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თბილისის სააპელაციო სასამართლო 

 

2020 წელს შემოსული საჩივრებისა და განცხადებების შედარებით-ანალიტიკური მიმოხილვა 

მართლმსაჯულების გამჭვირვალობის პრინციპის და საზოგადოების მიმართ ანგარიშვალდებულების გათვალისწინებით, თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოს მიერ მომზადებული წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 2020 წელს შემოსული საჩივრების, 

განცხადებების და სხვა ტიპის კორესპონდენციის შესახებ არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის შედარებით-ანალიტიკურ მიმოხილვას. დოკუმენტი 

მიზნად ისახავს, წარმოადგინოს სტატისტიკური ინფორმაცია სასამართლოს დატვირთულობის, საქმეთა განხილვის რიცხობრივი მაჩვენებლების, 

შემოსულ კორესპონდენციაზე რეაგირების და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ. ამასთან, აღნიშნული ინფორმაცია გაანალიზებულია 

2017-2019 წლების შესაბამის მონაცემებთან მიმართებითაც და გამოკვეთილია საყურადღებო ტენდენციები. 

წინამდებარე მიმოხილვის პირველი თავი ეთმობა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შემოსული სრული კორესპონდენციის სასამართლოს პალატებსა 

და კოლეგიაში განაწილების საკითხებს. მომდევნო თავებში კი დეტალურადაა განხილული საგამოძიებო კოლეგიაში, სისხლის, სამოქალაქო და 

ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა პალატებში შემოსული საჩივრების/განცხადებების შესახებ ინფორმაცია; მეექვსე თავი კი ეთმობა საჯარო 

ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების განხილვის შესახებ მონაცემებს. 
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1. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შემოსული საჩივრებისა და განცხადებების 

2020 წლის სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შემოსული დოკუმენტები ორ ძირითად ნაწილად შეიძლება გავყოთ: საქმისწარმოებასთან დაკავშირებული 

განცხადებები/საჩივრები და საქმისწარმოებაზე დამატებით შემოსული ფოსტა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული როგორც საქმისწარმოებასთან დაკავშირებული, ისე - საქმისწარმოებაზე 

დამატებით შემოსული კორესპონდენციის მაჩვენებლები ჩამოუვარდება 2017-2019 წლების მაჩვენებლებს (იხ. შედარებით-ანალიტიკური მიმოხილვა 

2017-2019 წწ.). მაგალითისთვის, 2019 წელს სასამართლოში შემოსული კორესპონდენციის ჯამური ოდენობა შეადგენდა 62 720, საანგარიშო პერიოდში 

კი აღნიშნული მაჩვენებელი მიახლოებით 20%-ით შემცირდა და 50 327-ს გაუტოლდა, რაც, ბუნებრივია, უკავშირდება ქვეყანაში COVID-19-ის 

საფუძველზე შექმნილ ეპიდსიტუაციას. მიუხედავად პანდემიით განპირობებული არაერთი სერიოზული გამოწვევისა, რომელთა წინაშეც სასამართლო 

სისტემა 2020 წელს აღმოჩნდა, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ შეძლო საქმეთა განხილვის მაღალი მაჩვენებლების შენარჩუნება და 

მართლმსაჯულების შეუფერხებლად განხორციელება დაწესებული რეგულაციების და რეკომენდაციების შესაბამისად. 

2020 წელს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შემოსული კორესპონდენცია, ადრესატის და კომპეტენციის მიხედვით ნაწილდებოდა საგამოძიებო 

კოლეგიასა და სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის პალატებზე. საქმიწარმოებასთან დაკავშირებული საჩივრების/განცხადებების 

და საქმისწარმოებაზე დამატებით შემოსული დოკუმენტების განაწილების შესახებ ინფორმაცია და შესაბამისი პროცენტული მაჩვენებლები შეგიძლიათ 

იხილოთ დიაგრამების სახით: 

 

29%

71%

ერთიანი დოკუმენტბრუნვა 2020 წელს

საქმისწარმოებასთან 

დაკავშირებით შემოსული 

საჩივრები/განცხადებები - 14 608

საქმისწარმოებაზე დამატებით 

შემოსული ფოსტა - 35 719

2020 წელს თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოში შემოსული დოკუმენტაციის 

საერთო რაოდენობრივი მაჩვენებელი 

შეადგენდა 50 327-ს, რაც მოიცავს 

საქმისწარმოებასთან დაკავშირებულ 14 608 
საჩივარს/განცხადებას და დამატებით შემოსულ 

35 719 დოკუმენტს. 

http://www.tbappeal.court.ge/index.php?news=899&mc=14
http://www.tbappeal.court.ge/index.php?news=899&mc=14
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2325 (16%)

2349 (16%)

6366 (44%)

3568 (24%)

საქმისწარმოებასთან დაკავშირებული 
საჩივრები/განცხადებები (სულ - 14 608)

საგამოძიებო კოლეგია - 2325 სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა - 2349

სამოქალაქო სამართლის საქმეთა პალატა - 6366 ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა პალატა - 3568

1842 (5%)

8539 (24%)

16532 (46%)

8806 (25%)

საქმისწარმოებაზე დამატებით შემოსული ფოსტა 
(სულ - 35719)

საგამოძიებო კოლეგია - 1842 სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა - 8539

სამოქალაქო სამართლის საქმეთა პალატა - 16532 ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა პალატა - 8806

2020 წელს, საქმისწარმოებასთან დაკავშირებით, თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოში სულ შემოვიდა 14 608 

საჩივარი/განცხადება. აღნიშნული დოკუმენტები 

შემდეგნაირად განაწილდა: 

 საგამოძიებო კოლეგია - 16%; 

 სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა - 16%; 

 სამოქალაქო სამართლის საქმეთა პალატა - 44%; 

 ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა პალატა - 24%; 

2020 წელს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 

საქმისწარმოებაზე დამატებით სულ შემოვიდა 35 719 

დოკუმენტი. აღნიშნული კორესპონდენცია შემდეგნაირად 

განაწილდა: 

 საგამოძიებო კოლეგია - 5%; 

 სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა - 24%; 

 სამოქალაქო სამართლის საქმეთა პალატა - 46%; 

 ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა პალატა - 25%; 
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2. საგამოძიებო კოლეგიაში შემოსული საჩივრების/განცხადებების შესახებ ინფორმაცია: 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისთვის საგამოძიებო კოლეგიაში არ ფიქსირდებოდა დაუმთავრებელი საჩივრების ნაშთი და აღნიშნული მაჩვენებელი 

წლის ბოლოსთვისაც შენარჩუნდა. საგამოძიებო კოლეგიაში სულ შემოვიდა 2325 საჩივარი/განცხადება, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა, 

თითქმის 100% განხილულ იქნა. შემოსული საჩივრების/განცხადებების ძირითად ნაწილს (86%) წარმოადგენდა აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების 

შესახებ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე წარმოდგენილი საჩივრები. 

აღსანიშნავია, რომ საგამოძიებო კოლეგიის მიერ 2020 წელს მიღებული და განხილული საჩივრების ოდენობა აჭარბებს წინა წლების შესაბამის მონაცემებს 

(იხ. შედარებით-ანალიტიკური მიმოხილვა 2017-2019 წწ.). თუკი 2017-2019 წლებში საგამოძიებო კოლეგიაში შემოსული საჩივრების ოდენობა, 

შესაბამისად - 1464, 1550 და 2286 იყო, 2020 წელს შემოსული საჩივრების საკმაოდ გაზრდილი რაოდენობის (2325 საჩივარი) მიუხედავად, კოლეგიის 

განხილვის მაჩვენებელი მაინც უცვლელი დარჩა და 100%-ს უტოლდება. 

საჩივრის სახე 

დაუმთავრებელი 

საჩივრების ნაშთი 

საანგარიშო წლის 

დასაწყისისთვის 

შემოსული საჩივრების 

რაოდენობა 

   განუხილველი       

საჩივრების რაოდენობა 

განხილული საჩივრების 

რაოდენობა 

დაუმთავრებელი 

საჩივრების ნაშთი 

სულ - 2325 5 2320 - 

აღკვეთის ღონისძიების შესახებ - 2008 3 2005 - 

წინასწარი გამოძიების შეწყვეტის საქმეები - - - - - 

საგამოძიებო მოქმედებები - 293 1 292 - 

დევნის დაწყების მოთხოვნა ან დევნის 

გაჭიანურება 
- 1 - 1 - 

სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის 

საქმეები 
- 14 1 13 - 

მტკიცებულებათა დაუშვებლობაზე საქმეები - - - - - 

პირის მოწმედ დაკითხვა გამოძიების დროს - 2 - 2 - 

იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობა - 2 - 2 - 

საექსტრადიციო პატიმრობის ვადის გაგრძელების 

შესახებ შუამდგომლობაზე მოსამართლის 

განჩინების გასაჩივრების შედეგებზე 

- 5 - 5 - 

განხილვის მაჩვენებელი 

100 % 

შემოსული საჩივრები/განცხადებები  

2325 

http://www.tbappeal.court.ge/index.php?news=899&mc=14
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0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008

0

293

1 14 0 2 2 53 0 1 0 1 0 0 0 0

2005

0

292

1 13 0 2 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0

საგამოძიებო კოლეგიაში შემოსული განცხადებების/საჩივრების შესახებ ინფორმაცია

დაუმთავრებელი საჩივრების ნაშთი წლის დასაწყისში შემოსული საჩივრების რაოდენობა განუხილველი საჩივრების რაოდენობა

განხილული საჩივრების რაოდენობა დაუმთავრებელი საჩივრების ნაშთი წლის ბოლოს
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3. სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში შემოსული საჩივრების/განცხადებების შესახებ 

ინფორმაცია: 

 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდში სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში სულ შემოვიდა 2349 საჩივარი/განცხადება, რომელთა ძირითადი წილი სააპელაციო 

საჩივრებზე მოდის (83%). სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ 2020 წელს განიხილა 2252 საჩივარი/განცხადება, რაც საანგარიშო პერიოდის 

დასაწყისისთვის არსებული ნაშთის გათვალისწინებით, ნიშნავს იმას, რომ პალატის განხილვის მაჩვენებელი საანგარიშო პერიოდში 79%-ს შეადგენს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში 2020 წელს შემოსული განცხადებების/საჩივრების რაოდენობა აჭარბებს წინა წლების 

შესაბამის მაჩვენებლებს (იხ. შედარებით-ანალიტიკური მიმოხილვა 2017-2019 წწ.). კერძოდ, 2017-2019 წლებში ამ პალატაში შემოსული 

საჩივრების/განცხადებების ოდენობა შესაბამისად 1847, 2306 და 2222 იყო, საანგარიშო პერიოდში კი შემოვიდა 2349 საჩივარი/განაცხადი. 

მნიშვნელოვანია, რომ საქმისწარმოების მოცულობის ზრდის მიუხედავად, კვლავ მაღალი რჩება სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის განხილვის 

მაჩვენებელი და ის 2020 წელს 79%-ს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი უტოლდება 2019 წლის მონაცემს და აღემატება 2017-2018 წლების შესაბამის 

მაჩვენებლებს (71% და 76%). 

საჩივრის სახე 

დაუმთავრებელი საჩივრების 

ნაშთი საანგარიშო წლის 

დასაწყისისთვის 

შემოსული 

საჩივრების რაოდენობა 

განხილული საჩივრების 

რაოდენობა 

დაუმთავრებელი საჩივრების 

ნაშთი 

სულ 512 2349 2252 609 

სააპელაციო საჩივარი - 2008 2005 - 

კერძო საჩივარი - - - - 

ა/გამოვლენილი გარემოებანი - 293 292 - 

განცხადება ბუნდოვანება-

უზუსტობის აღმოფხვრის 

შესახებ 

- 1 1 - 

საექსტრადიციო პატიმრობის 

ვადის გაგრძელების შესახებ 

შუამდგომლობაზე 

მოსამართლის განჩინების 

გასაჩივრების შედეგებზე 

- 5 5 - 

 

შემოსული საჩივრები/განცხადებები  

2349 

განხილვის მაჩვენებელი 

79 % 

http://www.tbappeal.court.ge/index.php?news=899&mc=14
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სისხლის სამართლის პალატაში შემოსული განცხადებების/საჩივრების შესახებ ინფორმაცია

დაუმთავრებელი საჩივრების ნაშთი წლის დასაწყისში შემოსული საჩივრების რაოდენობა

განხილული საჩივრების რაოდენობა დაუმთავრებელი საჩივრების ნაშთი წლის ბოლოს
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4. სამოქალაქო საქმეთა პალატაში შემოსული საჩივრების/განცხადებების შესახებ ინფორმაცია 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდში სამოქალაქო საქმეთა პალატაში სულ შემოვიდა 6366 საჩივარი/განცხადება, რომელთა 50%-ს (3195 საქმე) შეადგენს საარბიტრაჟო 

საქმეები; სააპელაციო და კერძო საჩივრები კი, შესაბამისად, შემოსული კორესპონდენციის 25%-ს და 24%-ს შეადგენს. 

სამოქალაქო საქმეთა პალატამ 2020 წელს სულ განიხილა 5921 საჩივარი/განცხადება, რაც საქმისწარმოების სრული მოცულობის (საანგარიშო პერიოდის 

დასაწყისისთვის არსებული ნაშთის გათვალისწინებით, სულ - 12676 საჩივარი/განცხადება) 47%-ს უტოლდება. უნდა აღინიშნოს, რომ პალატამ შეძლო 

სააპელაციო და კერძო საჩივრების  საანგარიშო პერიოდში შემოსულ რაოდენობაზე მეტი საჩივრის განხილვა და შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის 

დასაწყისისთვის არსებული ნაშთი, შესაბამისად, 9%-ით (სააპელაციო საჩივრები) და 28%-ით (კერძო საჩივრები) შეამცირა. რაც შეეხება დაუმთავრებელ 

საჩივრებს/განცხადებებს, უნდა აღინიშნოს, რომ მათ ძირითად ნაწილს (67%) წარმოადგენს საარბიტრაჟო საქმეები.  

საჩივრის სახე 

დაუმთავრებელი     

საჩივრების ნაშთი 

საანგარიშო წლის 

დასაწყისისთვის 

შემოსული საჩივრების 

რაოდენობა 

საქმის განსჯადობის 

მიხედვით გადაცემა 

განხილული საჩივრების 

რაოდენობა 

დაუმთავრებელი 

საჩივრების ნაშთი 

სულ 6310 6366 2 5921 6753 

სააპელაციო საჩივარი 2046 1572 1 1746 1871 

კერძო საჩივარი 468 1509 1 1637 339 

განცხადება ახლად  

აღმოჩენილ გარემოებათა  

გამო 

1 8 - 7 2 

განცხადება განჩინების  

ბათილად ცნობის  

თაობაზე 

- 5 - 3 2 

განცხადება  

გადაწყვეტილების  

განმარტების თაობაზე 

- 3 - 2 1 

განცხადება  

გადაწყვეტილების  

(განჩინების) უსწორობის  

გასწორების თაობაზე 

- 10 - 10 - 

სხვა სახის განცხადება - 64 - 42 22 

საარბიტრაჟო საქმეები 3795 3195 - 2474 4516 

შემოსული საჩივრები/განცხადებები  

6366 

განხილვის მაჩვენებელი 

47 % 
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სამოქალაქო საქმეთა პალატაში შემოსული განცხადებების/საჩივრების შესახებ ინფორმაცია

დაუმთავრებელი საჩივრების ნაშთი წლის დასაწყისში შემოსული საჩივრების რაოდენობა საქმის განსჯადობის მიხედვით გადაცემა

განხილული საჩივრების რაოდენობა დაუმთავრებელი საჩივრების ნაშთი
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5. ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში შემოსული საჩივრების/განცხადებების შესახებ ინფორმაცია: 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდში ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში სულ შემოვიდა 3568 საჩივარი/განცხადება, რომელთა 46%-ს შეადგენს სააპელაციო 

საჩივრები. 2020 წელს პალატამ განიხილა 3296 საჩივარი/განცხადება, რაც საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისთვის არსებული ნაშთის გათვალისწინებით, 

საქმისწარმოების სრული მოცულობის 64%-ს შეადგენს. უნდა აღინიშნოს, რომ კერძო საჩივრების შემთხვევაში  პალატამ განიხილა საანგარიშო პერიოდის 

დასაწყისისთვის არსებული ნაშთის და 2020 წელს შემოსული საჩივრების ჯამური ოდენობის 87%. აქვე, მნიშვნელოვანია, რომ პალატამ განიხილა 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების საქმეებზე 2020 წელს შემოსული საჩივრების სრულ ოდენობაზე მეტი საჩივარი (972 საჩივარი) და 16%-ით 

შეამცირა საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისთვის არსებული ნაშთი. 

საჩივრის სახე 

დაუმთავრებელი 

საჩივრების ნაშთი 

საანგარიშო წლის 

დასაწყისისთვის 

შემოსული საჩივრების 

რაოდენობა 

საქმის განსჯადობის 

მიხედვით გადაცემა 

განხილული საჩივრების 

რაოდენობა 

დაუმთავრებელი 

საჩივრების ნაშთი 

სულ 1572 3568 3 3296 1841 

სააპელაციო საჩივარი 1421 1631 2 1385 1665 

კერძო საჩივარი 107 928 - 903 132 

განცხადება ახლად  

აღმოჩენილ გარემოებათა  

გამო 

- 11 1 8 2 

განცხადება განჩინების  

ბათილად ცნობის  

თაობაზე 

- 3 - 2 1 

განცხადება  

გადაწყვეტილების  

განმარტების თაობაზე 

- 9 - 8 1 

განცხადება  

გადაწყვეტილების  

(განჩინების) უსწორობის  

გასწორების თაობაზე 

- 2 - 2 - 

სხვა სახის განცხადება - 19 - 16 3 

ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეები 
44 965 - 972 37 

 

განხილვის მაჩვენებელი 

64 % 

შემოსული საჩივრები/განცხადებები  

3568 
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ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში შემოსული განცხადებების/საჩივრების შესახებ 
ინფორმაცია

დაუმთავრებელი საჩივრების ნაშთი წლის დასაწყისში შემოსული საჩივრების რაოდენობა საქმის განსჯადობის მიხედვით გადაცემა

განხილული საჩივრების რაოდენობა დაუმთავრებელი საჩივრების ნაშთი
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6. საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების შესახებ ინფორმაცია: 

 

 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდში თბილისის სააპელაციო სასამართლოში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სულ შემოვიდა 253 განცხადება. აღნიშნული 

მაჩვენებელი ჩამოუვარდება 2017-2019 წლებში სასამართლოში შემოსული ამავე ტიპის განცხადებების წლიურ რაოდენობას.  საანგარიშო პერიოდში 

შემოსული განცხადებების 76% სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. 

 

  

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით 

შემოსული განცხადებები 
რაოდენობა 

 სულ 253 

სრულად დაკმაყოფილდა 171 

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა 22 

მიმდინარეობს ინფორმაციის მოძიება/დამუშავება 3 

ინფორმაციის გაცემაზე უარი 55 

რეაგირებისთვის გადაიგზავნა სხვა 

ადმინისტრაციულ ორგანოში 
2 

(171)   67%

(22)  9%

(55)   22%

(3)   1%

(2)  1%

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

სრულად დაკმაყოფილდა

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

უარი ეთქვა

მუშავდება

გადაეგზავნა სხვა ორგანოს

შემოსული განცხადებები  

253 

სრულად/ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილებული 

76 % 
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