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ქ. თბილისი
რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო
სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და
მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ეს გადაწყვეტილება, “საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს
ორგანული კანონის 22-ე მუხლის, 23-ე მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, 27-ე
მუხლის პირველი პუნქტის, 28-ე მუხლისა და 30-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების
შესაბამისად, განსაზღვრავს რაიონული (საქალაქო) სასამართლოებისა და
თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების სამოქმედო ტერიტორიებს,
აღნიშნულ სასამართლოებსა და სასამართლო კოლეგიებში (პალატებში)
მოსამართლეთა რაოდენობას. (9.072010 N 1/81)
თავი I
რაიონული (საქალაქო) სასამართლოები
მუხლი 1. ამოღებულია (31.03.2011 N 1/66)
მუხლი 2. ამოღებულია (10.03.2009 N 1/37 ამოქმედდეს 2009 წლის 21 აპრილიდან)
მუხლი 3. ამბროლაურის რაიონული სასამართლო (7.08.2009 N 1/170 ამოქმედდეს
2009 წლის 10 სექტემბრიდან)

1. შეიქმნას ამბროლაურის რაიონული სასამართლო.
2. ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ამბროლაურის, ამბროლაურისა და ონის
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით. (16.06.2014 N 1/55 ამოქმედდეს
2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების შედეგების
ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან)

3. ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 2
მოსამართლით. (15.01.2016 N 1/7)
4. ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 1 მოსამართლით, რომელიც უფლებამოსილებას
განახორციელებს ონის მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 4. ახალქალაქის რაიონული სასამართლო
1. შეიქმნას ახალქალაქის რაიონული სასამართლო.
2. ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო

ტერიტორია

განისაზღვროს
ახალქალაქისა
და
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 4
მოსამართლით. (9.07.2019 N 1/159)
4. ახალქალაქის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის
რაოდენობა განისაზღვროს 1 მოსამართლით, რომელიც უფლებამოსილებას
განახორციელებს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში. მაგისტრატი მოსამართლის
სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული საზღვრებით.
5. ახალციხის რაიონული სასამართლო (10.03.2009 N 1/37 ამოქმედდეს 2009 წლის 21
აპრილიდან)

1. შეიქმნას ახალციხის რაიონული სასამართლო.
2. ახალციხის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
თვითმმართველი ქალაქის - ახალციხის, ახალციხის, ადიგენის, ასპინძისა და ბორჯომის
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით. (16.06.2014 N 1/55 ამოქმედდეს 2014
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების შედეგების
ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან)

3. ახალციხის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 7
მოსამართლით. (15.01.2016 N 1/7)
4. ახალციხის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 3 მოსამართლით, რომელთაგან:
ა) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს ადიგენის
მუნიციპალიტეტში;
ბ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს ასპინძის
მუნიციპალიტეტში;
გ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 6. ამოღებულია (10.03.2009 N 1/37 ამოქმედდეს 2009 წლის 21 აპრილიდან)
მუხლი 7. ამოღებულია (30.10.2009 N 1/358)
მუხლი 8. ბათუმის საქალაქო სასამართლო (7.08.2009 N 1/170 ამოქმედდეს 2009 წლის
10 სექტემბრიდან)

1. შეიქმნას ბათუმის საქალაქო სასამართლო.
2. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
თვითმმართველი ქალაქის _ ბათუმისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში შეიქმნას სპეციალიზებული
სასამართლო კოლეგიები:
ა) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია;
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია;

გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია.
4. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 16
მოსამართლით. (9.07.2019 N 1/159)
5. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სპეციალიზებულ სასამართლო კოლეგიებში
მოსამართლეთა რაოდენობა განისაზღვროს: (05.02.2018 N1/90)
ა) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში – 7 მოსამართლით; (9.07.2019 N 1/159)
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში – 5 მოსამართლით;
გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში – 3 მოსამართლით.
6. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 1 მოსამართლით, რომელიც უფლებამოსილებას
განახორციელებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 9. ამოღებულია (9.072010 N 1/81)
მუხლი 10. ბოლნისის რაიონული სასამართლო (30.10.2009 N 1/358)
1. შეიქმნას ბოლნისის რაიონული სასამართლო.
2.
ბოლნისის
რაიონული
სასამართლოს
სამოქმედო
ტერიტორია
განისაზღვროს ბოლნისის, დმანისისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. ბოლნისის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 7
მოსამართლით. (28.04.2016 N 1/133)
4. ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 2 მოსამართლით, რომელთაგან:
ა) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს დმანისის
მუნიციპალიტეტში;
ბ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს
მარნეულის მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 11. ამოღებულია (10.03.2009 N 1/37 ამოქმედდეს 2009 წლის 21 აპრილიდან)
მუხლი 111. გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული
სასამართლო (15.09.2009 N 1/222)
1. აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საქართველოს იურისდიქციის
სრულ აღდგენამდე შეიქმნას გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის
რაიონული სასამართლო.
2. გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს
უფლებამოსილება საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავრცელდეს
აბაშის, ამბროლაურის, ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, ზუგდიდის, თერჯოლის,
ლანჩხუთის, ლენტეხის, მარტვილის, მესტიის, ოზურგეთის, ონის, სამტრედიის,
საჩხერის, სენაკის, ტყიბულის, ქედის, ქობულეთის, შუახევის, ჩოხატაურის,
ჩხოროწყუს, ცაგერის, წალენჯიხის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის,

ხელვაჩაურის, ხობის, ხონისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების, თვითმმართველი
ქალაქების - ბათუმის, ფოთისა და ქუთაისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იძულებით
გადაადგილებულ პირებზე, ასევე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებზე.
3. გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს
შემადგენლობა განისაზღვროს 1 მოსამართლით. (15.01.2016 N 1/7)
4. გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს
ადგილსამყოფლად განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი.
მუხლი 12. ამოღებულია (2.08.2012 N 1/141 ამოქმედდეს 2012 წლის 11 სექტემბრიდან)
მუხლი 13. გორის რაიონული სასამართლო
1. შეიქმნას გორის რაიონული სასამართლო;
2. გორის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
თვითმმართველი ქალაქის - გორის, გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული საზღვრებით, აგრეთვე „დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2007 წლის 8 მაისის
დადგენილებით შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის
(გარდა ახალგორისა და თიღვის მუნიციპალიტეტებისა) ტერიტორიით. (16.06.2014 N 1/55
ამოქმედდეს 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების
შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან)

3. გორის რაიონულ სასამართლოში შეიქმნას სპეციალიზებული სასამართლო
კოლეგიები:
ა) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია;
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია;
გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია.
4. გორის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 11
მოსამართლით. (9.07.2019 N 1/159)
5. გორის რაიონული სასამართლოს სპეციალიზებულ სასამართლო კოლეგიებში
მოსამართლეთა რაოდენობა განისაზღვროს: (27.12.2017 N1/330 ამოქმედდეს 2017 წლის 31
დეკემბრიდან)

ა) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში - 4 მოსამართლით; (9.07.2019 N 1/159)
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში - 5 მოსამართლით;
გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში - 1 მოსამართლით.
6. გორის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის რაოდენობა
განისაზღვროს 1 მოსამართლით, რომელიც უფლებამოსილებას განახორციელებს
კასპის მუნიციპალიტეტში. მაგისტრატი მოსამართლის სამოქმედო ტერიტორია
განისაზღვროს კასპის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრებით.
მუხლი 131. გურჯაანის რაიონული სასამართლო (1.11.2011 N1/173)
1. შეიქმნას გურჯაანის რაიონული სასამართლო.

2.
გურჯაანის
რაიონული
სასამართლოს
სამოქმედო
ტერიტორია
განისაზღვროს გურჯაანის, ლაგოდეხისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. გურჯაანის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 6
მოსამართლით. (30.10.2012 N 1/274)
4. გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 2 მოსამართლით, რომელთაგან:
ა) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში;
ბ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს ყვარლის
მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 14. ამოღებულია (30.10.2009 N 1/358)
მუხლი 15. ამოღებულია (16.10.2012 N 1/175)
მუხლი 16. ამოღებულია (30.10.2009 N 1/358)
მუხლი 17. ამოღებულია (16.10.2012 N 1/175)
მუხლი 18. ზესტაფონის რაიონული სასამართლო (30.10.2009 N 1/358)
1. შეიქმნას ზესტაფონის რაიონული სასამართლო.
2. ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია
განისაზღვროს ზესტაფონის, თერჯოლისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 5
მოსამართლით. (15.01.2016 N 1/7)
4. ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 2 მოსამართლით, რომელთაგან:
ა) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში;
ბ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 19. ზუგდიდის რაიონული სასამართლო (19.11.2012 N 1/328)
1. შეიქმნას ზუგდიდის რაიონული სასამართლო.
2. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
თვითმმართველი ქალაქის - ზუგდიდის, ზუგდიდის, მესტიის, ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით. (16.06.2014 N 1/55 ამოქმედდეს 2014
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების შედეგების
ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან)

3. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 8
მოსამართლით. (28.04.2016 N 1/133)
4. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 3 მოსამართლით, რომელთაგან:

ა)
1
მოსამართლე
უფლებამოსილებას
განახორციელებს
მესტიის
მუნიციპალიტეტში;
ბ) 1 მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტში;
გ) 1 მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 20. თბილისის საქალაქო სასამართლო
1. შეიქმნას თბილისის საქალაქო სასამართლო.
2. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიქმნას სპეციალიზებული
სასამართლო კოლეგიები: (24.07.2017 N1/232 ამოქმედდეს 2017 წლის 25 ივლისიდან)
ა) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია;
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და
არსებითი განხილვის კოლეგია;
გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია.
4. ამოღებულია (24.07.2017 N1/232 ამოქმედდეს 2017 წლის 25 ივლისიდან)

5. ამოღებულია (24.07.2017 N1/232 ამოქმედდეს 2017 წლის 25 ივლისიდან)
6. თბილისის საქალაქო სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 126
მოსამართლით. (9.07.2019 N 1/159)
7. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სპეციალიზებულ სასამართლო
კოლეგიებში მოსამართლეთა რაოდენობა განისაზღვროს: (9.07.2019 N 1/159)
ა) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში - 51 მოსამართლით;
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და
არსებითი განხილვის კოლეგიაში - 43 მოსამართლით;
გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში - 32 მოსამართლით.
მუხლი 21. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო (16.10.2012 N 1/175)
1. შეიქმნას თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო.
2. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია
განისაზღვროს თეთრიწყაროსა და წალკის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული
საზღვრებით.
3. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 3
მოსამართლით.
4. თეთრიწყაროს რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 1 მოსამართლით, რომელიც უფლებამოსილებას
განახორციელებს წალკის მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 22. თელავის რაიონული სასამართლო (20.09.2011 N 1/131)
1. შეიქმნას თელავის რაიონული სასამართლო.

2. თელავის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
თვითმმართველი ქალაქის - თელავის, თელავისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული საზღვრებით. (16.06.2014 N 1/55 ამოქმედდეს 2014 წლის ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების
დღიდან)

3. თელავის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 6
მოსამართლით. (28.04.2016 N 1/133)
4. თელავის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 1 მოსამართლით, რომელიც უფლებამოსილებას
განახორციელებს ახმეტის მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 23. ამოღებულია (30.10.2009 N 1/358)
მუხლი 24. ამოღებულია (1.11.2011 N1/173)
მუხლი 25. ამოღებულია (7.08.2009 N 1/170 ამოქმედდეს 2009 წლის 10 სექტემბრიდან)
მუხლი 26. ამოღებულია (19.11.2012 N 1/328)
მუხლი 27. ამოღებულია (30.10.2009 N 1/358)
მუხლი 28. ამოღებულია (31.03.2011 N 1/66)
მუხლი 29. ამოღებულია (19.11.2012 N 1/328)
მუხლი 30. მცხეთის რაიონული სასამართლო
1. შეიქმნას მცხეთის რაიონული სასამართლო.
2. მცხეთის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
თვითმმართველი ქალაქის - მცხეთის, მცხეთის, ახალგორის, დუშეთის, თიანეთისა და
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით. (16.06.2014 N 1/55
ამოქმედდეს 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების
შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან)

3. მცხეთის რაიონულ სასამართლოში შეიქმნას სპეციალიზებული
სასამართლო კოლეგიები:
ა) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია.
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია.
გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია.
4. მცხეთის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 9
მოსამართლით. (9.07.2019 N 1/159)
5. მცხეთის რაიონული სასამართლოს სპეციალიზებულ სასამართლო
კოლეგიებში მოსამართლეთა რაოდენობა განისაზღვროს: (30.10.2012 N 1/274)
ა) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში – 1 მოსამართლით;
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში – 2 მოსამართლით; (9.07.2019 N
1/159)

გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში – 2 მოსამართლით. (28.04.2016 N 1/133)
6. მცხეთის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის რაოდენობა
განისაზღვროს 4 მოსამართლით, რომელთაგან:
ა) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს

ახალგორის მუნიციპალიტეტში.
ბ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს დუშეთის
მუნიციპალიტეტში.
გ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს თიანეთის
მუნიციპალიტეტში.
დ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტში.
7. მაგისტრატი მოსამართლეების სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრებით.
მუხლი 31. ოზურგეთის რაიონული სასამართლო (7.08.2009 N 1/170ამოქმედდეს
2009 წლის 10 სექტემბრიდან )

1. შეიქმნას ოზურგეთის რაიონული სასამართლო.
2. ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
თვითმმართველი ქალაქის - ოზურგეთის, ოზურგეთის, ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით. (16.06.2014 N 1/55 ამოქმედდეს 2014
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების შედეგების
ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან)

3. ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა
მოსამართლით.
4. ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი
რაოდენობა განისაზღვროს 2 მოსამართლით, რომელთაგან:
ა) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში;
ბ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში.

განისაზღვროს 5
მოსამართლეების
განახორციელებს
განახორციელებს

მუხლი 32. ამოღებულია (7.08.2009 N 1/170 ამოქმედდეს 2009 წლის 10 სექტემბრიდან)
მუხლი 33. რუსთავის საქალაქო სასამართლო (2.08.2012 N 1/141 ამოქმედდეს 2012 წლის
11 სექტემბრიდან)

1. შეიქმნას რუსთავის საქალაქო სასამართლო.
2. რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
თვითმმართველი ქალაქის – რუსთავისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. რუსთავის საქალაქო სასამართლოში შეიქმნას სპეციალიზებული სასამართლო
კოლეგიები:
ა)სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია;
ბ)სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია;
გ)ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია.

4. რუსთავის საქალაქო სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 13
მოსამართლით. (9.07.2019 N 1/159)
5. რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სპეციალიზებულ სასამართლო
კოლეგიებში მოსამართლეთა რაოდენობა განისაზღვროს: (9.07.2019 N 1/159)
ა) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში – 5 მოსამართლით;
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში – 4 მოსამართლით;
გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში – 2 მოსამართლით.
6. რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 2 მოსამართლით, რომლებიც უფლებამოსილებას
განახორციელებენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში. (9.07.2019 N 1/159)
მუხლი 34. ამოღებულია (16.10.2012 N 1/175)
მუხლი 35. სამტრედიის რაიონული სასამართლო (16.10.2012 N 1/175)
1. შეიქმნას სამტრედიის რაიონული სასამართლო.
2.
სამტრედიის
რაიონული
სასამართლოს
სამოქმედო
ტერიტორია
განისაზღვროს
სამტრედიის,
ვანისა
და
ხონის
მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. სამტრედიის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 5
მოსამართლით.
4. სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 2 მოსამართლით, რომელთაგან:
ა)
1
მოსამართლე
უფლებამოსილებას
განახორციელებს
ვანის
მუნიციპალიტეტში;
ბ)
1
მოსამართლე
უფლებამოსილებას
განახორციელებს
ხონის
მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 36. საჩხერის რაიონული სასამართლო
1. შეიქმნას საჩხერის რაიონული სასამართლო.
2. საჩხერის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
საჩხერისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. საჩხერის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 2
მოსამართლით. (28.04.2016 N 1/133)
4. საჩხერის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის რაოდენობა
განისაზღვროს 1 მოსამართლით, რომელიც უფლებამოსილებას განახორციელებს
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში. მაგისტრატი მოსამართლის სამოქმედო ტერიტორია
განისაზღვროს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრებით.
მუხლი 37. სენაკის რაიონული სასამართლო (31.03.2011 N 1/66)
1. შეიქმნას სენაკის რაიონული სასამართლო.

2. სენაკის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
სენაკის, აბაშისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული
საზღვრებით.
3. სენაკის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 4
მოსამართლით. (17.02.2017 N1/20)
4. სენაკის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 2 მოსამართლით, რომელთაგან:
ა) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს აბაშის
მუნიციპალიტეტში;
ბ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს
მარტვილის მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 38. სიღნაღის რაიონული სასამართლო (16.10.2012 N 1/175)
1. შეიქმნას სიღნაღის რაიონული სასამართლო.
2. სიღნაღის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
სიღნაღის,
დედოფლისწყაროსა
და
საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. სიღნაღის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 5
მოსამართლით.
4. სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 2 მოსამართლით, რომელთაგან:
ა) 1 მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტში;
ბ)
1
მოსამართლე
უფლებამოსილებას
განახორციელებს
საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 381. სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო (15.09.2009
N 1/222)

1. აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საქართველოს იურისდიქციის
სრულ აღდგენამდე შეიქმნას სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული
სასამართლო.
2. სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს უფლებამოსილება
საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავრცელდეს ადიგენის, ასპინძის,
ახალქალაქის, ახალციხის, ახმეტის, ბოლნისის, ბორჯომის, გარდაბნის, გორის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, დმანისის, დუშეთის, თეთრიწყაროს, თელავის,
თიანეთის, კასპის, ლაგოდეხის, მარნეულის, მცხეთის, ნინოწმინდის, საგარეჯოს,
სიღნაღის, ქარელის, ყაზბეგის, ყვარლის, წალკისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების,
“დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნის შესახებ”
საქართველოს პარლამენტის 2007 წლის 8 მაისის დადგენილებით შექმნილი
დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის, თვითმმართველი
ქალაქების - თბილისისა და რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იძულებით

გადაადგილებულ პირებზე.
3. სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა
განისაზღვროს 2 მოსამართლით. (15.01.2016 N 1/7)
4.
სოხუმისა
და
გაგრა-გუდაუთის
რაიონული
სასამართლოს
ადგილსამყოფლად განისაზღვროს ქ. თბილისი.
მუხლი 39. ამოღებულია (9.072010 N 1/81)
მუხლი 40. ფოთის საქალაქო სასამართლო (16.10.2012 N 1/175)
1. შეიქმნას ფოთის საქალაქო სასამართლო.
2. ფოთის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
თვითმმართველი
ქალაქის
–
ფოთისა
და
ხობის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. ფოთის საქალაქო სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 4
მოსამართლით. (18.09.2019 N 1/203)
4. ფოთის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების რაოდენობა
განისაზღვროს 1 მოსამართლით, რომელიც უფლებამოსილებას განახორციელებს
ხობის მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 41. ამოღებულია (7.08.2009 N 1/170 ამოქმედდეს 2009 წლის 10 სექტემბრიდან)
მუხლი 42. ამოღებულია (7.08.2009 N 1/170 ამოქმედდეს 2009 წლის 10 სექტემბრიდან)
მუხლი 43. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო (9.072010 N 1/81)
1. შეიქმნას ქუთაისის საქალაქო სასამართლო.
2. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის, ბაღდათის, ტყიბულისა და წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში შეიქმნას სპეციალიზებული
სასამართლო კოლეგიები:
ა) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია;
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია;
გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია.
4. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 13
მოსამართლით. (9.07.2019 N 1/159)
5. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სპეციალიზებულ სასამართლო
კოლეგიებში მოსამართლეთა რაოდენობა განისაზღვროს: (9.07.2019 N 1/159)
ა) სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში - 3 მოსამართლით;
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში – 4 მოსამართლით;
გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში – 3 მოსამართლით.“;
6. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 3 მოსამართლით, რომელთაგან:

ა) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს ბაღდათის
მუნიციპალიტეტში;
ბ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში;
გ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 44. ამოღებულია (20.09.2011 N 1/131)
მუხლი 45. ამოღებულია (7.08.2009 N 1/170 ამოქმედდეს 2009 წლის 10 სექტემბრიდან)
მუხლი 46. ამოღებულია (7.08.2009 N 1/170 ამოქმედდეს 2009 წლის 10 სექტემბრიდან)
მუხლი 47. ამოღებულია (19.11.2012 N 1/328)
მუხლი 48. ცაგერის რაიონული სასამართლო (19.11.2012 N 1/328)
1. შეიქმნას ცაგერის რაიონული სასამართლო.
2. ცაგერის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
ცაგერისა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. ცაგერის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 2
მოსამართლით. (15.01.2016 N 1/7)
4. ცაგერის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 1 მოსამართლით, რომელიც უფლებამოსილებას
განახორციელებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 49. ამოღებულია (19.11.2012 N 1/328)
მუხლი 50. ამოღებულია (16.10.2012 N 1/175)
მუხლი 51. ამოღებულია (9.072010 N 1/81)
მუხლი 52. ამოღებულია (30.10.2009 N 1/358)
მუხლი 53. ხაშურის რაიონული სასამართლო
1. შეიქმნას ხაშურის რაიონული სასამართლო.
2. ხაშურის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს
ხაშურის, ქარელისა და თიღვის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული
საზღვრებით.
3. ხაშურის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 5
მოსამართლით. (30.10.2012 N 1/274)
4. ხაშურის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის რაოდენობა
განისაზღვროს 1 მოსამართლით, რომელიც უფლებამოსილებას განახორციელებს
ქარელისა და თიღვის მუნიციპალიტეტებში. მაგისტრატი მოსამართლის
სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს ქარელისა და თიღვის მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული საზღვრებით.
მუხლი 54. ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო (7.08.2009 N 1/170 ამოქმედდეს

2009 წლის 10 სექტემბრიდან)

1. შეიქმნას ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო.
2. ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული საზღვრებით.
3. ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს 4
მოსამართლით. (15.01.2016 N 1/7)
4. ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლეების
რაოდენობა განისაზღვროს 3 მოსამართლით, რომელთაგან:
ა) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს ქედის
მუნიციპალიტეტში;
ბ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს შუახევის
მუნიციპალიტეტში;
გ) 1 მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას განახორციელებს ხულოს
მუნიციპალიტეტში.
მუხლი 55. ამოღებულია (16.10.2012 N 1/175)
მუხლი 56. ამოღებულია (16.10.2012 N 1/175)
მუხლი 57. ამოღებულია (7.08.2009 N 1/170 ამოქმედდეს 2009 წლის 10 სექტემბრიდან )
თავი II
თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოები
მუხლი 58. თბილისის სააპელაციო სასამართლო
1. შეიქმნას თბილისის სააპელაციო სასამართლო.
2. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორიას
განეკუთვნოს: ახალქალაქის, ახალციხის, ბოლნისის, გორის, გურჯაანის,
თეთრიწყაროს, თელავის, მცხეთის, სიღნაღის, სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთისა და
ხაშურის რაიონული, თბილისისა და რუსთავის საქალაქო სასამართლოების
სამოქმედო ტერიტორიები. (16.10.2012 N 1/175)
3. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა
განისაზღვროს 81 მოსამართლით. (9.07.2019 N 1/159)
4. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიასა და პალატებში
მოსამართლეთა რაოდენობა განისაზღვროს: (9.07.2019 N 1/159)
ა) სამოქალაქო საქმეთა პალატაში - 33 მოსამართლის შემადგენლობით;
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში - 19 მოსამართლის
შემადგენლობით;
გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში - 22 მოსამართლის შემადგენლობით;
დ) საგამოძიებო კოლეგიაში - 7 მოსამართლის შემადგენლობით.
მუხლი 59. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო

1. შეიქმნას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო.
2.
ქუთაისის
სააპელაციო
სასამართლოს
სამოქმედო
ტერიტორიას
განეკუთვნოს: ამბროლაურის, გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის,
ზესტაფონის, ზუგდიდის, ოზურგეთის, სამტრედიის, საჩხერის, სენაკის, ცაგერისა და
ხელვაჩაურის
რაიონული,
ბათუმის,
ფოთისა
და
ქუთაისის
საქალაქო
სასამართლოების სამოქმედო ტერიტორიები. (19.11.2012 N 1/328)
3. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა
განისაზღვროს 22 მოსამართლით. (9.07.2019 N 1/159)
4. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიასა და პალატებში
მოსამართლეთა რაოდენობა განისაზღვროს: (9.07.2019 N 1/159)
ა) სამოქალაქო საქმეთა პალატაში - 8 მოსამართლის შემადგენლობით;
ბ) სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში - 7 მოსამართლის შემადგენლობით;
გ) ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში - 5 მოსამართლის შემადგენლობით;
დ) საგამოძიებო კოლეგიაში – 2 მოსამართლის შემადგენლობით.
თავი III
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები
მუხლი 60. გორის რაიონული სასამართლოს შექმნამდე გორის, კასპისა და
ჯავის რაიონული სასამართლოების სამოქმედო ტერიტორიები და მოსამართლეთა
რაოდენობა
ამ გადაწყვეტილების მე-13 მუხლით გათვალისწინებული გორის რაიონული
სასამართლოს შექმნამდე:
ა) შეიქმნას გორის რაიონული სასამართლო. გორის რაიონული სასამართლოს
სამოქმედო
ტერიტორია
განისაზღვროს
გორის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული
საზღვრებით,
აგრეთვე
“დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნის შესახებ” საქართველოს
პარლამენტის 2007 წლის 8 მაისის დადგენილებით შექმნილი დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორული ერთეულის (გარდა ახალგორისა და თიღვის
მუნიციპალიტეტებისა)
ტერიტორიით.
გორის
რაიონული
სასამართლოს
შემადგენლობა განისაზღვროს ხუთი მოსამართლით.
ბ) შეიქმნას კასპის რაიონული სასამართლო. კასპის რაიონული სასამართლოს
სამოქმედო
ტერიტორია
განისაზღვროს
კასპის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული საზღვრებით. კასპის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა
განისაზღვროს ორი მოსამართლით.
გ) შეიქმნას ჯავის რაიონული სასამართლო. ჯავის რაიონული სასამართლოს
სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვროს ჯავის რაიონის ადმინისტრაციული
საზღვრებით. ჯავის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვროს ოთხი
მოსამართლით.
მუხლი

61.

გორის

რაიონული

სასამართლოს

ამოქმედებისათვის

გასატარებელი ღონისძიებები
1. 2007 წლის 17 სექტემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს გორის, კასპისა და
ჯავის რაიონული სასამართლოები. გორის, კასპისა და ჯავის რაიონული
სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2007 წლის 17
სექტემბრამდე კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი გორის
რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება კანონმდებლობით
დადგენილი წესით;
ბ)
განხორციელდეს
გორის
რაიონული
სასამართლოს
საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს ლიკვიდაციასა და გორის რაიონული
სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა;
დ) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა უზრუნველყოს
სალიკვიდაციო კომისიის შექმნა.
2. კასპის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული მაგისტრატი
მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2007 წლის 17 სექტემბრიდან
წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო
გორისა და ჯავის რაიონული სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეები,
ასევე კასპის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული რაიონული
სასამართლოს განსჯადი საქმეები 2007 წლის 17 სექტემბრიდან გადაეცეს გორის
რაიონულ სასამართლოს და მათი განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
მუხლი 62. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია
გორის რაიონული სასამართლოს ამოქმედებამდე
გორის რაიონული სასამართლოს ამოქმედებამდე თბილისის სააპელაციო
სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორიას განეკუთვნოს: ადიგენის, ასპინძის,
ახალქალაქის, ახალციხის, ახმეტის, ბოლნისის, ბორჯომის, გარდაბნის, გორის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, დმანისის, თეთრიწყაროს, თელავის, კასპის,
ლაგოდეხის, მარნეულის, მცხეთის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის, წალკის,
ხაშურის, ჯავის რაიონული, თბილისისა და რუსთავის საქალაქო სასამართლოების
სამოქმედო ტერიტორიები.
მუხლი 621. ახალციხის, ადიგენის, ასპინძისა და ბორჯომის რაიონული
სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (10.03.2009 N 1/37)
1. 2009 წლის 21 აპრილიდან ლიკვიდირებულ იქნეს ახალციხის, ადიგენის,
ასპინძისა და ბორჯომის რაიონული სასამართლოები. აღნიშნული სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2009 წლის 21 აპრილამდე

კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი ახალციხის
რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ) განხორციელდეს ახალციხის რაიონული სასამართლოს საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და ახალციხის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა;
დ) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა უზრუნველყოს
სალიკვიდაციო კომისიის შექმნა.
2. ადიგენის, ასპინძისა და ბორჯომის რაიონული სასამართლოების
წარმოებაში არსებული მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა
2009 წლის 21 აპრილიდან წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი
წესის შესაბამისად, ხოლო ახალციხის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში
არსებული საქმეები, ასევე ადიგენის, ასპინძისა და ბორჯომის რაიონული
სასამართლოს წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი საქმეები
2009 წლის 21 აპრილიდან გადაეცეს ახალციხის რაიონულ სასამართლოს და მათი
განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 622. ამბროლაურის, ონის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ჩოხატაურის,
ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის, ხულოს, ქობულეთის რაიონული და ბათუმის
საქალაქო სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (7.08.2009 N 1/170)
1. 2009 წლის 10 სექტემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს ამბროლაურისა და
ონის რაიონული სასამართლოები. აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო
ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2009 წლის 10 სექტემბრამდე, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით:
ა) უზრუნველყოფილ იქნეს ლიკვიდაციას დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი
ამბროლაურის რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ) განხორციელდეს ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
სასამართლოების
ლიკვიდაციასა
და
ამბროლაურის
რაიონული
სასამართლოს
შექმნასთან
დაკავშირებული
ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტა.
2. 2009 წლის 10 სექტემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს ბათუმის საქალაქო და
ქობულეთის
რაიონული
სასამართლოები.
აღნიშნული
სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2009 წლის 10 სექტემბრამდე,
კანონმდებლობით დადგენილი წესით:

ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი ბათუმის
საქალაქო სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ)
განხორციელდეს
ბათუმის
საქალაქო
სასამართლოს
საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და ბათუმის
საქალაქო სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
3. 2009 წლის 10 სექტემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს ოზურგეთის,
ლანჩხუთისა
და
ჩოხატაურის
რაიონული
სასამართლოები.
აღნიშნული
სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2009 წლის 10
სექტემბრამდე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური
რესურსების
აღწერა-ინვენტარიზაცია
და
მათი
ოზურგეთის რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ) განხორციელდეს ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და ოზურგეთის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
4. 2009 წლის 10 სექტემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს ხელვაჩაურის, ქედის,
შუახევისა და ხულოს რაიონული სასამართლოები. აღნიშნული სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2009 წლის 10 სექტემბრამდე,
კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური
რესურსების
აღწერა-ინვენტარიზაცია
და
მათი
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ) განხორციელდეს ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და ხელვაჩაურის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
5. ონის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული მაგისტრატი
მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2009 წლის 10 სექტემბრიდან
წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო
ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეები, ასევე ონის
რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს
განსჯადი საქმეები 2009 წლის
10 სექტემბრიდან გადაეცეს ამბროლაურის

რაიონულ სასამართლოს და მათი განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
6. ქობულეთის რაიონული სასამართლოების წარმოებაში არსებული
მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2009 წლის 10
სექტემბრიდან წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის
შესაბამისად, ხოლო ბათუმის საქალაქო სასამართლოს წარმოებაში არსებული
საქმეები, ასევე ქობულეთის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული
რაიონული სასამართლოს განსჯადი საქმეები 2009 წლის 10 სექტემბრიდან გადაეცეს
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს და მათი განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
7. ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის რაიონული სასამართლოების წარმოებაში
არსებული მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2009 წლის 10
სექტემბრიდან წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის
შესაბამისად, ხოლო ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული
საქმეები, ასევე ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის რაიონული სასამართლოების
წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი საქმეები 2009 წლის 10
სექტემბრიდან გადაეცეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოს და მათი განხილვა
გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
8. ქედის, შუახევისა და ხულოს რაიონული სასამართლოების წარმოებაში
არსებული მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2009 წლის 10
სექტემბრიდან წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის
შესაბამისად, ხოლო ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული
საქმეები, ასევე ქედის, შუახევისა და ხულოს რაიონული სასამართლოების
წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი საქმეები 2009 წლის 10
სექტემბრიდან გადაეცეს ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოს და მათი განხილვა
გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
9. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა უზრუნველყოს ამ
მუხლში აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო კომისიის შექმნა.
მუხლი 623. გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული, გალის რაიონული და
გულრიფშის რაიონული, ოჩამჩირის რაიონული და ტყვარჩელის საქალაქო, სოხუმის
რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
(15.09.2009 N 1/222)

1. 2009 წლის 19 ოქტომბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს გაგრის საქალაქო და
გუდაუთის რაიონული, გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული, ოჩამჩირის
რაიონული და ტყვარჩელის საქალაქო, სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო
სასამართლოები. აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან
დაკავშირებით 2009 წლის 19 ოქტომბრამდე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით,
უზრუნველყოფილ იქნეს:
ა) ლიკვიდაციას დაქვემდებარებული გაგრის საქალაქო და გუდაუთის
რაიონული, გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული, ოჩამჩირის რაიონული

და ტყვარჩელის საქალაქო სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეებისა და
დოკუმენტაციის აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი გალი-გულრიფშისა და
ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ) ლიკვიდაციას დაქვემდებარებული სოხუმის რაიონული და სოხუმის
საქალაქო სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეებისა და დოკუმენტაციის
აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული
სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
გ) ლიკვიდაციას დაქვემდებარებული გაგრის საქალაქო და გუდაუთის
რაიონული, გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული, ოჩამჩირის რაიონული
და ტყვარჩელის საქალაქო, სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო
სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და
მათი გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული, სოხუმისა და
გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოებისათვის გადაცემის ორგანიზება;
დ) გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული, სოხუმისა და
გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოების საკადრო უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
ე)
სასამართლოების
ლიკვიდაციასა
და
გალი-გულრიფშისა
და
ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული, სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული
სასამართლოების შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
2. გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული, გალის რაიონული და
გულრიფშის რაიონული, ოჩამჩირის რაიონული და ტყვარჩელის საქალაქო
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეები 2009 წლის 19 ოქტომბრიდან
გადაეცეს გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოს და
მათი განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
3. სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს წარმოებაში
არსებული საქმეები 2009 წლის 19 ოქტომბრიდან გადაეცეს სოხუმისა და
გაგრა-გუდაუთის რაიონულ სასამართლოს და მათი განხილვა გაგრძელდეს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
4. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა უზრუნველყოს
სალიკვიდაციო კომისიის შექმნა.
მუხლი 624. ბოლნისის, დმანისის, მარნეულის, ზესტაფონის, თერჯოლის,
ხარაგაულის, თელავის, ახმეტისა და გურჯაანის რაიონული სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებები (30.10.2009 N 1/358)
1. 2009 წლის 2 დეკემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს ბოლნისის, დმანისისა და
მარნეულის
რაიონული
სასამართლოები.
აღნიშნული
სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2009 წლის 2 დეკემბრამდე,
კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი ბოლნისის
რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ) განხორციელდეს ბოლნისის რაიონული სასამართლოს საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და ბოლნისის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
2. 2009 წლის 2 დეკემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს ზესტაფონის,
თერჯოლისა
და
ხარაგაულის
რაიონული
სასამართლოები.
აღნიშნული
სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2009 წლის 2
დეკემბრამდე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური
რესურსების
აღწერა-ინვენტარიზაცია
და
მათი
ზესტაფონის რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ) განხორციელდეს ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და ზესტაფონის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
3. 2009 წლის 2 დეკემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს თელავის, ახმეტისა და
გურჯაანის
რაიონული
სასამართლოები.
აღნიშნული
სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2009 წლის 2 დეკემბრამდე,
კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი თელავის
რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ)
განხორციელდეს
თელავის
რაიონული
სასამართლოს
საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და თელავის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
4. დმანისისა და მარნეულის რაიონული სასამართლოების წარმოებაში
არსებული მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2009 წლის 2
დეკემბრიდან წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის
შესაბამისად, ხოლო ბოლნისის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული
საქმეები, ასევე დმანისისა და მარნეულის რაიონული სასამართლოების წარმოებაში
არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი საქმეები 2009 წლის 2 დეკემბრიდან
გადაეცეს ბოლნისის რაიონულ სასამართლოს და მათი განხილვა გაგრძელდეს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

5. თერჯოლისა და ხარაგაულის რაიონული სასამართლოების წარმოებაში
არსებული მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2009 წლის 2
დეკემბრიდან წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის
შესაბამისად, ხოლო ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული
საქმეები, ასევე თერჯოლისა და ხარაგაულის რაიონული სასამართლოების
წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი საქმეები 2009 წლის 2
დეკემბრიდან გადაეცეს ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოს და მათი განხილვა
გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
6. ახმეტისა და გურჯაანის რაიონული სასამართლოების წარმოებაში
არსებული მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2009 წლის 2
დეკემბრიდან წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის
შესაბამისად, ხოლო თელავის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული
საქმეები, ასევე ახმეტისა და გურჯაანის რაიონული სასამართლოების წარმოებაში
არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი საქმეები 2009 წლის 2 დეკემბრიდან
გადაეცეს თელავის რაიონულ სასამართლოს და მათი განხილვა გაგრძელდეს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
7. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა უზრუნველყოს ამ
მუხლში აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო კომისიის შექმნა.
მუხლი 625. ქუთაისის საქალაქო, ბაღდათის, ტყიბულისა და წყალტუბოს
რაიონული სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (9.072010 N 1/81)
1. 2010 წლის 22 სექტემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს ქუთაისის საქალაქო,
ბაღდათის, ტყიბულისა და წყალტუბოს რაიონული სასამართლოები. აღნიშნული
სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2010 წლის
22 სექტემბრამდე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი ქუთაისის
საქალაქო სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ)
განხორციელდეს
ქუთაისის
საქალაქო
სასამართლოს
საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და ქუთაისის
საქალაქო სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
2. ბაღდათის, ტყიბულისა და წყალტუბოს რაიონული სასამართლოების
წარმოებაში არსებული მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა
2010 წლის 22 სექტემბრიდან წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი
წესის შესაბამისად, ხოლო ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს წარმოებაში არსებული
საქმეები, ასევე ბაღდათის, ტყიბულისა და წყალტუბოს რაიონული სასამართლოების
წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი საქმეები 2010 წლის 22

სექტემბრიდან გადაეცეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს და მათი განხილვა
გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
3. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა უზრუნველყოს ამ
მუხლში აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო კომისიის შექმნა.
მუხლი 626. სენაკის, აბაშისა და მარტვილის რაიონული სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებები (31.03.2011 N 1/66)
1. 2011 წლის 6 მაისიდან ლიკვიდირებულ იქნეს სენაკის, აბაშისა და
მარტვილის
რაიონული
სასამართლოები.
აღნიშნული
სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2011 წლის 6 მაისამდე,
კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი სენაკის
რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ)
განხორციელდეს
სენაკის
რაიონული
სასამართლოს
საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და სენაკის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
2. აბაშისა და მარტვილის რაიონული სასამართლოების წარმოებაში არსებული
მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2011 წლის 6 მაისიდან
წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო
სენაკის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეები, ასევე აბაშისა და
მარტვილის რაიონული სასამართლოების წარმოებაში არსებული რაიონული
სასამართლოს განსჯადი საქმეები 2011 წლის 6 მაისიდან გადაეცეს სენაკის რაიონულ
სასამართლოს და მათი განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.
3. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა უზრუნველყოს ამ
მუხლში აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო კომისიის შექმნა.
მუხლი 627. ყვარლისა და თელავის რაიონული სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებები (25.10.2011 N 1/148)
1. 2011 წლის 1 ნოემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს ყვარლის რაიონული
სასამართლო.
აღნიშნული
სასამართლოს
სალიკვიდაციო
ღონისძიებებთან
დაკავშირებით 2011 წლის 1 ნოემბრამდე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა) უზრუნველყოფილ იქნეს ლიკვიდაციას დაქვემდებარებული სასამართლოს
წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და მატერიალურ-ტექნიკური
რესურსების
აღწერა-ინვენტარიზაცია
და
მათი
გურჯაანის
რაიონული
სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;

ბ) განხორციელდეს გურჯაანის რაიონული სასამართლოს საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოს ლიკვიდაციასა და გურჯაანის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
2. 2011 წლის 1 ნოემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს თელავის რაიონული
სასამართლო.
აღნიშნული
სასამართლოს
სალიკვიდაციო
ღონისძიებებთან
დაკავშირებით 2011 წლის 1 ნოემბრამდე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა) უზრუნველყოფილ იქნეს ლიკვიდაციას დაქვემდებარებული სასამართლოს
წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და მატერიალურ-ტექნიკური
რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და შესაბამისად მათი თელავისა და გურჯაანის
რაიონული სასამართლოებისათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ)
განხორციელდეს
თელავის
რაიონული
სასამართლოს
საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოს ლიკვიდაციასა და თელავის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
3. ყვარლის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული მაგისტრატი
მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2011 წლის 1 ნოემბრიდან წარიმართოს
საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო აღნიშნული
სასამართლოს წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი საქმეები,
ასევე გურჯაანის მაგისტრატი სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეები 2011
წლის 1 ნოემბრიდან გადაეცეს გურჯაანის რაიონულ სასამართლოს და მათი
განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
4. თელავის რაიონული სასამართლოს (გარდა გურჯაანის მაგისტრატი
სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეებისა) წარმოებაში არსებული საქმეები
2011 წლის 1 ნოემბრიდან გადაეცეს თელავის რაიონულ სასამართლოს და მათი
განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
5. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა უზრუნველყოს ამ
მუხლში აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო კომისიის შექმნა.
მუხლი 628. გურჯაანისა და ლაგოდეხის რაიონული სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებები (1.11.2011 N1/173)
1. 2011 წლის 2 დეკემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს გურჯაანისა და
ლაგოდეხის
რაიონული
სასამართლოები.
აღნიშნული
სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით, 2011 წლის 2 დეკემბრამდე,
კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი გურჯაანის
რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;

ბ) განხორციელდეს გურჯაანის რაიონული სასამართლოს საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და გურჯაანის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
2. ლაგოდეხის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული მაგისტრატი
მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2011 წლის 2 დეკემბრიდან წარიმართოს
საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო აღნიშნული
სასამართლოს წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი საქმეები
2011 წლის 2 დეკემბრიდან გადაეცეს გურჯაანის რაიონულ სასამართლოს და მათი
განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
3. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა უზრუნველყოს ამ
მუხლში აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო კომისიის შექმნა.
მუხლი 629. რუსთავის საქალაქო და გარდაბნის რაიონული სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებები (2.08.2012 N 1/141 ამოქმედდეს 2012 წლის 10 აგვისტოდან)
1. 2012 წლის 11 სექტემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს რუსთავის საქალაქო და
გარდაბნის
რაიონული
სასამართლოები.
აღნიშნული
სასამართლოების
სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2012 წლის 11 სექტემბრამდე,
კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი რუსთავის
საქალაქო სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ)
განხორციელდეს
რუსთავის
საქალაქო
სასამართლოს
საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და რუსთავის
საქალაქო სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
2. გარდაბნის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული მაგისტრატი
მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2012 წლის 11 სექტემბრიდან
წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეები, ასევე გარდაბნის
რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს
განსჯადი საქმეები 2012 წლის 11 სექტემბრიდან გადაეცეს რუსთავის საქალაქო
სასამართლოს და მათი განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.
3. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა უზრუნველყოს ამ
მუხლში აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო კომისიის შექმნა.

მუხლი 6210. თეთრიწყაროს, წალკის, სამტრედიის, ვანის, ხონის, სიღნაღის,
დედოფლისწყაროს, საგარეჯოსა და ხობის რაიონული და ფოთის საქალაქო
სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (16.10.2012 N 1/175)
1. 2012 წლის 20 ნოემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს თეთრიწყაროსა და
წალკის რაიონული სასამართლოები. აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო
ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2012 წლის 20 ნოემბრამდე, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური
რესურსების
აღწერა-ინვენტარიზაცია
და
მათი
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ) განხორციელდეს თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
სასამართლოების
ლიკვიდაციასა
და
თეთრიწყაროს
რაიონული
სასამართლოს
შექმნასთან
დაკავშირებული
ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტა.
2. 2012 წლის 20 ნოემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს სამტრედიის, ვანისა და
ხონის რაიონული სასამართლოები. აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო
ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2012 წლის 20 ნოემბრამდე, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური
რესურსების
აღწერა-ინვენტარიზაცია
და
მათი
სამტრედიის რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ) განხორციელდეს სამტრედიის რაიონული სასამართლოს საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და სამტრედიის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
3. 2012 წლის 20 ნოემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს სიღნაღის,
დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოს რაიონული სასამართლოები. აღნიშნული
სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2012 წლის 20
ნოემბრამდე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი სიღნაღის
რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ) განხორციელდეს სიღნაღის რაიონული სასამართლოს საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;

გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და სიღნაღის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
4. 2012 წლის 20 ნოემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს ფოთის საქალაქო და
ხობის რაიონული სასამართლოები. აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო
ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2012 წლის 20 ნოემბრამდე, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი ფოთის
საქალაქო სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ)
განხორციელდეს
ფოთის
საქალაქო
სასამართლოს
საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და ფოთის
საქალაქო სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
5. წალკის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული მაგისტრატი
მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2012 წლის 20 ნოემბრიდან წარიმართოს
საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო თეთრიწყაროს
რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეები, ასევე წალკის რაიონული
სასამართლოს წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი საქმეები
2012 წლის 20 ნოემბრიდან გადაეცეს თეთრიწყაროს რაიონულ სასამართლოს და მათი
განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
6. ვანისა და ხონის რაიონული სასამართლოების წარმოებაში არსებული
მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2012 წლის 20 ნოემბრიდან
წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო
სამტრედიის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეები, ასევე ვანისა
და ხონის რაიონული სასამართლოების წარმოებაში არსებული რაიონული
სასამართლოს განსჯადი საქმეები 2012 წლის 20 ნოემბრიდან გადაეცეს სამტრედიის
რაიონულ სასამართლოს და მათი განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
7. დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოს რაიონული სასამართლოების
წარმოებაში არსებული მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა
2012 წლის 20 ნოემბრიდან წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი
წესის შესაბამისად, ხოლო სიღნაღის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში
არსებული საქმეები, ასევე დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოს რაიონული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი
საქმეები 2012 წლის 20 ნოემბრიდან გადაეცეს სიღნაღის რაიონულ სასამართლოს და
მათი განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
8. ხობის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული მაგისტრატი
მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2012 წლის 20 ნოემბრიდან წარიმართოს

საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო ფოთის
საქალაქო სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეები, ასევე ხობის რაიონული
სასამართლოს წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი საქმეები
2012 წლის 20 ნოემბრიდან გადაეცეს ფოთის საქალაქო სასამართლოს და მათი
განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
9. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა უზრუნველყოს ამ
მუხლში აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო კომისიის შექმნა.
მუხლი 6211. ზუგდიდის, მესტიის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ცაგერისა და
ლენტეხის რაიონული სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (19.11.2012 N
1/328)

1. 2012 წლის 21 დეკემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს ზუგდიდის, მესტიის,
ჩხოროწყუსა
და
წალენჯიხის
რაიონული
სასამართლოები.
აღნიშნული
სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2012 წლის 21
დეკემბრამდე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი ზუგდიდის
რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ) განხორციელდეს ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და ზუგდიდის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
2. 2012 წლის 21 დეკემბრიდან ლიკვიდირებულ იქნეს ცაგერისა და ლენტეხის
რაიონული სასამართლოები. აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო
ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2012 წლის 21 დეკემბრამდე, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით:
ა)
უზრუნველყოფილ
იქნეს
ლიკვიდაციას
დაქვემდებარებული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული საქმეების, დოკუმენტაციის და
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების აღწერა-ინვენტარიზაცია და მათი ცაგერის
რაიონული სასამართლოსათვის გადაცემის ორგანიზება;
ბ)
განხორციელდეს
ცაგერის
რაიონული
სასამართლოს
საკადრო
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის ორგანიზება;
გ) უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლოების ლიკვიდაციასა და ცაგერის
რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების
გადაწყვეტა.
3. მესტიის, ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის რაიონული სასამართლოების
წარმოებაში არსებული მაგისტრატი მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა
2012 წლის 21 დეკემბრიდან წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი
წესის შესაბამისად, ხოლო ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში

არსებული საქმეები, ასევე მესტიის, ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის რაიონული
სასამართლოების წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს განსჯადი
საქმეები 2012 წლის 21 დეკემბრიდან გადაეცეს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოს
და მათი განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
4. ლენტეხის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული მაგისტრატი
მოსამართლის განსჯადი საქმეების განხილვა 2012 წლის 21 დეკემბრიდან
წარიმართოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო
ცაგერის რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეები, ასევე ლენტეხის
რაიონული სასამართლოს წარმოებაში არსებული რაიონული სასამართლოს
განსჯადი საქმეები 2012 წლის 21 დეკემბრიდან გადაეცეს ცაგერის რაიონულ
სასამართლოს და მათი განხილვა გაგრძელდეს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.
5. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა უზრუნველყოს ამ
მუხლში აღნიშნული სასამართლოების სალიკვიდაციო კომისიის შექმნა.
მუხლი 63. გადაწყვეტილების ამოქმედება
1. ეს გადაწყვეტილება, გარდა მე-13 მუხლის, 58-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და
61-ე მუხლის პირველი პუნქტისა, ამოქმედდეს “რაიონული (საქალაქო)
სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა
რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 14
ნოემბრის N649, “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რაიონული (საქალაქო)
სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა
რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 14
ნოემბრის N651 და “თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების
შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიებისა და სასამართლო პალატებსა და
კოლეგიებში მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს
პრეზიდენტის
2005
წლის
27
ოქტომბრის
N857
ბრძანებულებების
ძალადაკარგულად გამოცხადებისთანავე.
2. მე-13 მუხლი და 58-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს 2007 წლის 17
სექტემბრიდან.
3. 61-ე მუხლის პირველი პუნქტი ამოქმედდეს 2007 წლის 10 აგვისტოდან.

ვალერი ცერცვაძე
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მდივანი

