საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაწყვეტილება №1/56
2017 წლის 1 მაისი
ქ. თბილისი
საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის
მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ

1. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების
შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 2017 წლის 8 თებერვლის ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-5
პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა
ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების თანდართული წესი.
2. ამ გადაწყვეტილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად მოსამართლეთა შორის
საქმეების განაწილება საპილოტო რეჟიმში განხორციელდეს რუსთავის საქალაქო სასამართლოში
2017 წლის 1 ივლისიდან, ხოლო სხვა საერთო სასამართლოებში მოსამართლეთა შორის საქმეები
განაწილდეს 2017 წლის 31 დეკემბრიდან.
3. ეს გადაწყვეტილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 ივლისიდან.

ლევან მურუსიძე
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მდივანი

დამტკიცებულია
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებით

საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად,
ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესი
მუხლი 1. რეგულირების სფერო
ეს წესი არეგულირებს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული
სისტემის (შემდგომში - ელექტრონული სისტემა) მეშვეობით განაწილებასთან დაკავშირებულ
საკითხებს.
მუხლი 2. საქმეთა განაწილების პრინციპი
1. საერთო სასამართლოებში მოსამართლეთა შორის საქმეთა განაწილება, გარდა ამ წესის
მე-3 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ხორციელდება შემთხვევითი განაწილების
პრინციპის დაცვით, რიცხვების გენერირების ალგორითმის საფუძველზე.
2. შემთხვევითი განაწილების პრინციპი გულისხმობს ელექტრონული სისტემის მეშვეობით
საქმის განაწილებას ამ წესით დადგენილი პროცედურის დაცვით ავტომატურად შერჩეულ
შესაბამისი კოლეგიის/პალატის/ვიწრო სპეციალიზაციის მოსამართლეზე.

მუხლი 3. შემთხვევები, რომლებზეც არ ვრცელდება შემთხვევითი განაწილების პრინციპი
1. შემთხვევითი განაწილების პრინციპი არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როცა:
ა) შესაბამის მუნიციპალიტეტში მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილებას მხოლოდ
ერთი მოსამართლე ახორციელებს;
ბ) რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში შესაბამისი სპეციალიზაციის მხოლოდ ერთი
მოსამართლეა;
გ) რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში შესაბამისი სპეციალიზაციის მხოლოდ ერთი
მოსამართლე მორიგეობს.
2. ამ პუნქტით გათვალისწინებული სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეები
ნაწილდება განჩინების/გადაწყვეტილების გამომტან მოსამართლეზე შემდეგ შემთხვევებში:
ა) სარჩელის მიღებაზე უარის თქმის, სარჩელის განუხილველად დატოვების ან საქმის
წარმოების შეწყვეტის შემთხვევაში სარჩელის განმეორებით წარდგენისას;
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ა ) სარჩელის მიღების შემდეგ იმავე მხარეების მიერ იმავე საგანზე იმავე საფუძვლით
სარჩელის განმეორებით წარდგენისას;
ბ) სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ განჩინებაზე საჩივრის წარდგენისას;
გ) სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ განცხადების განმეორებით წარდგენისას;
დ) სარჩელის აღძვრამდე სარჩელის ან მტკიცებულების უზრუნველყოფის შესახებ
განჩინების მიღების შემდეგ სარჩელის წარდგენისას;
ე) სარჩელის აღძვრამდე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის
გამოცემის ან ქმედების განხორციელების შესახებ დროებითი განჩინების მიღების შემდეგ
სარჩელის წარდგენისას;
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ე ) პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების
შემდეგ მხარდაჭერის ფარგლების შეცვლის შესახებ განცხადების წარდგენისას;
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ე ) გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღების შემდეგ მოვალის
ქონებასთან დაკავშირებით სარჩელის წარდგენისას;
ვ) გადაწყვეტილებაში უსწორობათა ან აშკარა არითმეტიკული შეცდომების გასწორების
შესახებ განცხადების წარდგენისას;
ზ) დამატებითი გადაწყვეტილების გამოტანის შესახებ განცხადების წარდგენისას;
თ) სასამართლოს გადაწყვეტილების განმარტების შესახებ განცხადების წარდგენისას;
ი) სააღსრულებო ფურცლის ან მისი დუბლიკატის გაცემის, სააღსრულებო ფურცელში
უზუსტობის აღმოფხვრის, გადაწყვეტილების აღსრულების გადადების ან განაწილვადების,
გადაწყვეტილების აღსრულების საშუალების ან წესის შეცვლის, გადაწყვეტილების აღსრულების
უზრუნველყოფის, აგრეთვე აღსრულების პროცესში უფლებამონაცვლის დადგენის შესახებ
განცხადების წარდგენისას;
კ) ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების გაუქმებისა და საქმის
ხელახლა განსახილველად დაბრუნებისას, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ზემდგომი ინსტანციის
სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
ლ) ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ
განცხადების წარდგენისას.
3. ამ პუნქტით გათვალისწინებული სისხლის სამართლის საქმეები ნაწილდება შემდეგი
წესით:
ა) ერთსა და იმავე სისხლის სამართლის საქმეზე რამდენიმე საგამოძიებო, საპროცესო
მოქმედების ჩატარებასთან დაკავშირებული ან რამდენიმე ბრალდებულის მიმართ წარდგენილი
აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ შუამდგომლობები ნაწილდება ერთსა და იმავე
მოსამართლეზე;
ბ) მიმალვის შემთხვევაში ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით
გამოყენებული პატიმრობის გაუქმების, შეცვლის ან ძალაში დატოვების საკითხს, მისი
დაპატიმრების შემთხვევაში, განიხილავს ის მოსამართლე, რომელმაც გამოიტანა განჩინება
აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ;

გ) ბრალდებულის პირველი წარდგენის სხდომის მიმდინარეობისას, შუამდგომლობა და
საქმე ბრალდებულის მიმართ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე
ნაწილდება პირველი წარდგენის სხდომის წარმმართველ მოსამართლეზე;
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გ ) ბრალდებულის პირველი წარდგენის სხდომის დასრულების შემდეგ შემოსული საქმე
და შუამდგომლობა ბრალდებულის მიმართ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის
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გამოტანის თაობაზე ნაწილდება ამ წესის მე-4 მუხლის 6 პუნქტით დადგენილი წესით შერჩეულ
წინასასამართლო სხდომის მოსამართლეზე;
დ) განცხადება გადაწყვეტილებაში ბუნდოვანება-უზუსტობის აღმოფხვრის შესახებ
ნაწილდება გადაწყვეტილების გამომტან მოსამართლეზე;
ე) განაჩენის გამოტანის შემდეგ წარდგენილი შუამდგომლობა განაჩენის აღსრულების
გადავადების, აგრეთვე სააღსრულებო ფურცლის ან მისი დუბლიკატის გაცემის, სააღსრულებო
ფურცელში უზუსტობის აღმოფხვრის შესახებ ნაწილდება განაჩენის გამომტან მოსამართლეზე;
ვ) ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე
შუამდგომლობის დაუშვებლად ცნობის შესახებ სააპელაციო სასამართლოს განჩინების საკასაციო
სასამართლოს მიერ გაუქმების შემთხვევაში, საქმე ნაწილდება გასაჩივრებული განჩინების
გამომტან მოსამართლეზე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ საკასაციო ინსტანციის სასამართლოს
გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
4. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 212-ე მუხლითა და 239-ე მუხლის
პირველი ნაწილით, ასევე, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 21-ე მუხლის
მე-4 და მე-6 ნაწილებით, 85-ე მუხლით, 114-ე მუხლის მე-7 ნაწილითა და 221-ე მუხლის მე-3
ნაწილით
გათვალისწინებულ
შემთხვევებში
საქმეები
ნაწილდება
კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ მოსამართლეზე.
5. საქმესთან დაკავშირებული დოკუმენტები და შუამდგომლობები დაერთვის
მოსამართლის წარმოებაში არსებულ საქმეს.
6. საქმეთა განაწილების მიზნებისათვის მხედველობაში არ მიიღება ამ მუხლის მე-2
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პუნქტითა (გარდა „ე “ ქვეპუნქტისა) და მე-3 პუნქტით (გარდა „ა“ ქვეპუნქტისა)
გათვალისწინებულ საქმეთა რაოდენობა.
7. მოსამართლის შვებულების, სამსახურებრივი მივლინებისა და დროებითი
შრომისუუნარობის პერიოდში, ამ მუხლის მე-2-მე-4 პუნქტებით განსაზღვრული საქმეები
გადაეცემა ამ წესის მე-4 მუხლის შესაბამისად შერჩეულ მოსამართლეს. სამსახურებრივი
უფლებამოსილების განახლების შემდეგ ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“-„ი“ ქვეპუნქტებითა და მე-3მე-4 პუნქტებით განსაზღვრული საქმეები უბრუნდება თავდაპირველ მოსამართლეს, ხოლო ამ
მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“ და „ლ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული საქმეები მოსამართლის მიერ
მოხსენებითი ბარათით მიმართვის შემთხვევაში დაუბრუნდება თავდაპირველ მოსამართლეს.
8. მოსამართლის მიერ ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების
გამოყენებისას,
ასევე
მოსამართლის
უფლებამოსილების
შეწყვეტის,
სხვა
სასამართლოში/კოლეგიაში/პალატაში/ვიწრო
სპეციალიზაციაში
გადასვლის
ან
სხვა
სასამართლოში მივლინების შემთხვევაში, ამ მუხლის მე-2–მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული
საქმეები ნაწილდება ამ წესის მე-4 მუხლის შესაბამისად, ხოლო იმავე სასამართლო
კოლეგიის/პალატის სხვა ვიწრო სპეციალიზაციაში მოსამართლის გადასვლის შემთხვევაში მასზე
ნაწილდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ და „ვ-ი“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქმეები.
9. სამუშაო და არასამუშაო საათებში ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული საქმეები ნაწილდება მორიგე მოსამართლეზე.
მუხლი 4. საქმეთა განაწილების წესი
1. საერთო სასამართლოებში საქმეები ნაწილდება მოსამართლეთა სპეციალიზაციის
მიხედვით, ამ წესის მე-5 მუხლით დადგენილი სპეციფიკის გათვალისწინებით. შერჩევის შედეგის
ამსახველი დოკუმენტი დაერთვის საქმეს. მოსამართლეთა სპეციალიზაციის მოთხოვნა არ
ვრცელდება მორიგეობის დროს გასანაწილებელ საქმეებზე.

2. იმ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში, სადაც შექმნილია სასამართლო კოლეგიები ან
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით სასამართლო კოლეგიებში
დადგენილია მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაცია, საქმეები ნაწილდება შესაბამისი
კოლეგიის/ვიწრო სპეციალიზაციის მოსამართლეთა შორის.
3. იმ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში, სადაც არ არის შექმნილი სასამართლო
კოლეგიები, საქმეები ნაწილდება შესაბამისი სპეციალიზაციის მოსამართლეთა შორის.
მოსამართლეთა სპეციალიზაცია ხორციელდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაწყვეტილებით.
4. თუ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის
მე-5 პუნქტის შესაბამისად მაგისტრატ მოსამართლეს სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ
დავალებული აქვს საქმის განხილვა მისი სამოქმედო ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ, რაიონულ
(საქალაქო) სასამართლოში შემოსული საქმეები ნაწილდება ასევე მაგისტრატ მოსამართლეზე.
5. იმ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში, სადაც საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს გადაწყვეტილებით განსაზღვრულია მაგისტრატი მოსამართლის სამოქმედო ტერიტორია,
მაგისტრატი მოსამართლის არყოფნისას საქმეები ნაწილდება რაიონული (საქალაქო)
სასამართლოს შესაბამისი სპეციალიზაციის მოსამართლეთა შორის, ხოლო „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის მე-5 პუნქტის
შესაბამისად სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს
მოსამართლის/მოსამართლეთათვის
მაგისტრატი
მოსამართლის
უფლებამოსილების
განხორციელების დავალებისას - მაგისტრატ მოსამართლესა და აღნიშნულ მოსამართლეთა
შორის.
6. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 23-ე მუხლის მე-4
პუნქტისა და 30-ე მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ საქმის
ამავე სასამართლოს სხვა სპეციალიზებულ შემადგენლობაში/კოლეგიაში/პალატაში ან
საგამოძიებო კოლეგიაში განხილვა არ შეიძლება დაევალოს შესაბამისი სპეციალიზაციის ყველა
მოსამართლეს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სასამართლოში შესაბამისი სპეციალიზაციის
მხოლოდ ერთი მოსამართლეა.
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6 . ბრალდებულის პირველი წარდგენის სხდომის დასრულების შემდეგ ელექტრონული
სისტემა უზრუნველყოფს შესაბამისი კოლეგიიდან/ვიწრო სპეციალიზაციიდან წინასასამართლო
სხდომის მოსამართლის შერჩევას. ერთსა და იმავე სისხლის სამართლის საქმეზე რამდენიმე
ბრალდებულის არსებობისას ელექტრონული სისტემის მეშვეობით შეირჩევა წინასასამართლო
სხდომის მხოლოდ ერთი მოსამართლე.
7. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში საქმის კოლეგიურად განხილვისას, სასამართლოს
თავმჯდომარე განსაზღვრავს კოლეგიურ შემადგენლობას, საქმის განმხილველი თავდაპირველი
მოსამართლის აუცილებელი მონაწილეობით.
8. სასამართლოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით სისხლის სამართლის საქმეზე
სათადარიგო მოსამართლის დანიშვნის მიზნით ელექტრონული სისტემა დამატებით
უზრუნველყოფს შესაბამისი კოლეგიიდან/პალატიდან/ვიწრო სპეციალიზაციიდან მოსამართლის
შერჩევას.
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8 . სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოებში საქმეები ნაწილდება
შესაბამისი პალატის/კოლეგიის/ვიწრო სპეციალიზაციის მოსამართლეთა შორის.
9. სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოებში საქმის განხილვისას საქმე
ნაწილდება სხდომის თავმჯდომარეზე/მომხსენებელ მოსამართლეზე.
10. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის მიერ საქმის განხილვისას,
ელექტრონული სისტემა, საქმის თავდაპირველად განმხილველი მოსამართლეებისა და სხდომის
თავმჯდომარის/მომხსენებელი მოსამართლის გათვალისწინებით, დამატებით უზრუნველყოფს
დიდი პალატის შემადგენლობიდან საჭირო რაოდენობის მოსამართლეთა შერჩევას.
11. საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მოსამართლის
აცილების/თვითაცილებისას, ასევე ობიექტური მიზეზით მის მიერ საქმის განხილვის

შეუძლებლობისას, საქმე ნაწილდება აღნიშნული მოსამართლის მონაწილეობის გარეშე, ამ
მუხლით დადგენილი წესით.
12. საჭიროების შემთხვევაში, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის ცალკეულ
საქმეებზე, რომელთა განხილვის ვადა არ აღემატება 72 საათს, სასამართლოს თავმჯდომარის
ბრძანებით დგინდება მორიგეობა და არასამუშაო და სამუშაო საათებში აღნიშნული საქმეები
ნაწილდება მოსამართლეთა მორიგეობის გრაფიკის მიხედვით. ამ შემთხვევაში განაწილებულ
საქმეთა რაოდენობა მხედველობაში არ მიიღება.
13. მოსამართლის მიერ არანაკლებ 7 დღით შვებულებით ან სამსახურებრივი მივლინებით
სარგებლობისას,
ასევე,
წინასწარ
ცნობილი
დროებითი
შრომისუუნარობის
გამო
მოსამართლისთვის სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეჩერების შემთხვევაში, მასზე არ
ნაწილდება საქმეები (გარდა მორიგეობის დროს შემოსული საქმეებისა) სამსახურებრივი
ურთიერთობის შეჩერებამდე 1 სამუშაო დღით ადრე - რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს
მოსამართლის შემთხვევაში, 3 სამუშაო დღით ადრე - სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის შემთხვევაში.
14. სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების (შვებულება, სამსახურებრივი მივლინება,
დროებითი შრომისუუნარობა, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულება)
პერიოდში მოსამართლეზე საქმეები არ ნაწილდება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ შვებულების,
სამსახურებრივი მივლინებისა და დროებითი შრომისუუნარობის ხანგრძლივობა არ აღემატება 5
დღეს და გასანაწილებელი საქმეების განხილვის ვადა აღემატება 72 საათს. ამ შემთხვევაში
მოსამართლეზე საქმეები არ ნაწილდება მოსამართლისთვის სამსახურებრივი უფლებამოსილების
შეჩერებამდე 1 სამუშაო დღით ადრე. მოსამართლეზე საქმეები არ ნაწილდება ასევე იმ
შემთხვევაში, როდესაც არსებობს განსაკუთრებული ობიექტური გარემოება და საქმეების
განხილვის ვადა არ აღემატება 72 საათს.
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14 . მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე ბოლო 2 თვის განმავლობაში,
როგორც წესი, მოსამართლეზე საქმეები არ ნაწილდება, გარდა იმ სამოქალაქო, ადმინისტრაციული
და სისხლის სამართლის საქმეებისა, რომელთა განხილვის ვადა არ აღემატება 72 საათს.
აღნიშნული წესი არ ვრცელდება თანამდებობაზე 3 წლის ვადით გამწესებულ მოსამართლეზე,
ასევე იმ შემთხვევებზე, როდესაც რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში შესაბამისი
სპეციალიზაციის მხოლოდ ერთი მოსამართლეა, ხოლო სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოს
შესაბამის პალატაში სამზე ნაკლები მოსამართლეა.
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14 . მოსამართლის სხვა სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნისას, ასევე იმავე
სასამართლოს სხვა სპეციალიზებულ შემადგენლობაში/კოლეგიაში/პალატაში გადასვლის
შემთხვევაში, მოსამართლეზე საქმეები არ ნაწილდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან გადაწყვეტილების ამოქმედებამდე პერიოდში.
15. შვებულების, სამსახურებრივი მივლინებისა და დროებითი შრომისუუნარობის
პერიოდში, ასევე განსაკუთრებული ობიექტური გარემოების არსებობისას, მოსამართლის
წარმოებაში არსებულ საქმეზე საპროცესო მოქმედების განსახორციელებლად, თუ ირღვევა ამ
მოქმედების
შესასრულებლად
საპროცესო
კანონმდებლობით
დადგენილი
ვადა
ან
შუამდგომლობის განსახილველად, თუ შუამდგომლობის განუხილველობამ შესაძლოა ზიანი
მიაყენოს მხარის კანონიერ უფლებასა და ინტერესს, საქმე დროებით გადაეცემა ამ მუხლის
შესაბამისად შერჩეულ მოსამართლეს. აღნიშნული საპროცესო მოქმედების შესრულების ან
შუამდგომლობის განხილვის შემდეგ საქმე უბრუნდება განმხილველ მოსამართლეს.
16. მოსამართლის მიერ ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო
შვებულების გამოყენებისას, ასევე მოსამართლის უფლებამოსილების შეწყვეტის, სხვა
სასამართლოში/კოლეგიაში/პალატაში გადასვლის ან სხვა სასამართლოში მივლინების
შემთხვევაში, მის წარმოებაში არსებული საქმეები ნაწილდება სხვა მოსამართლეებზე ამ
მუხლის შესაბამისად. იმავე სასამართლოს კოლეგიის/პალატის სხვა სპეციალიზაციაში
მოსამართლის გადასვლის შემთხვევაში, მის წარმოებაში არსებული ის საქმეები, რომლებზეც

არსებითი განხილვა არ არის დაწყებული, მოსამართლის მიერ მოხსენებითი ბარათით
მიმართვის შემთხვევაში, შემთხვევითი განაწილების პრინციპის დაცვით ნაწილდება სხვა
მოსამართლეებზე ამ მუხლის შესაბამისად. უფლებამოსილების შეწყვეტიდან ან სხვა
სასამართლოში/კოლეგიაში/პალატაში/სპეციალიზაციაში უფლებამოსილების შესრულების
დაწყებიდან არაუმეტეს 3 თვის ვადაში ყოფილი მოსამართლის იმავე თანამდებობაზე
გამწესების,
ხოლო
მოქმედი
მოსამართლის
იმავე
სასამართლოში/კოლეგიაში/პალატაში/სპეციალიზაციაში
გადასვლის
შემთხვევაში
ამ
პუნქტით განაწილებული საქმეები მოსამართლის მიერ მოხსენებითი ბარათით მიმართვის
შემთხვევაში დაუბრუნდება თავდაპირველ მოსამართლეს.
მუხლი 5. მოსამართლეთა თანაბარი დატვირთულობა
1.
ელექტრონული
სისტემა
უზრუნველყოფს
მოსამართლეთათვის
საქმეთა
შეძლებისდაგვარად თანაბარ განაწილებას, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილებულ
საქმეთაგან წარმოებაში არსებულ საქმეთა რაოდენობის გათვალისწინების გარეშე.
2. ელექტრონული სისტემა აფიქსირებს განაწილებულ საქმეთა საშუალო მაჩვენებელს,
თითოეულ მოსამართლეზე განაწილებულ საქმეთა რაოდენობას, შემთხვევითი შერჩევის შედეგად
გენერირებულ რიცხვს და ახდენს ყველა ამ პარამეტრის ლოგირებას.
3. შესაბამისი სპეციალიზაციის მოსამართლეთა შორის ელექტრონული სისტემის
მეშვეობით განაწილებულ საქმეთა რაოდენობებს შორის სხვაობა არ უნდა აღემატებოდეს სამს,
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გარდა ამ მუხლის 5 -მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
4. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში განაწილებულ საქმეთა რაოდენობებს შორის ამ
მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული სხვაობა უნდა იქნეს დაცული შემდეგ შემთხვევებში:
ა) სისხლის სამართლის საქმეებზე:
ა.ა) ბრალდებულის პირველი წარდგენის სხდომა;
ა.ბ) წინასასამართლო სხდომა;
ა.გ) საგამოძიებო და სხვა საპროცესო მოქმედებებთან დაკავშირებული შუამდგომლობა;
ა.დ) სისხლის სამართლის არსებითად განსახილველი საქმე, რომელზეც აღკვეთის
ღონისძიების სახით ბრალდებულის მიმართ გამოყენებულია პატიმრობა და რომელშიც:
ა.დ.ა) მხარეები სადავოდ არ ხდიან წარდგენილ მტკიცებულებებს;
ა.დ.ბ) მხარეები სადავოდ ხდიან წარდგენილ მტკიცებულებებს;
ა.ე) სისხლის სამართლის არსებითად განსახილველი საქმე, რომელზეც აღკვეთის
ღონისძიების სახით ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული არ არის პატიმრობა და რომელშიც:
ა.ე.ა) მხარეები სადავოდ არ ხდიან წარდგენილ მტკიცებულებებს;
ა.ე.ბ) მხარეები სადავოდ ხდიან წარდგენილ მტკიცებულებებს;
ა.ვ) ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით განსახილველი საქმე;
ა.ზ) კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის მონაწილეობით განსახილველი
სისხლის სამართლის საქმე, რომელზეც:
ა.ზ.ა) აღკვეთის ღონისძიების სახით ბრალდებულის მიმართ გამოყენებულია პატიმრობა;
ა.ზ.ბ) აღკვეთის ღონისძიების სახით ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული არ არის
პატიმრობა;
ა.თ) წინასასამართლო სხდომამდე არანაკლებ 15 დღით ადრე შემოსული შუამდგომლობა
საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შესახებ (მხოლოდ თბილისის საქალაქო სასამართლოს
შემთხვევაში);
ა.ი) სხვა კატეგორიის საქმე;
ბ) ადმინისტრაციულ საქმეებზე:
1
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ბ.ა) სასარჩელო წარმოებისა და ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის VII -VII
თავებით გათვალისწინებული საქმე;

ბ.ბ)
განცხადება
ან
სარჩელი
უზრუნველყოფის
შუამდგომლობით;
ბ.გ) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე;

ღონისძიების

გამოყენების

ღონისძიების

გამოყენების

1

ბ.გ ) საარჩევნო დავა;
ბ.დ) სხვა კატეგორიის საქმე;
გ) სამოქალაქო საქმეებზე:
გ.ა) სასარჩელო/არასასარჩელო წარმოების საქმე;
გ.ბ)
განცხადება
ან
სარჩელი
უზრუნველყოფის
შუამდგომლობით;
გ.გ) სხვა კატეგორიის საქმე.
1

4 . სააპელაციო სასამართლოში განაწილებულ საქმეთა რაოდენობებს შორის ამ მუხლის მე3 პუნქტით გათვალისწინებული სხვაობა უნდა იქნეს დაცული შემდეგ შემთხვევებში:
ა) სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში:
ა.ა) სააპელაციო საჩივარი;
ა.ბ) შუამდგომლობა ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის
თაობაზე;
ა.გ) საჩივარი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 282-ე-289-ე
მუხლებით გათვალისწინებულ საკითხებზე;
ა.დ) სხვა კატეგორიის საქმე;
ბ) ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში:
ბ.ა) სააპელაციო საჩივარი;
1
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ბ.ბ) კერძო საჩივარი/საჩივარი/ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის VII -VII თავებით
გათვალისწინებულ საქმეებზე საჩივარი;
ბ.გ) საჩივარი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე;
1

ბ.გ ) საარჩევნო დავა;
ბ.დ) სხვა კატეგორიის საქმე;
გ) სამოქალაქო საქმეთა პალატაში:
გ.ა) სააპელაციო საჩივარი;
გ.ბ) კერძო საჩივარი/საჩივარი;
გ.გ) არბიტრაჟთან დაკავშირებული საქმე;
გ.დ) განცხადება სარჩელის აღძვრამდე უზრუნველყოფის შესახებ/შუამდგომლობა
არბიტრაჟთან დაკავშირებულ საქმეზე;
გ.ე) სხვა კატეგორიის საქმე;
დ) საგამოძიებო კოლეგიაში:
დ.ა) საჩივარი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების შესახებ;
დ.ბ) საჩივარი საგამოძიებო და სხვა საპროცესო მოქმედებების თაობაზე;
დ.გ) სხვა კატეგორიის საქმე.
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4 . საქართველოს უზენაეს სასამართლოში განაწილებულ საქმეთა რაოდენობებს შორის ამ
მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული სხვაობა უნდა იქნეს დაცული შემდეგ შემთხვევებში:
ა) სისხლის სამართლის საქმეებზე:
ა.ა) საკასაციო საჩივარი;
ა.ბ) სხვა კატეგორიის საკასაციო საჩივარი;
ა.გ) საკასაციო საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის
თაობაზე სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილ განჩინებაზე;
ბ) ადმინისტრაციულ საქმეებზე:
ბ.ა) საკასაციო საჩივარი;
ბ.ბ) კერძო საჩივარი;
ბ.გ) საჩივარი სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ;

ბ.დ) განცხადება ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების
შესახებ;
ბ.ე) განცხადება გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ;
ბ.ვ) განცხადება გადაწყვეტილების განმარტების შესახებ;
ბ.ზ) დავა სასამართლოთა შორის განსჯადობის შესახებ;
გ) სამოქალაქო საქმეებზე:
გ.ა) საკასაციო საჩივარი;
გ.ბ) კერძო საჩივარი;
გ.გ) საჩივარი სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ;
გ.დ) განცხადება ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების
შესახებ;
გ.ე) განცხადება გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ;
გ.ვ) შუამდგომლობა;
გ.ზ) განცხადება გადაწყვეტილების განმარტების შესახებ.
5. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი სპეციალიზაციის მოსამართლეთა შორის ელექტრონული
სისტემის მეშვეობით განაწილებულ საქმეთა რაოდენობებს შორის სხვაობა გაუტოლდება სამს, ის
მოსამართლე, რომელზეც ყველაზე მეტი საქმეა განაწილებული, გამოეთიშება საქმეთა
ელექტრონული განაწილების პროცესს მოსამართლეთა შორის განაწილებულ საქმეთა
რაოდენობებს შორის სხვაობის შემცირებამდე.
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5 . ელექტრონული სისტემა უზრუნველყოფს მოსამართლეთა შორის ამ მუხლის მე-4
1

1

1

პუნქტის „ბ.გ “ ქვეპუნქტითა და 4 პუნქტის „ბ.გ “ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საქმეთა
თანაბარ განაწილებას.
6. ამ პუნქტით გათვალისწინებულ მოსამართლეთა შემთხვევაში საქმეთა განაწილების
მაჩვენებელი, როგორც წესი, განისაზღვრება შემდეგი პროცენტულობით:
ა) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი - 20%, ხოლო თუ წევრი
ამავდროულად არის სასამართლოს თავმჯდომარე, მისი მოადგილე, კოლეგიის/პალატის
თავმჯდომარე - 10%;
ბ) იმ სასამართლოს თავმჯდომარე, მისი მოადგილე, კოლეგიის/პალატის თავმჯდომარე,
სადაც მოსამართლეთა რაოდენობა არ აღემატება 7-ს - 50%, ხოლო იმ სასამართლოს თავმჯდომარე,
მისი მოადგილე, კოლეგიის/პალატის თავმჯდომარე, სადაც მოსამართლეთა რაოდენობა
აღემატება 7-ს - 20%.
7. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესა და მის მოადგილეზე,
სააპელაციო
სასამართლოს
თავმჯდომარეზე,
თავმჯდომარის
მოადგილესა
და
კოლეგიის/პალატის თავმჯდომარეზე, თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარესა და
კოლეგიის თავმჯდომარეზე, გარდა კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებული განსჯადი
საქმეებისა, ასევე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესა და მდივანზე,
განსაკუთრებულ შემთხვევებში, შესაძლებელია განაწილდეს საქმეები, როგორც წესი, არაუმეტეს
5%-ისა.
8. მართლმსაჯულების განხორციელების შეფერხების თავიდან ასაცილებლად, ამ მუხლის
მე-6 პუნქტით განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებელი შეიძლება გაიზარდოს შესაბამისი
სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ 25%-იანი ბიჯით.
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8 . მართლმსაჯულების განხორციელების შეფერხების თავიდან ასაცილებლად,
მოსამართლის ჯანმრთელობისა და ოჯახური მდგომარეობის ან სხვა ობიექტური მიზეზის
გათვალისწინებით,
სასამართლოს
თავმჯდომარის
მიერ
შესაძლებელია
შემცირდეს
მოსამართლეზე საქმეთა განაწილების პროცენტული მაჩვენებელი არაუმეტეს 50%-იანი ბიჯით.
9. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 23-ე მუხლის მე-4
პუნქტისა და 30-ე მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ ამავე
სასამართლოს სხვა სპეციალიზებულ შემადგენლობაში/ კოლეგიაში/პალატაში/საგამოძიებო
კოლეგიაში საქმის განხილვის დავალების შემთხვევაში, ასევე, რაიონული (საქალაქო)

სასამართლოს
მოსამართლისათვის
მაგისტრატი
მოსამართლის
უფლებამოსილების
განხორციელების დავალებისას ან პირიქით, მოსამართლეზე საქმეთა განაწილების მაჩვენებელი იმ
სპეციალიზებულ
შემადგენლობაში/კოლეგიაში/პალატაში/საგამოძიებო
კოლეგიაში
ან
მაგისტრატი
მოსამართლის
უფლებამოსილების
განხორციელებისას
შესაბამის
მუნიციპალიტეტში, სადაც დავალებული აქვს საქმეთა განხილვა, დგინდება სასამართლოს
თავმჯდომარის მიერ.
10. მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესების (სხვა სასამართლოში მოსამართლის
მივლინების, აღნიშნული მივლინების ვადის დასრულების), ასევე ორსულობის, მშობიარობისა და
ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან მოსამართლის დაბრუნების შემთხვევაში, განისაზღვრება
შესაბამის კოლეგიაში (გარდა საგამოძიებო კოლეგიისა)/პალატაში/ვიწრო სპეციალიზაციაში
მოსამართლეთა შორის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილებულ საქმეთაგან
წარმოებაში
არსებულ
საქმეთა
საშუალო
რაოდენობა
მოსამართლეთა
რაოდენობის
გათვალისწინებით და თანამდებობაზე გამწესებული მოსამართლისათვის აღნიშნულ
რაოდენობამდე საქმეთა შესავსებად საქმეთა განაწილების მაჩვენებელი გაიზრდება 200%-ით,
ხოლო ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან დაბრუნებული
მოსამართლისათვის - 150%-ით, ბავშვის 1 წლის ასაკის მიღწევამდე, ამ ასაკის მიღწევის შემდეგ კი
- 200%-ით.
11. იმ შემთხვევაში, თუ შვებულებიდან, სამსახურებრივი მივლინებიდან დაბრუნების,
დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდის დასრულების შემდეგ მოსამართლეზე განაწილებულ
საქმეთა
რაოდენობა
ნაკლებია
იმავე
კოლეგიაში/პალატაში/ვიწრო
სპეციალიზაციაში
განაწილებულ საქმეთა რაოდენობის მიხედვით ყველაზე ნაკლები მაჩვენებლის მქონე
მოსამართლეზე, აღნიშნულ მოსამართლესთან გათანაბრების მიზნით, პროგრამა უზრუნველყოფს
მოსამართლეზე განაწილებულ საქმეთა რაოდენობის პირობითად გაზრდას.
12. (ამოღებულია).
მუხლი 6. სასამართლოს თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის, კოლეგიის/პალატის
თავმჯდომარისა და სასამართლოს კანცელარიის შესაბამისი უფლებამოსილი პირის
უფლებამოსილება საქმეთა განაწილების პროცესში
1. სასამართლოს თავმჯდომარეს, თავმჯდომარის მოადგილეს ან კოლეგიის/ პალატის
თავმჯდომარეს აქვს ელექტრონული სისტემის მეშვეობით მოსამართლეებზე განაწილებულ
საქმეთა რაოდენობის ხედვის შესაძლებლობა.
2. ელექტრონული სისტემის დროებითი შეფერხებისას, სასამართლოს კანცელარიის
შესაბამისი უფლებამოსილი პირი უფლებამოსილია გაანაწილოს საქმეები რიგითობის წესით, რაც
გულისხმობს მოსამართლეთა შორის საქმეების განაწილებას საქმეთა შემოსვლის რიგისა და
მოსამართლეთა გვარის ანბანური რიგითობის მიხედვით.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით საქმეები ნაწილდება იმ შემთხვევაში, თუ
ელექტრონული სისტემის შეფერხების ხანგრძლივობა აღემატება 2 დღეს, გარდა დაუყოვნებლივ
განსახილველი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეებისა, ასევე იმ საქმეებისა,
რომელთა განხილვის ვადა 24, 48 ან 72 საათია. აღნიშნულ საქმეებს სასამართლოს კანცელარიის
შესაბამისი უფლებამოსილი პირი ანაწილებს, თუ ელექტრონული სისტემის შეფერხების
ხანგრძლივობა აღემატება სამ საათს.
4. სასამართლოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, კოლეგიის/პალატის
თავმჯდომარე ან სასამართლოს კანცელარიის შესაბამისი უფლებამოსილი პირი ელექტრონული
სისტემის დროებითი შეფერხების შესახებ ატყობინებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტს, სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტსა და ელექტრონული სისტემის გამართულ ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელ
პირს, რაც ფორმდება შესაბამისი აქტით.
5. ელექტრონული სისტემის დროებითი შეფერხების აღმოფხვრას უზრუნველყოფს სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი ან ელექტრონული სისტემის გამართულ

ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელი პირი, რის შესახებაც ინფორმაცია წარედგინება საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტსა და შესაბამისი
სასამართლოს
თავმჯდომარეს,
თავმჯდომარის
მოადგილეს
ან
კოლეგიის/პალატის
თავმჯდომარეს.
6. ელექტრონული სისტემის დროებითი შეფერხების აღმოფხვრისას, სასამართლოს
კანცელარიის შესაბამისი უფლებამოსილი პირი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტს მიმართავს მოხსენებითი ბარათით, რომელშიც
აღინიშნება ინფორმაცია სასამართლოს კანცელარიის შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ
განაწილებულ საქმეთა შესახებ. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სასამართლო
მენეჯმენტის დეპარტამენტის ინფორმირების შემდეგ, სასამართლოს კანცელარიის შესაბამისი
უფლებამოსილი პირი უზრუნველყოფს რიგითობის წესით განაწილებულ საქმეთა ელექტრონულ
სისტემაში ასახვას შემდეგი აღნიშვნით: „ელექტრონული რეგისტრაციის გარეშე“.
მუხლი 7. საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემის ორგანიზაციული
უზრუნველყოფა
1. საქმეთა განაწილების ელექტრონულ სისტემაში მოსამართლეთა შესაბამის
სპეციალიზებულ
შემადგენლობაში/კოლეგიაში/პალატაში/ვიწრო
სპეციალიზაციაში
რეგისტრაციას, რეგისტრაციის მონაცემებში ცვლილების, შესწორების ან დამატების შეტანას,
ასევე, რეგისტრაციის მონაცემების გაუქმებას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტი.
2. სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს მოსამართლის შვებულების,
მივლინებისა და დროებითი შრომისუუნარობის შესახებ ინფორმაციის ელექტრონულ სისტემაში
ასახვას.
3. მოსამართლე შვებულებაში, მივლინებაში გასვლამდე, როგორც წესი, 5 დღით ადრე
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წარადგენს შესაბამის განცხადებას, ხოლო
დროებითი შრომისუუნარობის შემთხვევაში ან განსაკუთრებული ობიექტური გარემოების
არსებობისას დაუყოვნებლივ აცნობებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სასამართლო
მენეჯმენტის დეპარტამენტს.
მუხლი 8. გარდამავალი დებულებანი
1. საქმეთა განაწილების მიზნებისათვის, მხედველობაში არ მიიღება ელექტრონული
სისტემის ამოქმედების მომენტისათვის მოსამართლეთა წარმოებაში არსებულ საქმეთა
რაოდენობა.
2. ელექტრონულ სისტემაში ნებისმიერი ხარვეზის წარმოშობისას, რომელიც არ არის
გათვალისწინებული ამ წესით, სასამართლოს კანცელარიის შესაბამისი უფლებამოსილი პირი
უფლებამოსილია გაანაწილოს საქმეები რიგითობის წესის დაცვით. ამ შემთხვევაში გამოიყენება ამ
წესის მე-6 მუხლით დადგენილი წესი.

