԱՆԿՑԻԱ (sanctions

attorney) პროკურორის მიერ

of attorney) Դատախազի

გამომძიებლის, ქვემდგომი

կողմից քննիչի, ստորադաս

პროკურორის დადგენილების

դատախազի որոշման

დამტკიცება.

հաստատում:

პროცესის მწარმოებელი ორგანო

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ

გამომძიებელი, პროკურორი

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆ`

და მოსამართლე

քննիչ, դատախազ և դատավոր

(სასამართლო).

(դատարան):

რაიონული სასამართლო პირვე-

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆ`

ლი ინსტანციის სასამართლო.
რეაბილიტაცია (rehabilitation)

առաջին ատյանի դատարան:
ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱ, ՎԵՐԱԿԱՆ-

უკანონოდ ან დაუსაბუთებლად

ԳՆՈՒՄ (rehabilitation) Ապօ-

მსჯავრდებული ან

րինաբար կամ անարդարա-

ბრალდებული პირისათვის

ցիորեն դատապարտված կամ

უფლებების აღდგენა.

մեղադրված անձի
իրավունքների վերականգնում:

რეკეტი (racketeering) მუქარისა და

ՌԵԿԵՏ (racketeering)

ძალადობის მეშვეობით სხვისი

Սպառնալիքի կամ բռնության

შემოსავლების

միջոցով ուրիշի եկամուտների
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დანაშაულებრივი გამოძალვა.
რესტიტუცია (restitution)

հանցավոր դրամաշորթություն:
ՌԵՍՏԻՏՈՒՑԻԱ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆ-

პირვანდელი მდგომარეობის

ՈՒՄ (restitution) Առաջնային

აღდგენა.

վիճակի վերականգնում:

რეფერენტი (reviewer, adviser)

ՌԵՖԵՐԵՆՏ, ԶԵԿՈՒՑԱՐԱՐ

საჯარო მოსამსახურე

(reviewer, adviser) Հանրային

საქართველოს უზენაეს

ծառայող Վրաստանի

სასამართლოში, რომელიც

Գերագույն դատարանում, որն

ეხმარება მოსამართლესა და

օգնում է դատավորին և

მოსამართლის თანაშემწეს

դատավորի օգնականին` գործի

საქმესთან დაკავშირებული

հետ կապված տեխնիկական

ტექნიკური ხასიათის

բնույթի գործողության

მოქმედებების შესრულებაში.

կատարման մեջ:

სააპელაციო სასამართლო

ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆ`

მეორე ინსტანციის

երկրորդ ատյանի դատարան,

სასამართლო, რომელიც

որը քննարկում է վերաքննման

განიხილავს სააპელაციო

բողոքները` առաջին ատյանի

საჩივრებს პირველი ინსტანციის

դատարանի կողմից կայացված

სასამართლოს მიერ

որոշումների վերաբերյալ:

გამოტანილ
გადაწყვეტილებებზე.
საბრალდებო დასკვნა (indictment)

ՄԵՂԱԴՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ-

პროცესუალური დოკუმენტი,

ԹՅՈՒՆ (indictment) Դատավ-

რომელშიც გაკეთებულია

արական փաստաթուղթ, որում

მტკიცებულებათა ანალიზი და

արված է ապացույցների

შეფასება, მოცემულია

վերլուծում և գնահատում,

დანაშაულის იურიდიული

տրված է հանցա-գործության
60

კვალიფიკაცია.

իրավաբանական
որակավորում:

საგამოძიებო კოლეგია (investi-

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ (investi‐

gatory panel) საოლქო სასა-

gatory panel) Տարածաշրջա-

მართლოს ორგანიზაციული

նային դատարանի կազմա-

სტრუქტურა, რომელიც გამო-

կերպական կառուցվածքը, որը

ძიების მოსამართლეებს

միավորում է հետաքննության

აერთიანებს.

դատավորներին:

საგამოძიებო მოქმედება საპრო-

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹ-

ცესო მოქმედება, რომელიც

ՅՈՒՆ` ընթացակարգային

ტარდება მტკიცებულებათა

գործողություն, որն անց է

შეკრების უზრუნველსაყოფად.

կացվում ապացույցների
հավաքումն ապահովելու
նպատակով:

საელჩო (embassy) სახელმწიფოს

ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (embassy)

მუდმივი დიპლომატიური

Պետության մշտական

წარმომადგენლობა სხვა

դիվանագիտական

სახელმწიფოში.

ներկայացուցչություն:

საერთაშორისო დანაშაული

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՑԱԳՈ-

(international crime) დანა-

ՐԾՈՒԹՅՈՒՆ (international

შაული, რომელიც არღვევს

crime) Հանցագործություն, որը

საერთაშორისო სამართლის

խախտում է միջազգային

პრინციპებს.

իրավունքի սկզբունքները:

საერთაშორისო სამართალი

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

(international law) ნორმების

(international law) Նորմերի

ერთობლიობა, რომელიც

ամբողջություն, որը

აწესრიგებს სახელმწიფოთა

կանոնակարգում է
61

შორის თანამშრომლობასა და

համագործակցությունը և

ურთიერთობებს.

հարաբերությունները
պետությունների միջև:

საერთო სასამართლოები (general

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐ

court) პირველი (რაიონული ან

(general court) Առաջին

საქალაქო), მეორე

(շրջանային կամ քաղաքային),

(სააპელაციო) და მესამე

երկրորդ (վերաքննիչ) և երրորդ

(საკასაციო) ინსტანციის

(վճռաբեկ) ատյանի

სასამართლოები.

դատարաններ:

საზიარო უფლება უფლება,

ՀԱՄԱՏԵՂ ԻՐԱՎՈՒՆՔ`

რომელიც რამდენიმე პირს

իրավունք, որը մի քանի անձի է

ერთობლივად ეკუთვნის.

պատկանում համատեղ:

საზოგადოებისათვის სასარგებლო

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

შრომა სასჯელის სახე,

ՕԳՏԱԿԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ`

რომელიც შეეფარდება

պատժի տեսակ, որը

სასამართლოს განაჩენით

դատարանի վճռով

მსჯავრდებულს და რის

սահմանվում է ամբաստանյալի

საფუძველზეც იგი

հանդեպ, և ինչի հիման վրա նա

ვალდებულია ანაზღაურების

պարտավոր է առանց

გარეშე შეასრულოს

փոխհատուցման կատարել

განსაზღვრული სამუშაო.

սահմանված աշխատանքը:

საზღვაო კოდექსი (maritime code)

ԾՈՎԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ (maritime

კოდიფიცირებული

code) Կոդավորված

საკანონმდებლო აქტი, სადაც

օրենսդրական ակտ, որտեղ

გადმოცემულია საზღვაო

տրված են ծովային իրավունքի

სამართლის ნორმები და

նորմերը և դրույթները:

დებულებები.
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საიდუმლო ინფორმაცია

ԳԱՂՏՆԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ`

ინფორმაცია, რომელიც

տեղեկատվություն, որը

მიეკუთვნება სახელმწიფო,

պատկանում է պետական,

კომერციულ, პროფესიულ

առևտրային, մասնագիտական

ან/და პირად საიდუმლოებას.

կամ/և անձնական գաղտնիքի:

საკასაციო საჩივარი წერილო-

ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔ`

գրավոր

ბითი მიმართვა უზენაესი სასა-

դիմում Գերագույն

მართლოსადმი, რომლითაც

դատարանին, որով անձը

პირი ითხოვს სააპელაციო

պահանջում է վերաքննիչ

სასამართლოს მიერ

դատարանի կողմից կայացված

გამოტანილი გადაწყვეტილების

որոշման վերստուգում:

გადამოწმებას.
საკონსტიტუციო კონტროლი

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍ-

კონსტიტუციის უზენაესობის,

ԿՈՒՄ` Սահմանադրության

კონსტიტუციური კანონიერების,

գերակայության, սահմանա-

ადამიანის კონსტიტუციური

դրական օրինականության,

უფლებებისა და

մարդու սահմանադրական

თავისუფლებების დაცვის

իրավունքների և

უზრუნველყოფა.

ազատությունների
պաշտպանության
ապահովում:

საკონსტიტუციო სასამართლო

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ`

სასამართლო, რომელიც

դատարան, որն իրականա-

ახორციელებს საკონსტიტუციო

ցնում է սահմանադրական

კონტროლს.

վերահսկում:

საკუთრება (property, ownership)

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (property,

ნებისმიერი სახის დოვლათი,

ownership) Ցանկացած տեսակի
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რასაც ფასი აქვს და ვინმეს

բարիք, ինչը գին ունի և

ეკუთვნის.

պատկանում է որևէ մեկի:

საკუთრება პირადი (personal

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈ-

property) საკუთრების უფლება,

ՒԹՅՈՒՆ (personal property)

რომელიც ფიზიკურ პირს

Սեփականության իրավունք,

ეკუთვნის.

որը պատկանում է ֆիզիկական
անձին:

საკუთრების მინდობა (trust, letter

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

of attorney) წერილობით

ՎՍՏԱՀՈՒՄ, ԼԻԱԶՈՐՈՒՄ

დადებული ხელშეკრულება,

(trust, letter of attorney) Գրավոր

რომლითაც პირი მართავს

կնքված պայմանագիր, որով

მისთვის გადაცემულ ქონებას ამ

անձը կառավարում է իրեն

ქონების მესაკუთრის

փոխանցված գույքը` այդ գույքի

ინტერესების შესაბამისად.

սեփականատիրոջ շահերին
համապատասխան:

საკუთრების უფლება (ownership)

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

მესაკუთრის უფლება თავისუფ-

(ownership) Սեփականատիրոջ

ლად ფლობდეს და

իրավունքը ազատ տիրապետել

სარგებლობდეს ქონებით

և օգտվել գույքից (իրից):

(ნივთით).
სამართალდამრღვევი პირი,

ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ` անձ, որն

რომელმაც ჩაიდინა

իրավախախտում է թույլ տվել:

სამართალდარღვევა.
სამართალდარღვევა

ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄ (infringement)

(infringement) მოქმედება ან

Գործողություն կամ

უმოქმედობა, რომელიც

անգործություն, որը խախտում

არღვევს კანონითა და სხვა

է Օրենքով կամ այլ նորմատիվ
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ნორმატიული აქტებით

ակտերով սահմանված վարքի

დადგენილ ქცევის წესს.

կանոնները:

სამართალდარღვევა (ადმინი-

ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄ (վարչական)`

სტრაციული) გადაცდომა,

խախտում, որի համար

რომლისთვისაც გათვალის-

նախատեսված է

წინებულია პასუხისმგებლობა

պատասխանատվություն

ადმინისტრაციულ

վարչական իրավախախ-

სამართალდარღვევათა

տումների օրենսգրքով:

კოდექსის მიხედვით.
სამართალი (law) სახელმწიფო

ՕՐԵՆՔ (law) պետական իշխա-

ხელისუფლების მიერ

նության կողմից սահմանված

დადგენილი ნორმების

նորմերի միասնություն, որոնց

ერთობლიობა, რომელთა

կատարումը ապահովված է

შესრულება უზრუნველყო-

պետական հարկադրանքով:

ფილია სახელმწიფოებრივი
იძულებით.
სამართალი საოჯახო (family law

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՔ (family law

(common low)) სამართლის

(common low)) Իրավական

ნორმათა ერთობლიობა,

նորմերի համադրություն, որը

რომელიც არეგულირებს

կարգավորում է

ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა

տղամարդկանց և կանանց

და მამაკაცის ურთიერთობებს.

հարաբերությունները`
ընտանիք ստեղծելու
նպատակով:

სამართალწარმოება საკონსტი-

ՎԱՐՈՒՅԹ` Սահմանադրական

ტუციო სასამართლოსა და

դատարանում և ընդհանուր

საერთო სასამართლოებში

դատարաններում գործերի
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საქმეთა განხილვის წესი.
სამართლებრივი აქტი კანონ-

քննության ընթացակարգ:
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏ`

მდებლობით დადგენილი

Օրենսդրությամբ սահմանված

წესით მიღებული სავალ-

կարգով ընդունված

დებულო ნორმატიული და

պարտադիր նորմատիվ և

ინდივიდუალური აქტები.

անհատական ակտեր:

სამართლებრივი სახელმწიფო

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ (legal

(legal state) სახელმწიფო,

state) Պետություն, որին բնորոշ

რომლისთვისაც

են` Օրենքի գերակայությունը,

დამახასიათებელია: კანონის

իշխանության բաշխումը,

უზენაესობა, ხელისუფლების

մարդու իրավունքների

დანაწილება, ადამიანის

պաշտպանությունը:

უფლებების დაცვა.
სამართლებრივი სისტემა (legal

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (legal

system) სხვადასხვა

system) Տարբեր

სახელმწიფოში მოქმედი

պետություններում գործող

სამართლის ნორმები და

իրավունքի նորմեր և

ინსტიტუტები.

ինստիտուտներ:

სამართლის ნორმა (legal rules)

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՈՐՄ (legal rules)

სახელმწიფოს მიერ

Պետության կողմից

დადგენილი ან სანქცირებული

սահմանված կամ

ქცევის წესი, რომლის დაცვა და

կանոնակարգված վարքի

შესრულება უზრუნველყო-

կանոն, որի կատարումն

ფილია სახელმწიფოებრივი

ապահովված է պետական

იძულებით.

հարկադրանքով:

სამოტივაციო ნაწილი

ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ՆԱՄԱԿ`

სასამართლო

դատական որոշման այն մասը,
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გადაწყვეტილების ის ნაწილი,

որում նշվում են իրավական

რომელშიც აღინიშნება

գնահատումը և օրենքները,

სამართლებრივი შეფასება და

որոնցով առաջնորդվում էր

კანონები, რომლითაც

դատարանն` այս որոշումը

სასამართლო ხელმძღვანე-

կայացնելիս:

ლობდა ამ გადაწყვეტილების
მიღებისას.
სამოქალაქო (მოქალაქის)

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ (ՔԱՂԱՔ-

უფლებები (civil rights) კანონით

ԱՑՈՒ) ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ (civil

გარანტირებული პოლიტიკური,

rights) Օրենքով երաշխավոր-

სოციალური და ეკონომიკური

ված քաղաքական, սոցիալակ-

უფლებები, რომელთაც

ան և տնտեսական իրավուն-

ფლობს ყოველი მოქალაქე.

քներ, որոնց տիրապետում է
յուրաքանչյուր քաղաքացի:

სამოქალაქო აქტი ფიზიკური

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱԿՏ` ֆիզիկ-

პირის სამოქალაქო და

ական անձի քաղաքացիական և

საოჯახო სამართლებრივი

ընտանեկան իրավական

სტატუსის განმსაზღვრელი

կարգավիճակը սահմանող

ფაქტი.

փաստ:

სამოქალაქო დავა დავა,

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՎԵՃ` վեճ,

რომელშიც ერთი პირი იცავს

որում մեկ անձը պաշտպանում

პირად ქონებრივ ან

է անձնական գույքային և ոչ

არაქონებრივ უფლებებს.

գույքային իրավունքներ:

სამოქალაქო თავისუფლებები

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅ-

(civil liberties) თავისუფლებები,

ՈՒՆՆԵՐ (civil liberties)

რომლებიც გარანტირებულია

Ազատություններ, որոնք

ან გარანტირებული უნდა იყოს

երաշխավորված են կամ պետք
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სხვა პირთა უკანონო

է երաշխավորված լինեն այլ

ჩარევისაგან.

անձի անօրինական
միջամտությունից:

სამოქალაქო კოდექსი (civil code)

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

კოდიფიცირებული

(civil code) Կոդավորված

საკანონმდებლო აქტი, სადაც

օրենսդրական ակտ, որտեղ

გადმოცემულია სამოქალაქო

տրված են քաղաքացիական

სამართლის ნორმები და

իրավունքի նորմերը և

დებულებები.

դրույթները:

სამოქალაქო მოსარჩელე პირი,

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՅՑՎՈՐ`

რომელსაც დანაშაულის

անձ, որը հանցագործության

შედეგად მიადგა ქონებრივი,

հետևանքով կրել է գույքային,

ფიზიკური ან მორალური ზიანი

ֆիզիկական կամ բարոյական

და რომელმაც წარადგინა

վնաս և որը ներկայացրել է

სამოქალაქო სარჩელი.

քաղաքացիական հայց:

სამოქალაქო პროცესი სამოქა-

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾ-

ლაქო საქმეების განხილვის

ԸՆԹԱՑ` քաղաքացիական

პროცედურათა ერთობლიობა.

գործերի քննարկման
ընթացակարգերի
միասնություն:

სამოქალაქო სამართალი (civil

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔ (civil

law) სამართლებრივი

law) Իրավական նորմերի

ნორმების ერთობლიობა,

ամբողջություն, որը

რომელიც აწესრიგებს კერძო

կանոնակարգում է մասնավոր

ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო

բնույթի գույքային, ընտանեկան

და პირად ურთიერთობებს.

և անձնական
հարաբերություններ:
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სამუშაო დრო (work time) შრომის

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

სამართალში კალენდარული

(work time) Աշխատանքային

დროის ნაწილი, რომლის

իրավունքում օրացուցային

პერიოდშიც მუშამ ან

ժամանակահատված, որի

მოსამსახურემ უნდა

ընթացքում բանվորը կամ

შეასრულოს მინდობილი

ծառայողը պետք է կատարեն

სამუშაო.

վստահված աշխատանքը:

სამუშაოზე აღდგენა (restore at the

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

job) კანონიერი საფუძვლის

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ (restore at the

გარეშე დათხოვნილი ან სხვა

job) Առանց օրինական

სამუშაოზე უკანონოდ

հիմունքի ազատված կամ այլ

გადაყვანილი მუშაკის აღდგენა

աշխատանքի ապօրինի

წინანდელ სამუშაოზე.

տեղափոխված աշխատողի
վերականգնում նախկին
աշխատանքին:

სანოტარო ბიურო (notary's office)

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

ნოტარიუსის სამუშაო ადგილი.

(notary's office) Նոտարի
աշխատանքի վայրը:

სანოტარო მოქმედება (notarial

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ

activity) მოქმედება, რომელიც

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ (notarial

სრულდება ნოტარიუსის მიერ.

activity) Գործողություն, որ
կատարվում է նոտարի կողմից:

სანქცია ღონისძიება (მაგ.

ՍԱՆԿՑԻԱ, ՊԱՏԺԱՄԻՋՈՑ

თავისუფლების აღკვეთა),

(օրինակ` ազատազրկում), որը

რომელიც

նախատեսված է օրենքը

გათვალისწინებულია კანონის

խախտող անձի համար:

დამრღვევი პირისათვის.
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სანქცია პროკურორის (sanction of

ԴԱՏԱԽԱԶԻ ՍԱՆԿՑԻԱ (sanction
of public prosecutor)
Դատախազի

public prosecutor)
პროკურორის თანხმობა.

համաձայնություն:
საპროცესო გადაწყვეტილება

ՊՐՈՑԵՍՈՒԱԼ`

(procedural decision)

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ

გამომძიებლის, პროკურორის

ՈՐՈՇՈՒՄ (procedural decision)

დადგენილება, საბრალდებო

Քննիչի, դատախազի որոշում,

დასკვნა, სასამართლოს

մեղադրական

(მოსამართლის) განაჩენი.

եզրակացություն, դատարանի
(դատավորի) դատավճիռ:

საპროცესო დოკუმენტი დოკუმენ-

ՊՐՈՑԵՍՈՒԱԼ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ`

ტი, რომელიც შეიცავს ცნობას

փաստաթուղթ, որը

ამა თუ იმ საპროცესო

պարունակում է տեղեկություն

მოქმედების ჩატარების შესახებ.

այս կամ այն
ընթացակարգային
գործողության կատարման
մասին:

საპროცესო ვადა ვადა, რომლის

ՊՐՈՑԵՍՈՒԱԼ ԺԱՄԿԵՏ`

განმავლობაშიც უნდა

ժամկետ, որի ընթացքում պետք

განხორციელდეს საპროცესო

է իրականացվի պրոցեսուալ

მოქმედება.

գործողությունը:

საპროცესო კანონმდებლობა

ՊՐՈՑԵՍՈՒԱԼ

კანონთა ერთობლიობა,

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`

რომელიც არეგულირებს

օրենքների համադրություն,

სამართალწარმოების წესს.

որը կանոնակարգում է
դատավարության կանոնները:

საპროცესო მოქმედება

ՊՐՈՑԵՍՈՒԱԼ
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ნებისმიერი ქმედება, რომელიც

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ`

მიმართულია საპროცესო

ցանկացած գործողություն, որը

კანონმდებლობით დადგენილი

միտված է պրոցեսուալ

უფლების განხორციელების ან

օրենսդրությամբ սահմանված

ვალდებულების

իրավունքի իրականացմանը և

შესრულებისაკენ.

պարտավորությունների
կատարմանը:

საპროცესო სამართლებრივი იძუ-

ՊՐՈՑԵՍՈՒԱԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ

ლების ღონისძიება პროცესის

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ`

მწარმოებელი ორგანოს მიერ

ընթացակարգը վարող մարմնի

ბრალდებული პირის მიმართ

կողմից մեղադրյալ անձի

გამოსაყენებელი იძულების

նկատմամբ կիրառվելիք

ღონისძიება.

հարկադիր միջոցառում:

საპროცესო წარმომადგენელი

ՊՐՈՑԵՍՈՒԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱ-

არასრულწლოვანისა (14 წლის

ՑՈՒՑԻՉ` անչափահասի (14

ასაკიდან) და ქმედუუნარო

տարեկան հասակից) և

პირისათვის სასამართლოს

անգործունակ անձի համար

მიერ დანიშნული

դատարանի կողմից

წარმომადგენელი.

նշանակված ներկայացուցիչ:

სარეზოლუციო ნაწილი გადაწყვე-

ՌԵԶՈԼՅՈՒՑԻՈՆ ՄԱՍ` որոշման

ტილების ის ნაწილი სადაც

այն մասը, որտեղ կոնկրետ

კონკრეტულად მოცემულია, თუ

տրված է, թե ինչ է որոշել

რა გადაწყვიტა სასამართლომ

դատարանը` կապված

განსახილველ საქმესთან

քննարկվելիք հարցի հետ:

მიმართებით.
სარჩელი მოთხოვნის სასამართ-

ՀԱՅՑ` պահանջը դատարան

ლოში გაცხადების ფორმა,

ներկայացնելու ձև, որով անձը
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რომლითაც პირს სურს

ցանկանում է սեփական

საკუთარი დარღვეული ან/და

խախտված կամ/և վիճելի

სადავოდ ქცეული უფლების

դարձած իրավունքը

დაცვა.

պաշտպանել:

სასამართლო ადმინისტრაციული

ԴԱՏԱՐԱՆ` վարչական մարմին,

ორგანო, რომელიც ახორცი-

որն իրականացնում է

ელებს მართლმსაჯულებას ან

արդարադատություն կամ

საკონსტიტუციო კონტროლს.

սահմանադրական
վերահսկում:

სასამართლო აღმასრულებელი

ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂ (legal

(legal executor) თანამდებობის

executor) Պաշտոնեական անձ,

პირი, რომელიც ახდენს სასა-

որն իրականացնում է

მართლოს გადაწყვეტილებათა

դատարանի որոշումների

იძულებით აღსრულებას.

հարկադիր կատարում:

სასამართლო ინსტანციები (of a

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱՏՅԱՆՆԵՐ (of a court)

court) პირველი, სააპელაციო

Առաջին, վերահսկիչ և

და საკასაციო ინსტანციების

վճռաբեկ ատյանների

სასამართლოები.

դատարաններ:

სასამართლო რაიონული (საქა-

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ (ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ)

ლაქო) (regional (town) court)

ԴԱՏԱՐԱՆ (regional (town)

პირველი ინსტანციის

court) Առաջին ատյանի

სასამართლო, სადაც ყველა

դատարան, որտեղ բոլոր

საქმე განიხილება ერთპიროვ-

գործերը քննարկվում են

ნულად მოსამართლის მიერ.

միանձնյա, դատավորի կողմից:

სასამართლო საკონსტიტუციო

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

(constitutional court) სასა-

(constitutional court) Դատական

მართლო ორგანო, რომელიც

մարմին, որն ապահովում է
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უზრუნველყოფს კონსტიტუციის

սահմանադրության

უზენაესობას.

գերակայություն:

სასამართლო საოლქო (district

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆ (district

court) სასამართლო, რომელიც

court) Դատարան, որը

სააპელაციო წესით განიხი-

վերաքննության կարգով

ლავს საჩივრებს რაიონული

քննարկում է բողոքները

(საქალაქო) სასამართლოების

շրջանային (քաղաքային)

გადაწყვეტილებებზე.

դատարանների որոշումների
վերաբերյալ:

სასამართლო სისტემა (judiciary)

ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (judiciary)

სახელმწიფოში მოქმედი

Պետությունում գործող

სასამართლოს ერთობლიობა.

դատարանի միասնություն:

სასამართლო უზენაესი (Supreme

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

Court) მართლმსაჯულების
განხორციელების უმაღლესი

(Supreme Court)
Արդարադատության

და საბოლოო ინსტანციის

իրականացման գերագույն և

სასამართლო.

վերջնական ատյանի
դատարան:

სასამართლო ხარჯი სახელმწიფო

ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍ` պետական

ბაჟი და საქმის განხილვასთან

տուրք և գործի քննարկման

დაკავშირებული სხვა ხარჯები.

հետ կապված այլ ծախսեր:

სასამართლო ხელისუფლება

ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`

სახელმწიფო ხელისუფლების

պետական իշխանության ճյուղ,

შტო, რომელიც ახორციელებს

որն իրականացնում է

მართლმსაჯულებასა და

արդարադատություն և

საკონსტიტუციო კონტროლს.

սահմանադրական
վերահսկողություն:

სასამართლოსგარეშე ხარჯი

ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ`
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მხარის მიერ ადვოკატისათვის

կողմի կողմից դատարանին

გადახდილი ჰონორარი,

վճարված պարգևավճար,

მტკიცებულებათა უზრუნველ-

ապացույցների ապահովման,

საყოფად გაწეული ხარჯები,

նաև այլ պարտադիր ծախսեր:

აგრეთვე სხვა აუცილებელი
ხარჯები.
სასჯელი სახელმწიფო იძულების

ՊԱՏԻԺ` պետական

ღონისძიება, რომელიც

հարկադրանքի միջոցառում,

სასამართლო განაჩენით

որը դատավճռով սահմանվում

შეეფარდება დამნაშავეს.

է մեղավորի նկատմամբ:

საქალაქო სასამართლო პირვე-

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆ`

ლი ინსტანციის სასამართლო.
საქართველოს კონსტიტუცია

առաջին ատյանի դատարան:
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ-

(Georgian Constitution)

ՈՒԹՅՈՒՆ (Georgian

სახელმწიფოს უზენაესი კანონი,

Constitution) Պետության

რომელსაც აქვს უმაღლესი

գերագույն օրենք, որն ունի

იურიდიული ძალა ქვეყნის

գերագույն իրավաբանական

მთელ ტერიტორიაზე.

ուժ երկրի ողջ տարածքի վրա:

საქმე დავა, რომელიც მიმდინა-

ԳՈՐԾ` վեճ, որ ընթանում է

რეობს სასამართლოში.
საქორწინო ასაკი (marriage age)

դատարանում:
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔ

საქართველოს საქორწინო

(marriage age) Վրաստանում

ასაკად დაწესებულია თვრამეტი

որպես ամուսնության տարիք է

წელი. გამონაკლის

սահմանված տասնութ տարին:

შემთხვევაში თექვსმეტი წლის

Բացառիկ դեպքերում,

ასაკიდან დაქორწინება

տասնվեց տարեկանից

დაიშვება მშობლების ან სხვა

թույլատրվում է ամուսնանալ`
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კანონიერი წარმომადგენლის

ծնողների կամ այլ օրինական

წინასწარი წერილობითი

ներկայացուցչի նախնական

თანხმობით.

գրավոր համաձայնությամբ:

საქორწინო ხელშეკრულება

ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ`

მეუღლეებს შორის დადებული

ամուսինների միջև կնքված

ხელშეკრულება.

պայմանագիր:

საცხოვრებელი ადგილი (ძირი-

ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐ

თადი მისამართი, დომიცილი)

(ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵՆ,

ადგილი, რომელსაც ფიზიკური

ԴՈՄԻՑԻԼ) Վայր, որը

პირი ჩვეულებრივ

ֆիզիկական անձը սովորաբար

საცხოვრებლად ირჩევს.

ընտրում է բնակման համար:

სახაზინო დამცველი პირი, რომე-

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆ` անձ, որը

ლიც იცავს გადახდისუუნარო

պաշտպանում է անվճարունակ

ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის,

կասկածյալի, ամբաստանյալի,

მსჯავრდებულის ინტერესებს

դատապարտյալի շահերը

წინასწარი გამოძიების დროს

նախաքննության ընթացքում և

და სასამართლოში საქმის

դատական վարույթների

განხილვისას.

ժամանակ:

სახალხო დამცველი (ombudsman)

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆ

ომბუდსმენი.
სახელმწიფო ადმინისტრაცია

(ombudsman) Օմբուդսմեն:
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱ

(public administration)

(public administration) Պետական

სახელმწიფოს ორგანიზა-

կազմակերպված կառույցներ,

ციული სტრუქტურები,

հաստատություններ և

დაწესებულებები და

ինստիտուտներ, որոնք

ინსტიტუტები, რომლებიც

պետական

სახელმწიფო პოლიტიკას

քաղաքականություն են
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ატარებენ.

վարում:

სახელმწიფო გერბი (State Emblem,

ՊԵՏԱԿԱՆ ԶԻՆԱՆՇԱՆ (State

National Emblem) განმასხვავებელი ნიშანი, რომელიც

Emblem, National Emblem)
Տարբերանշան, որը

წარმოადგენს სახელმწიფოს

հանդիսանում է պետության

ერთ-ერთ ოფიციალურ

պաշտոնական

სიმბოლოს.

խորհրդանշաններից մեկը:

სახელმწიფო დროშა (National

ՊԵՏԱԿԱՆ ԴՐՈՇ (National flag)

flag) სახელმწიფოს ერთ-ერთ

Պետության պաշտոնական

ოფიციალური სიმბოლო, მისი

խորհրդանշաններից մեկը, նրա

სუვერენიტეტის გამოხატულება.

ինքնիշխանության
արտահայտությունը:

სახელმწიფო მოსამსახურე (state

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂ (state

servant) საჯარო მოსამსახურე,

servant) Հանրային ծառայող,

რომელსაც აქვს

որը ծառայողական

სამსახურებრივი ურთიერთობა

հարաբերություն ունի

სახელმწიფოსთან.

պետության հետ:

სახელმწიფო მოხელე (state

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՅԱ (state

employee) პირი, რომელიც

employee) Անձ, որը

ინიშნება ან აირჩევა

նշանակվում է կամ ընտրվում

სახელმწიფო დაწესებულების

պետական հաստատության

საშტატო თანამდებობაზე.

հաստիքային պաշտոնի:

სახელმწიფო სამართალი (state

ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (state

(government) law) სამართლის

(government) law) Իրավունքի

დარგი, რომელიც შეისწავლის

ոլորտ, որն ուսումնասիրում է

სახელმწიფოს სოციალურ-

պետության սոցիալ-

ეკონომიკური, პოლიტიკური და

տնտեսական, քաղաքական և
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ტერიტორიული მოწყობის,

տարածքային կազմակերպման,

მოქალაქეთა ძირითადი თავი-

քաղաքացիների հիմնարար

სუფლებებისა და უფლებების

ազատությունների և իրավու-

დაცვის უზრუნველყოფის

նքների պաշտպանության

საფუძვლებს.

ապահովման հիմունքները:

სახელმწიფო სამსახური (civil

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (civil

service) სახელმწიფოს მიერ

service) Պետության կողմից

დაქირავებული მოსამსახუ-

վարձված ծառայողների

რეების საქმიანობა.

գործունեություն:

სახელმწიფო-პოლიტიკური

ՊԵՏԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ

თანამდებობის პირი საჯარო

ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ`

მოსამსახურე, რომელიც

հանրային ծառայող, որը

სახელმწიფო ან ადგილობრივი

պետական կամ տեղական

თვითმმართველობის

ինքնակառավարման

ორგანოში ეწევა პოლიტიკურ

մարմնում քաղաքական

საქმიანობას.

գործունեություն է ծավալում:

საჯარო ინფორმაცია საჯარო

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈ-

დაწესებულების ან საჯარო

ՒԹՅՈՒՆ` հանրային հաստ-

მოსამსახურის მიერ სამსახუ-

ատության կամ հանրային

რებრივ საქმიანობასთან

ծառայողի կողմից ծառայողա-

დაკავშირებით მიღებული,

կան գործունեության հետ

დამუშავებული, შექმნილი ან

կապված` ընդունված,

გაგზავნილი, აგრეთვე საჯარო

մշակված, ստեղծված կամ

დაწესებულებაში დაცული

ուղարկված, նաև հանրային

ოფიციალური ინფორმაცია.

հաստատությունում
պահպանված պաշտոնական
տեղեկատվություն:
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საჯარო მოსამსახურე (public

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂ (public

servant) ფიზიკური პირი,

servant) Ֆիզիկական անձ, որը

რომელიც საქმიანობს

գործունեություն է ծավալում

სახელმწიფო ან ადგილობრივი

պետական կամ տեղական

თვითმმართველობის

ինքնակառավարման

დაწესებულებაში.

հաստատությունում:

საჯარო რეესტრი საჯარო დაწე-

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԵԵՍՏՐ` հանրային

სებულება, სადაც ხორციელ-

հաստատություն, որտեղ

დება ნივთსა და არამატერია-

իրականացվում է իրերի և ոչ

ლურ ქონებაზე უფლებათა

նյութական գույքի հանդեպ

რეგისტრაცია.

իրավունքների գրանցում:

საჯარო სამართლის იურიდიული

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ

პირი (სსიპ) სახელმწიფო

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ

მმართველობის ორგანოების-

(ՀԻԻԱ) Պետական կառա-

გან განცალკევებული ორგანი-

վարման մարմիններից

ზაცია, რომელიც სახელმწიფოს

առանձին կազմակերպություն,

კონტროლით დამოუკიდებ-

որը պետության վերահսկմամբ

ლად ახორციელებს საჯარო

ինքնուրույն հանրային

საქმიანობას.

գործունեություն է իրականացնում:

საჯარო სამსახური (public service)

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

საქმიანობა სახელმწიფო და

(public service) Ծառայություն

ადგილობრივი თვითმმართვე-

պետական և տեղական

ლობის საბიუჯეტო დაწესებუ-

ինքնակառավարման

ლებებში.

բյուջետային
հաստատություններում:

საჯარო სამსახურის სახეები (kinds

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
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of public service) საჯარო სამსა-

ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ (kinds of public

ხური იყოფა შემდეგ სახეებად:

service) Հանրային

ა) სახელმწიფო სამსახური; ბ)

ծառայությունը բաժանվում է

სამსახური ადგილობრივ

հետևյալ տեսակների. ա)

თვითმმართველობაში.

պետական ծառայություն, բ)
ծառայություն պետական
ինքնակառավարման մեջ:

სეპარატიზმი (separatism) გამოყო-

ՍԵՊԱՐԱՏԻԶՄ, ԱՆՋԱՏՈՂԱԿԱ-

ფისკენ, გამოცალკევებისკენ

ՆՈՒԹՅՈՒՆ (separatism)

სწრაფვა.

Նկրտում դեպի անջատվելը,
առանձնանալը:

სისხლის სამართალი (criminal

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (criminal

law) კანონთა ერთობლიობა,

law) Օրենքների միասնություն,

რომელიც აწესრიგებს და

որը կարգավորում է և սահմա-

განსაზღვრავს პასუხისმგებ-

նում պատասխանատվությունը

ლობას ადამიანის, საზოგადო-

մարդու, հասարակության և

ებისა და სახელმწიფოს

պետության դեմ ուղղված

წინააღმდეგ მიმართულ

արարքների համար:

ქმედებებისათვის.
სისხლის სამართლის პროცესი

ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ` քրեական

სისხლის სამართლის საქმეების

իրավունքների գործերի

განხილვის პროცედურა,

քննարկման ընթացակարգերի

რომელიც დადგენილია

միասնություն, որը

სისხლის სამართლის

սահմանված է Քրեական

საპროცესო კოდექსით.

դատավարության օրենսգրքով:

სისხლის სამართლის საქმე

ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾ (criminal case)

(criminal case) სახელმწიფოს

Հանցագործություն կատարման
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მიერ დანაშაულის ჩადენაში

մեջ կասկածվող անձի

ეჭვმიტანილი პირის მიმართ

նկատմամբ պետության կողմից

აღძრული საქმე.

հարուցված գործ:

სპეციალისტი პირი, რომელსაც

ՄԱՍՆԱԳԵՏ` անձ, որն ունի

აქვს საჭირო ცოდნა და ჩვევები,

անհրաժեշտ գիտելիք և

რათა გაუწიოს სასამართლოს

հմտություններ, որպեսզի

კონსულტაცია ან აღმოუჩინოს

դատարանին խորհրդատվ-

ტექნიკური დახმარება.

ություն կամ տեխնիկական
օգնություն ցուցաբերի:

სპიკერი მოსამართლე მოსამარ-

ԽՈՍՆԱԿ ԴԱՏԱՎՈՐ` դատա-

თლე, რომელიც აწვდის

վոր, որը տեղեկատվություն է

ინფორმაციას საზოგადოებასა

մատուցում հասարակությանը

და მედიას სასამართლოს

և լրատվամիջոցներին

საქმიანობის თაობაზე.

դատարանի գործունեության
վերաբերյալ:

სრულწლოვანი ფიზიკური პირი,

ՉԱՓԱՀԱՍ` ֆիզիկական անձ, որի

რომელსაც შეუსრულდა 18

18 տարին լրացել է:

წელი.
სტანდარტული პირობები (ხელ-

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ (ՊԱՅ-

შეკრულების) ხელშეკრულების

ՄԱՆԱԳՐԻ) Պայմանագրի

წინასწარ ჩამოყალიბებული,

նախօրոք ձևակերպված,

მრავალჯერადი გამოყენები-

բազմակի օգտագործման

სათვის გამიზნული პირობები,

համար միտված պայմաններ,

რომელთაც ერთი მხარე

որոնք մի կողմը ներկայացնում

უდგენს მეორეს.

է մյուսին:

სუბორდინაცია (subordination) უმც-

ՍՈՒԲՈՐԴԻՆԱՑԻԱ (subordinat‐

როსის უფროსზე დაქვემდება-

ion) Ծառայողական համակար80

რების სამსახურებრივი სისტემა.

գում կրտսեր աշխատակիցների ենթարկումը ավագներին՝
ելնելով ծառայողական
կարգուկանոնից:

სხდომის თავმჯდომარე მოსამარ-

ՆԻՍՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ` դատավոր,

თლე, რომელიც უძღვება და

որը ղեկավարում է և վարում

წარმართავს სასამართლო

դատական նիստը:

სხდომას.
სხდომის მდივანი სასამართლოს

ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ` դատական

მოხელე, რომელიც ესწრება

ծառայող, որը ներկա է գործի

საქმის ზეპირ მოსმენას, ეხმა-

բանավոր լսմանը, օգնում է

რება მოსამართლეს და ადგენს

դատավորին և կազմում

შესაბამის სხდომის ოქმს.

համապատասխան նիստի
արձանագրություն:

ტრეფიკინგი (trafficking) ადამია-

ԹՐԱԳԻՔԻՆԳ, ՄԱՐԴԿԱՆՑ

ნით ვაჭრობა, ადამიანის ყიდვა

ԱՌԵՎՏՈՒՐ` մարդկանց

ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა

առևտուր, մարդու առք և

უკანონო გარიგების

վաճառք, կամ նրա հանդեպ

განხორციელება.

որևէ այլ անօրինական
գործարքների իրականացում:

ტრიბუნალი (tribunal) განსაკუთ-

ՏՐԻԲՈՒՆԱԼ (tribunal) Առանձն-

რებული სასამართლო ორგა-

ահատուկ դատական մարմին,

ნო, რომელიც იხილავს სამხედ-

որը վարում է զինվորական և

რო და განსაკუთრებული სიმძი-

խիստ ծանր քաղաքացիական

მის სამოქალაქო დანაშაულთან

հանցագործություններին

დაკავშირებულ საქმეებს.

վերաբերող գործեր:

უდავო ფაქტობრივი გარემოება

ԱՆՎԻՃԵԼԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՀԱՆԳԱ81

ფაქტობრივი გარემოება,

ՄԱՆՔ` փաստացի հանգամ-

რომლის ნამდვილობას

անք, որի ճշմարտացիությունը

მხარეები არ ხდიან სადავოდ.

կողմերը չեն դարձնում վիճելի:

უდავო წარმოება სასამართლო

ԱՌԱՆՑ ՎԵՃԻ ՎԱՐՈՒՅԹ`

წარმოება, რომელშიც

դատական վարույթ, որի

განმცხადებელს არ ჰყავს

հայտատուն չունի վիճաբանող

მოდავე მხარე.

կողմ:

უზენაესი სასამართლო (საქართ-

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

ველოს) მესამე, ბოლო

(Վրաստանի)` երրորդ, վերջին

ინსტანციის სასამართლო,

ատյանի դատարան, որը

რომელიც განიხილავს

քննարկում է վճռաբեկ

საკასაციო საჩივრებს

բողոքները, Վերաքննիչ

სააპელაციო სასამართლოს

դատարանի որոշումների

გადაწყვეტილებაზე.

վերաբերյալ:

უზურპაცია (usurpation) უკანონო

ՈՒԶՈՒՐՊԱՑՈՒՄ (usurpation)

მითვისება, მიტაცება

Ապօրինի զավթում

(ძალაუფლების, სხვისი

(իշխանության, ուրիշի

უფლებების).

իրավունքների):

უკანონო შემოსავალი (illegal

ԱՊՕՐԻՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏ (illegal

income) პირის საკუთრებაში

income) Անձի սեփականության

არსებული ფულადი სახსრები,

մեջ առկա դրամական

სხვა ქონება, რომელიც მან

միջոցներ, այլ գույք, որը նա

მიიღო კანონის დარღვევით.

ստացել է օրենքի խախտմամբ:

უკანონო შემოსავლის ლეგალი-

ԱՊՕՐԻՆԻ ԵԿԱՄՏԻ ՕՐԻՆԱԿ-

ზაცია (legalization of unlawful

ԱՆԱՑՈՒՄ (legalization of

income) უკანონო შემოსავლი-

unlawful income) Ապօրինի

სათვის კანონიერი სახის მიცემა.

եկամուտներին օրինական
82

տեսք տալ:
უკუძალა (კანონის) კანონის მიერ

ԵՏԱԴԱՐՁ ՈՒԺ (ՕՐԵՆՔԻ)

მის მიღებამდე არსებული

Օրենքի կողմից, մինչև նրա

ურთიერთობების მოწესრიგება.

ընդունումը առկա

როგორც წესი, კანონს უკუძალა

հարաբերությունների

არ აქვს.

կարգավորում: Որպես օրենք,
օրենքը ետադարձ ուժ չունի:

უსაფუძვლო გამდიდრება პირის

ԱՆՀԻՄՆ ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄ` անձի

მიერ მატერიალური

կողմից նյութական օգուտ

სარგებლის მიღება სათანადო

ստանալը, առանց

საფუძვლის გარეშე.

համապատասխան հիմունքի:

უფლება (right) პირის განსაზღვ-

ԻՐԱՎՈՒՆՔ (right) Անձի

რული შესაძლებლობა შეასრუ-

սահմանված հնարավոր-

ლოს გარკვეული მოქმედება.

ությունը` կատարելու որոշակի
գործողություն:

უფლებამოსილება (authority)

ԻՐԱՎԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (authority)

კანონით განსაზღვრული

Օրենքով սահմանված

უფლებები და მოვალეობები.

իրավունքներ և
պարտավորություններ:

უფლებაუნარიანობა პირის უნარი,

ԻՐԱՎՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ` անձի

ჰქონდეს სამოქალაქო

իրավունքներ ունենալու և

უფლებები და მოვალეობები.

պարտականություններ կրելու
ունակություն:

უფლებაუნარიანობა ფიზიკური

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԻՐԱՎՈՒ-

პირის (capacity of natural

ՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (capacity of

person) ფიზიკური პირის უნარი

natural person) Ֆիզիկական

ჰქონდეს სამოქალაქო

անձի` իրավունքներ
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უფლებები და მოვალეობები.

ունենալու և
պարտականություններ կրելու
ունակություն:

უფლების ბოროტად გამოყენება

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄ`

უფლებით სარგებლობა ისე,

իրավունքից օգտվել այնպես,

რომ მხოლოდ სხვებს ადგებათ

որ միայն ուրիշներին է

ზიანი და არ არის

հասնում վնաս և չի ընդգծված

გამოკვეთილი ამ უფლებით

այս իրավունքից օգտնվող

მოსარგებლე პირის ინტერესის

անձի շահի առավելությունը:

უპირატესობა.
უძრავი ქონება (უძრავი ნივთები)

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ (ԱՆՇԱՐԺ

მიწის ნაკვეთი მასში არსებული

ԻՐԵՐ)` հողամաս` նրանում

წიაღისეულით, მიწაზე

առկա օգտակար հանածոներ-

აღმოცენებული მცენარეები,

ով, հողի վրա աճած բույսերը,

ასევე შენობა-ნაგებობანი (ბინა),

նաև շենք-շինությունները

რომლებიც მყარად დგას

(բնակարանը), որը կայուն

მიწაზე.

կանգնած է հողի վրա:

უწყება (შეტყობინება)

ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ (ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ)

ოფიციალური შეტყობინება,

Պաշտոնական

რომლითაც მხარეს ან მის

տեղեկագրություն, որով

წარმომადგენელს ეცნობება

կողմին կամ նրա

სასამართლო სხდომის ან

ներկայացուցչին տեղեկացվում

ცალკეული საპროცესო

է դատական նիստի կամ

მოქმედების შესრულების

առանձին ընթացակարգային

თარიღი და ადგილი.

գործողության կատարման
ամսաթիվը և վայրը:

ფაბრიკაცია (fabrication) რისამე

ՖԱԲՐԻԿԱՑԻԱ (fabrication) Որևէ
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(როგორც წესი,

բանի (որպես օրենք,

კანონსაწინააღმდეგოს) დიდი

հակաօրինական) մեծ

რაოდენობით დამზადება.

քանակությամբ պատրաստում:

ფალსიფიკაცია (falsification) რაიმე

ՖԱԼՍԻՖԻԿԱՑԻԱ, ԿԵՂԾԱՐԱՐ-

ნამდვილის, ჭეშმარიტის

ՈՒԹՅՈՒՆ, ԶԵՂԾԱՐԱՐ-

შეცვლა მცდარით, ყალბით.

ՈՒԹՅՈՒՆ (falsification) Որևէ
իսկականի, իրականի
փոխարինում սխալով, կեղծով:

ფაქტობრივი გარემოება კონკრე-

ՓԱՍՏԱՑԻ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔ`

ტული მოვლენა (ფაქტი), რო-

կոնկրետ երևույթ (փաստ), որ

მელსაც ადგილი ჰქონდა მხა-

եղել է կողմերի միջև` վեճի հետ

რეებს შორის დავასთან დაკავ-

կապված հարաբերության

შირებული ურთიერთობისას.

ժամանակ:

ფიზიკური პირი (physical person)

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁ (physical

ცალკეული პირი, როგორც

person) Առանձին անձը, որպես

სამოქალაქო სამართლის

քաղաքացիական իրավունքի

სუბიექტი.

սուբյեկտ:

ფილიალი (წარმომადგენლობა)

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

იურიდიული პირის

(ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ)

განცალკევებული

Իրավաբանական անձի

ქვედანაყოფი, რომელიც

առանձնացված

წარმოადგენს ამ იურიდიული

ստորաբաժանում, որ

პირს და ახორციელებს მის

ներկայացնում է այս

საქმიანობას.

իրվաբանական անձին և
իրականացնում է նրա
գործունեությունը:

ფილიაცია (filiation) შობის ფაქტის

ՖԻԼԻԱՑԻԱ (filiation) Քաղաքա85

საფუძველზე ქვეყნის

ցիության ձեռքբերում տվյալ

მოქალაქეობის მოპოვება.

երկրում ծնվելու շնորհիվ:

ფიქცია (იურიდიული) სამართლის

ՖԻԿՑԻԱ, ՀՈՐԻՆՎԱԾՔ

მიზნებისათვის რაიმე

(իրավաբանական)` իրավունքի

ინსტიტუტის ხელოვნურად

նպատակների համար որևէ

შექმნა (გამოგონება).

ինստիտուտի արհեստա-

მაგალითად, იურიდიული

կանորեն ստեղծում (հոր-

პირის გაგება ფიქციის გზით

ինում). Օրինակ, իրավա-

არის შექმნილი.

բանական անձ, հասկացությունը ֆիկցիայի միջոցով է
ստեղծված:

ფიცი მოწმის ზეპირი პირობა, რომ

ԵՐԴՈՒՄ` Վկայի բանավոր

ილაპარაკებს მხოლოდ

խոստումը, որ կխոսի միայն

სიმართლეს საქმის მისთვის

ճիշտը` գործի` իրեն հայտնի

ცნობილი ფაქტობრივი

փաստացի հանգամանքների

გარემოებების შესახებ.

մասին:

ფულის გათეთრება უკანონო

ՓՈՂԻ ԼՎԱՑՈՒՄ` ապօրինի

შემოსავლის ლეგალიზაცია.
ფუნქციონერი (functionary) პარტი-

եկամտի օրինականացում:
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԵՐ (functionary)

ული ან ადმინისტრაციული

Կուսակցական կամ վարչական

აპარატის თანამშრომელი.

ապարատի աշխատող:

ქმედუნარიანობა (capability)

ԳՈՐԾՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ფიზიკური პირის უნარი, თავისი

(capability) Ֆիզիկական անձի

ნებითა და მოქმედებით

ունակություն, իր կամքով և

განახორციელოს სამოქალაქო

գործողությամբ

უფლებები და მოვალეობები.

իրականացնելու քաղաքա86

ցիական իրավունքներ և
պարտականություններ:
ქმედუნარიანობა შეზღუდული

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԳՈՐԾՈՒՆ-

(limited capability) არასრულწ-

ԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (limited capability)

ლოვანი შვიდიდან 18 წლამდე,

Անչափահասը յոթից մինչև 18

ასევე სრულწლოვანი,

տարեկանը, նաև չափահասը,

რომელსაც სასამართლომ

որի հանդեպ դատարանը

დაუწესა მზრუნველობა.

հոգաբարձություն է սահմանել:

ქმედუუნარო ფიზიკური პირი,

ԱՆԳՈՐԾՈՒՆԱԿ` ֆիզիկական

რომელიც არ არის უფლება-

անձ, որն իրավազոր չէ

მოსილი დამოუკიდებლად

ինքնուրույն ձեռք բերել

შეიძინოს უფლებები ან

իրավունքներ կամ ստանձնել

იკისროს ვალდებულებები.

պարտավորություններ:

ქონება (property, estate) ყველა

ԳՈՒՅՔ (property, estate) Բոլոր

ნივთი და არამატერიალური

իրերը և ոչ նյութական

ქონებრივი სიკეთე, რომელთა

գույքային բարիքները, որոնց

ფლობა, სარგებლობა და

կարող են տիրապետել,

განკარგვა შეუძლიათ ფიზიკურ

օգտվել կամ տնօրինել

და იურიდიულ პირებს.

ֆիզիկական կամ
իրավաբանական անձինք:

ქონებაზე ყადაღის დადება

ԳՈՒՅՔԻ ՎՐԱ ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԴՆԵԼ

მესაკუთრის ან მფლობელის-

(sequestration of property)
Սեփականատիրոջը կամ

ათვის ქონების განკარგვის ან

տիրոջը գույքի տնօրինման

ქონებით სარგებლობის

կամ գույքից օգտվելու

უფლების აკრძალვა.

իրավունքի արգելում:

(sequestration of property)

ქორწინება (wedding) ოჯახის

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆ (wedding)
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შექმნის მიზნით ქალისა და

Ընտանիք ստեղծելու

მამაკაცის კავშირი, რომელიც

նպատակով կնոջ և

რეგისტრირებულია იუსტიციის

տղամարդու կապ, որը

სამინისტროს სამოქალაქო

գրանցված է արդարատա-

რეესტრის სააგენტოში.

դության նախարարության
Քաղաքացիական ռեեստրի
գործակալությունում:

ქრთამის აღება (take/accep bribes)

ԿԱՇԱՌՔ ՎԵՐՑՆԵԼ (take/accep

მოხელის მიერ ფულის, ფასიანი

bribes) Պաշտոնյայի կողմից

ქაღალდის, სხვა ქონების აღება

գումար, արժեթուղթ, այլ գույք

ამა თუ იმ მოქმედების

վերցնել` այս կամ այն

შესრულების ან

գործողությունը կատարելու

შეუსრულებლობისათვის.

կամ չկատարելու համար:

ქურდობა სისხლის სამართლის

ԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ` Քրեական

კოდექსით გათვალისწინებული

օրենսգրքով նախատեսված

დანაშაულებრივი ქმედება,

հանցավոր արարք, որի

რომლის დროსაც პირი

ժամանակ անձը գաղտնի

ფარულად ეუფლება სხვის

կերպով տիրապետում է ուրիշի

მოძრავ ნივთს მართლსაწი-

շարժական իրին`

ნააღმდეგო მისაკუთრების

հակաօրինական յուրացման

მიზნით.

նպատակով:

ყადაღა უზრუნველყოფის ღონის-

ԱՐԳԵԼԱՆՔ` ապահովման

ძიება, რომელიც უკრძალავს

միջոցառում, որը

მოპასუხეს გაასხვისოს

պատասխանողին արգելում է

ყადაღადადებული ქონება.

օտարել

արգելանքի տակ

գտնվող գույքը:
ყაჩაღობა სისხლის სამართლის

ԱՎԱԶԱԿՈՒԹՅՈՒՆ` Քրեական
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კოდექსით გათვალისწინებული

օրենսգրքով նախատեսված

დანაშაულებრივი ქმედება,

հանցավոր արարք, որի

რომლის დროსაც პირი

ժամանակ անձը հարձակում է

ახორციელებს თავდასხმას

իրականացնում կյանքի կամ

სიცოცხლისათვის ან

առողջության համար

ჯანმრთელობისათვის საშიში

վտանգավոր բռնությամբ կամ

ძალადობით ანდა ასეთი

նման բռնության

ძალადობის გამოყენების

իրականացման

მუქარით სხვისი მოძრავი

սպառնալիքով` ուրիշի

ნივთის მართლსაწინააღმდეგო

շարժական իրը

მისაკუთრების მიზნით.

հակաօրինաբար յուրացնելու
նպատակով:

შეწყალება (amnesty) სამართლებ-

ՀԱՄԱՆԵՐՈՒՄ (amnesty)

რივი აქტი, რომლითაც

Իրավական ակտ, որով

მსჯავრდადებული შეიძლება

դատապարտյալը կարող է

გათავისუფლდეს სასჯელის

ազատվել պատժի հետագա

შემდგომი მოხდისაგან ან/და

կրումից կամ/և պատիժը նրա

მისთვის სასჯელი შეიძლება

համար կարող է նվազեցվել

შემცირდეს ან შეიცვალოს

կամ փոխվել ավելի թեթև

უფრო მსუბუქი სასჯელით.

պատժով:

შეწყვეტა (საქმის წარმოების)

ԿԱՐՃՈՒՄ (գործի վարույթի)`

წარმოების დასრულება საქმის

վարույթի ավարտելը, առանց

არსებითი განხილვის გარეშე

գործի էական քննարկման և

და იგივე სარჩელით

նույն հայցով դատարանին

სასამართლოსთვის ხელახლა

կրկին դիմելու արգելումով:

მიმართვის აკრძალვით.
შვებულება (holiday, leave) მუშაკის

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ (holiday, leave)
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ყოველწლიური

Աշխատողի ամենամյա

განთავისუფლება

ազատելը որոշակի

თანამდებობისა და საშუალო

ժամանակով` պաշտոնի և

ხელფასის შენარჩუნებით.

միջին աշխատավարձի
պահպանմամբ:

შრომის ანაზღაურება (payment,

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ (payment, salary)

salary) საწარმოს, დაწესებულე-

ձեռնարկության, հիմնարկի,

ბის, ორგანიზაციის მიერ

կազմակերպության կողմից

მუშაკისათვის მიცემული

աշխատողներին տրված

ხელფასი მის მიერ დახარჯული

աշխատավարձը` ըստ նրա

შრომის რაოდენობისა და

կողմից կատարված

ხარისხის მიხედვით.

աշխատանքի քանակի և
որակի:

შრომის კანონთა კოდექსი (labour

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

code) ძირითადი საკანონ-

(labour code) Հիմնական

მდებლო აქტი, სადაც გადმო-

օրենսդրական ակտ, որտեղ

ცემულია შრომის სამართლის

տրված են աշխատանքային

ნორმები და დებულებები.

իրավունքի նորմերը և
դրույթները:

შრომის სამართალი (labour laws/

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (labour

legislation) სამართლებრივი

laws/ legislation) Իրավական

ნორმების ერთობლიობა,

նորմերի միասնություն, որը

რომელიც აწესრიგებს მუშაკთა

կարգավորում է

შრომით ურთიერთობებს

աշխատողների

საწარმოსთან, დაწესებულე-

աշխատանքային

ბასთან ან ორგანიზაციასთან.

հարաբերությունները
ձեռնարկության,
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հաստատության կամ
կազմակերպության հետ:
შრომის შინაგანაწესი (regulations)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ

ნორმატიული აქტი, რომელიც

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (regulations)

საწარმოში, ორგანიზაციასა და

Նորմատիվ ակտ, որը

დაწესებულებაში შრომის

սահմանում է աշխատանքի

განაწესს განსაზღვრავს.

ներքին կանոնակարգը
ձեռնարկությունում,
հաստատությունում կամ
կազմակերպությունում:

შრომის წიგნაკი (work record card)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐՔՈՒՅԿ

ძირითადი დოკუმენტი მუშის ან

(work record card) Հիմնական

მოსამსახურის შრომითი

փաստաթուղթ աշխատողի

საქმიანობის შესახებ.

կամ ծառայողի
աշխատանքային
գործունեության մասին:

შრომის ხელშეკრულება (employ-

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱ-

ment contract) ხელშეკრულება,

ՆԱԳԻՐ (employment contract)

რომლითაც დასაქმებული

Պայմանագիր, որով

ვალდებული ხდება

աշխատողը պարտավոր է

შეთანხმებული ანაზღაურების

դառնում համաձայնեցված

სანაცვლოდ შეასრულოს

վարձատրության դիմաց

განსაზღვრული სამუშაო

կատարել սահմանված

დამსაქმებლის სასარგებლოდ.

աշխատանքը գործատուի
օգտին:

შტატგარეშე მოსამსახურე (not on

ԱՐՏԱՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏՈՂ
(not on the staff/temporary
servant) Անձ, որը նշանակումով

the staff/temporary servant)
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პირი, რომელიც დანიშვნით ან

կամ պայմանագրով որոշակի

ხელშეკრულებით გარკვეული

ժամկետով աշխատանքի է

ვადით მიიღება სამსახურში

ընդունվում ոչ մշտական

არამუდმივ ამოცანათა

խնդիրների կատարման

შესასრულებლად.

համար:

შუამავალი (middleman) პირი,

ՄԻՋՆՈՐԴ (middleman) Անձ, որն

რომელიც ახორციელებს ორ ან

իրականացնում է երկու կամ մի

რამდენიმე პირს შორის რაიმე

քանի անձերի միջև որևէ հարցի

საკითხის ირგვლივ

շուրջ համաձայնեցում:

შეთანხმებას.
შუამდგომლობა (mediation) მხა-

ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ (mediation)

რის მიმართვა სასამართლო-

Կողմի դիմում դատարանին

სადმი კონკრეტული პროცესუა-

կոնկրետ ընթացակարգային

ლური მოქმედების განხორციე-

գործողության իրականացման

ლების მოთხოვნით.

պահանջով:

ჩვენება პირდაპირი ან ჯვარედინი

ՑՈՒՑՄՈՒՆՔ` ուղղակի կամ

დაკითხვისას მოწმის მიერ

խաչաձև հարցաքննության

მისთვის დასმულ კითხვებზე

ժամանակ վկայի կողմից իրեն

გაცემული პასუხები.

առաջադրված հարցերին
տրված պատասխաններ:

ცენზურა (censorship) ბეჭდვით

ԳՐԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (censorship)

ორგანოებსა და მასობრივი

Տպագիր օրգանների կամ այլ

ინფორმაციის სხვა საშუალე-

զանգվածային լրատվա-միջ-

ბებზე სახელმწიფო ზედამხედ-

ոցների հանդեպ պետական

ველობის სისტემა, ასევე ასეთი

վերահսկողության համակարգ,

ზედამხედველობის განმახორ-

նաև նման վերահսկողություն

ციელებელი დაწესებულება.

իրականացնող հաստա92

տություն:
ცივილისტი (specialist in civil law)

ՑԻՎԻԼԻՍՏ (specialist in civil law)

ცივილისტიკის, ანუ

Ցիվիլիստիկայի կամ

სამოქალაქო სამართლის

քաղաքացիական իրավունքի

სპეციალისტი.

մասնագետ:

ცივილისტიკა (civilis) იურის-

ՑԻՎԻԼԻՍՏԻԿԱ (civilis) Իրավա-

პრუდენციის დარგი, რომელიც

գիտություն ուղղություն, որն

შეისწავლის სამოქალაქო

ուսումնասիրում է քաղա-

სამართლებრივ ურთიერ-

քացիական իրավական

თობებს.

հարաբերությունները:

ცილისწამება (slander) ვინმეს

ԶՐՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ (slander) Որևէ

მიმართ განზრახ მონაჭორის

մեկի դեմ դիտավորյալ

გავრცელება დანაშაულის

բամբասանքի տարածում`

ბრალდებით.

հանցագործության
մեղադրանքով:

ძალაში შესვლა (გადაწყვეტილე-

ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼ (ՈՐՈՇՄԱՆ)

ბის) თარიღი, რომლის

Ամսաթիվ, որից հետո

შემდეგაც სასამართლოს მიერ

դատարանի կողմից կայացված

გამოტანილი გადაწყვეტილება

որոշումը ձեռք է բերում

იურიდიულ ძალას იძენს.

իրավաբանական ուժ:

ძარცვა დანაშაულებრივი ქმედება, ԿՈՂՈՊՈՒՏ` հանցագործ
რომლის დროსაც პირი

գործողություն, որի ժամանակ

აშკარად ეუფლება სხვის

անձը բացահայտ կերպով

მოძრავ ნივთს მართლსა-

տիրապետում է ուրիշի

წინააღმდეგო მისაკუთრების

շարժական գույքին` հակա-

მიზნით.

օրինական յուրացման
նպատակով:
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წამება (torture) სისტემატური ცემა

ԽՈՇՏԱՆԳՈՒՄ (torture)

ან სხვაგვარი ძალადობა, რამაც

Սիստեմատիկ կերպով ծեծելը

დაზარალებულის ფიზიკური ან

կամ այլ բռնություններ, որոնք

ფსიქიკური ტანჯვა გამოიწვია,

հանգեցնում են տուժողի

მაგრამ არ მოჰყოლია

ֆիզիկական կամ հոգեկան

ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე

տառապանքների, բայց դրանց

ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება.

չի հետևել առողջության
կանխամտածված ծանր կամ
պակաս ծանր վնասվածք:

წამქეზებელი პირი, რომელიც

ՀՐԱՀՐՈՂ` անձ, որն ակտիվ

აქტიური ფსიქიკური ზემო-

հոգեկան ներգործությամբ այլ

ქმედებით სხვა პირს აღუძრავს

անձի մոտ հարուցում է

დანაშაულის ჩადენის განზ-

հանցագործության կատարման

რახვას და ამ უკანასკნელის

մտադրություն կամ վերջինիս

მეშვეობით ახორციელებს

միջոցով իրականացնում է իր

თავის ჩანაფიქრს.

մտահղացումը:

წარმოება სასამართლოში საქმის

ՎԱՐՈՒՅԹ` դատարանում գործի

განხილვის პროცესი.
წარმოებაში მიღება სასამართ-

քննարկման գործընթացը:
ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԵՋ ԸՆԴՈՒՆԵԼ`

ლოს გადაწყვეტილება,

դատարանի որոշում, որով

რომლითაც დასაშვებსა და

թույլատրելի և առանց

უხარვეზო საპროცესო დოკუ-

թերությունների

მენტს სასამართლო იღებს

ընթացակարգային

არსებითად განსახილველად.

փաստաթուղթը դատարանն
ընդունում է էական
քննարկման:

წერილობითი მტკიცებულება

ԳՐԱՎՈՐ ԱՊԱՑՈՒՅՑ` ակտեր,
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აქტები, საბუთები, საქმიანი და

փաստաթղթեր, գործեր և

პირადი ხასიათის წერილები,

անձնական բնույթի նամակներ,

რომლებიც შეიცავს ცნობებს

որոնք տեղեկություններ են

საქმისათვის მნიშვნელოვან

պարունակում գործի համար

გარემოებათა შესახებ.

կարևոր հանգամանքների
մասին:

წინარე ხელშეკრულება ხელშეკ-

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ`

რულება, რომლითაც სამომავ-

պայմանագիր, որով ապագա

ლო ხელშეკრულების დადების

պայմանագիր կնքելու

ვალდებულება წარმოიშობა.

պարտավորութուն է
առաջանում:

წინასწარი გამოძიება გამომძი-

ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ` քննիչի

ებლის ან/და პროკურორის

կամ/և դատախազի կողմից

მიერ განხორციელებულ

իրականացված

მოქმედებათა ერთობლიობა,

գործողությունների

რომლის მიზანია დანაშაულებ-

ամբողջություն, որի նպատակն

რივი ქმედების დადგენა და

է հանցավոր արարքի որոշումը

მისი ჩამდენი პირის მხილება.

և այն կատարող անձի
բացահայտումը:

ხანდაზმულობა იურიდიული

ՎԱՂԵՄՈՒԹՅՈՒՆ`

შედეგის მქონე მოქმედებათა

իրավաբանական հետևանք

განხორციელებისათვის

ունեցող գործողությունների

კანონით განსაზღვრული ვადის

իրականացման համար

გასვლა. ამ ვადის გასვლის

Օրենքով սահմանված

შემდეგ სასამართლოსათვის

ժամկետն անցնելը: Այս

მიმართვა უპერსპექტივოა.

ժամկետն անցնելուց հետո
դատարանին դիմելն
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անհեռանկարային է:
ხარვეზი საპროცესო დოკუმენტის

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ` դատավարական

ნაკლი, რომელიც

փաստաթղթի թերություն, որը

ექვემდებარება გამოსწორებას.

ենթակա է ուղղման:

ხარჯები (საპროცესო) ფულადი

ԾԱԽՍԵՐ (դատավարական)`

თანხა, რომლის გადახდა პირს

դրամական գումար, որն անձը

უწევს საქმის აღძვრისა და

վճարում է գործը հարուցելու և

წარმოებისათვის (მაგ. ბაჟი).

վարելու համար (օրինակ,
տուրք):

ხელისუფლების დანაწილება

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄ

პოლიტიკურ-სამართლებრივი

(separation of powers)
Քաղաքական‐իրավական

დოქტრინა, რომლის

ուսմունք, ըստ որի

მიხედვითაც პოლიტიკური

քաղաքական իշխանությունը

ხელისუფლება რამდენიმე

պետք է բաժանվի մի քանի

სტრუქტურას შორის უნდა

կառուցվածքների միջև`

გადანაწილდეს ტირანიის

բռնապետությունից

თავიდან ასაცილებლად.

խուսափելու համար:

(separation of powers)

ხელშეკრულება (agreement,

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ (agreement,

contract) - შეთანხმება ორ ან

contract) Համաձայնություն

მეტ პირს შორის, რომელიც

երկու կամ ավելի անձանց

ითვალისწინებს მათ უფლებათა

միջև, որը նախատեսում է

და მოვალეობათა დადგენას,

նրանց իրավունքների և

შეცვლას ან შეწყვეტას.

պարտականությունների
սահմանում, փոփոխում կամ
ընդհատում:

ხელშეკრულება (გარიგება) შე-

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ (ԳՈՐԾԱՐՔ)`
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თანხმება ფიზიკურ ან/და

պայմանավորվածություն

იურიდიულ პირებს შორის,

ֆիզիկական և / կամ

რომლითაც ისინი იღებენ

իրավաբանական անձանց

უფლებებს ან/და კისრულობენ

միջև, որով նրանք ձեռք են

ვალდებულებებს.

բերում իրավունքներ և / կամ
ստանձնում
պարտավորություններ:

ხელშეკრულება ჩუქების (deed of

ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ

grant/donate) ხელშეკრულება,

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ (deed of

რომლის მიხედვითაც

grant/donate) Պայմանագիր,

მჩუქებელი უსასყიდლოდ

ըստ որի, նվիրատուն

გადასცემს დასაჩუქრებულს

անհատույց նվիրառուին գույք

ქონებას.

է փոխանցում:

ხელშეკრულების პირობები (treaty

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

გათვალისწინებული

(treaty provisions)
Պայմանագրով նախատեսված

შესასრულებელი მოქმედება.

կատարվելիք գործողություն:

provisions) ხელშეკრულებით

ხელშეკრულების ფორმა ფორმა,

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՁԵՎ` ձև, որով

რომლითაც გარეგნულად

արտաքնապես

გამოიხატება ხელშეკრულების

արտահայտվում է

დადება.

պայմանագրի կնքումը:

ხულიგანი (hooligan) საზოგადოებ-

ԽՈՒԼԻԳԱՆ (hooligan)

რივი წესრიგის უხეშად დამრღ-

Հասարակական կարգը կոպիտ

ვევი პირი.

խախտող անձ:

ხულიგნობა საზოგადოებრივი

ԽՈՒԼԻԳԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`

წესრიგის უხეშად დარღვევა.

հասարակական կարգի կոպիտ
խախտում:
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ჯარიმა (fine, penalty) სასჯელის

ՏՈՒԳԱՆՔ (fine, penalty) Պատժի

ფორმა, როდესაც

ձև, երբ իրավախախտի

სამართალდამრღვევს

հանդեպ սահմանվում է

ეკისრება ფულადი თანხის

դրամական գումարի վճարում

გადახდა სახელმწიფოს

պետության օգտին:

სასარგებლოდ.
ჯგუფური დანაშაული დანაშაული,

ԽՄԲԱՅԻՆ

რომელსაც უშუალოდ სჩადის

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ`

ორი ან მეტი პირი.

հանցագործություն, որն
անմիջականորեն կատարում
են երկու կամ ավելի անձինք:

ჯვარედინი დაკითხვა საქმის ზე-

ԽԱՉԱՁԵՎ ՀԱՐՑԱՔՆՆՈ-

პირ მოსმენაზე მოწინააღმდეგე

ՒԹՅՈՒՆ` գործի բանավոր

მხარის (მაგ. ბრალდების

լսման ժամանակ հակառակորդ

მხარის მიერ დაცვის მხარის)

կողմի (օրինակ, մեղադրանքի

მოწმის დაკითხვა.

կողմը պաշտպանական կողմի
վկային) վկայի հարցաքննում:

ჰაუპტვახტი დაკავებული

ՀԱՈՒՊՏՎԱԽՏ, ԿԱՐԳԱՊԱ-

სამხედრო პირის სამყოფელი.

ՀԱԿԱՆ ՄԵԿՈՒՍԱՐԱՆ`
ձերբակալված զինվորական
անձի գտնվելու վայրը:

ჰიმნი (hymn) პოეტურ-მუსიკა-

ՀԻՄՆ, ՕՐՀՆԵՐԳ (hymn) Երաժշ-

ლური ნაწარმოები, სახელ-

տա-պոետիկ աշխատություն,

მწიფოს ერთ-ერთი სიმბოლო.

պետության խորհրդանիշերից
մեկը:
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