
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

გადაწყვეტილება  

 №1/232        2010 წლის 29 ნოემბერი       ქ. თბილისი 

 

თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, 

რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების 

სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 
 

1. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტისა და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე, დამტკიცდეს 

თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) 

სასამართლოების აპარატების სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა დანართის 

შესაბამისად.  

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო 

სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების 

სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს №1/158-2007 გადაწყვეტილება.  

3. ეს გადაწყვეტილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან. 

 

საქართველოს იუსტიციის  

უმაღლესი საბჭოს მდივანი                                                                  ვ. ცერცვაძე 

 
I. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აპარატის  

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულის (თანამდებობის) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი 1 

თავმჯდომარის ბიურო 

1. ბიუროს უფროსი 

2. კონსულტანტი 

3. სპეციალისტი 

4. მოსამართლის (თავმჯდომარის) თანაშემწე 

5. თავმჯდომარის პირადი მდივანი  

6. პრესმდივანი (წამყვანი სპეციალისტი) 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. განყოფილების უფროსი  

2. მოსამართლის თანაშემწე 

3. სხდომის მდივანი 

4. წამყვანი სპეციალისტი  

1 

48 

12 

1 



5. სპეციალისტი  

6. თარჯიმანი 

1 

4 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი (არქივარიუსი) 

3. სპეციალისტი (საშვთა ბიურო) 

4. დამხმარე მოსამსახურე (ქსეროქსის ოპერატორი)  

სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორი 

1. წამყვანი სპეციალისტი 

2. სპეციალისტი  

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორი 

 

1. წამყვანი სპეციალისტი 

2. სპეციალისტი  

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სექტორი 

1. წამყვანი სპეციალისტი 

2. სპეციალისტი  

საგამოძიებო კოლეგიის სექტორი 

1. წამყვანი სპეციალისტი 

2. სპეციალისტი  

საკურიერო სექტორი 

1. კურიერ-მძღოლი 

2. კურიერი 

1 

1 

1 

1 

 

1 

3 

 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

1 

 

3 

10 

მატერიალური უზრუნველყოფისა და სასამართლოს მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი  

4. ცვლის უფროსი 

5. მანდატური  

6. ქსელის ადმინისტრატორი 

7. ექიმი 

8. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი)  

1 

1 

1 

3 

23 

1 

1 

2 

                                                                                                                      სულ 140. 

 

II. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს აპარატის 

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა (1.03.2012 N 1/53) 
 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა 

საშტატო ერთეულის (თანამდებობის) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი 1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. განყოფილების უფროსი  

2. სასამართლოს თავმჯდომარის პირადი მდივანი (რეფერენტი)  

3. მოსამართლის თანაშემწე 

4. სხდომის მდივანი 

5. წამყვანი სპეციალისტი  

6. პრესმდივანი (წამყვანი სპეციალისტი) 

1 

1 

16 

7 

1 

1 



7. თარჯიმანი 1 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი (არქივარიუსი) 

3. დამხმარე მოსამსახურე (ქსეროქსის ოპერატორი)  

სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორი 

1. წამყვანი სპეციალისტი 

2. სპეციალისტი  

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორი  

1. წამყვანი სპეციალისტი 

2. სპეციალისტი  

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სექტორი  

1. წამყვანი სპეციალისტი 

2. სპეციალისტი  

საგამოძიებო კოლეგიის სექტორი  

1. სპეციალისტი  

საკურიერო სექტორი 

1. კურიერ-მძღოლი 

2. კურიერი 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

3 

სამეურნეო განყოფილება 

1. განყოფილების უფროსი 

2. სპეციალისტი  

3. ქსელის ადმინისტრატორი 

4. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

5. დამხმარე მოსამსახურე 

1 

1 

1 

2 

2 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. ცვლის უფროსი 

3. მანდატური 

1 

3 

15 

                                                                                                                                            სულ 70. 

             

III. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურა  

და საშტატო ნუსხა 

 

1. ამოღებულია (26.04.2011 N 1/77)  
 

2. ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი 

2. სხდომის მდივანი 

3. მანდატური 

4. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი)  

1 

1 

2 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური  

1 

1 



3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 1 

                                                                                                                                        სულ 8. 

 

3. ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი –  საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა  

 განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. სხდომის მდივანი 

2. თარჯიმანი 

3. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

4. ქსელის ადმინისტრატორი 

5. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

6. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. სპეციალისტი 

3. კურიერი 

1 

1 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. თარჯიმანი 

3. მანდატური 

4. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

1 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

3 

                                                                                                                                     სულ 21. 

 

4. ახალციხის რაიონული სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი –  საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა  

 განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. მოსამართლის თანაშემწე 

2. სხდომის მდივანი 

3. თარჯიმანი 

4. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

5. ქსელის ადმინისტრატორი 

6. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

7. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

4 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  1 



2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი  

4. კურიერი 

1 

1 

2 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. სპეციალისტი 

3. მანდატური 

4. დამხმარე მოსამსახურე 

3 

1 

3 

3 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

4 

                                                                                                                                    სულ 34. 

 

5. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს აპარატის 

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა (27.12.2011 N 1/227) 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა  

 განყოფილების უფროსი  

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. მოსამართლის თანაშემწე 

2. სხდომის მდივანი 

3. სასამართლოს თავმჯდომარის პირადი მდივანი  

4. თარჯიმანი 

5. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

6. ქსელის ადმინისტრატორი 

7. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

8. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

11 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი  

3. სპეციალისტი  

4. კურიერი  

1 

2 

4 

3 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. სპეციალისტი 

3. მანდატური 

4. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი)  

1 

1 

1 

1 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

6 

 სულ 48. 

 

6. ბოლნისის რაიონული სასამართლოს აპარატის  სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 



რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი – საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა  

 განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. სხდომის მდივანი 

2. თარჯიმანი 

3. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

4. ქსელის ადმინისტრატორი 

5. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი)  

6. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. სპეციალისტი 

3. კურიერი  

1 

1 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. სპეციალისტი  

3. თარჯიმანი 

4. მანდატური 

5. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

2 

1 

1 

2 

2 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

3 

                                                                                                                                       სულ 27. 

 

7. გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს 

აპარატის სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა 

აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულის 

(თანამდებობის) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სპეციალისტი 1 

                                                                                                                                            სულ 1. 

 

8.  ამოღებულია  (7.09.2012 N 1/147) 
 

9. გორის რაიონული სასამართლოს აპარატის  

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა:  (10.03.2011 N 1/58) 
  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა 

საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი და საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა  

  განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. მოსამართლის თანაშემწე 

2. სხდომის მდივანი 

3. თარჯიმანი 

4. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

5. ქსელის ადმინისტრატორი 

7 

5 

1 

1 

1 



6. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

7. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

2 

1 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი  

4. კურიერი 

1 

1 

2 

2 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

5 

  სულ 34. 

 

91. გურჯაანის რაიონული სასამართლოს აპარატის 

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა (22.11.2011 N 1/178) 

 სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა  

 განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. მოსამართლის თანაშემწე 

2. სხდომის მდივანი 

3. თარჯიმანი  

4. მანდატური  

5. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში) 

6. ქსელის ადმინისტრატორი  

7. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

8. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი)  

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. სპეციალისტი 

3. კურიერი  

1 

1 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

2 

2 

2 

 სულ 22. 

 

10. ამოღებულია  (19.11.2012 N 1/326)  
 11.  ამოღებულია  (19.11.2012 N 1/326)  

 

12. ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე საშტატო 



მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა  

 განყოფილების უფროსი  

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. სხდომის მდივანი 

2. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

3. ქსელის ადმინისტრატორი 

4. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

5. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

4 

1 

1 

1 

2 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი  

4. კურიერი  

1 

1 

1 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი)  

2 

2 

2 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

3 

                                                                                                                                  სულ 24. 

 

13. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს აპარატის  

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა (26.04.2011 N 1/77) 
  

აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულის 

(თანამდებობის) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. მოსამართლის თანაშემწე 

2. სხდომის მდივანი 

3. კანცელარიის გამგე (მთავარი სპეციალისტი) 

4. წამყვანი სპეციალისტი 

5. სპეციალისტი 

6. თარჯიმანი  

7. ქსელის ადმინისტრატორი 

8. მანდატურის სამსახურის უფროსი 

9. მანდატური 

10. კურიერი 

11. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

  სულ 22. 

 

14. თბილისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის 

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა (30.10.2012 N 1/272) 
 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი 1 



2. მაგისტრი 

3. სასამართლოს მენეჯერის პირადი მდივანი 

4. სასამართლოს თავმჯდომარის პირადი მდივანი  

5. სასამართლოს სპიკერი  

6. პრესმდივანი (წამყვანი სპეციალისტი) 

7. კონსულტანტი 

8. სპეციალისტი  

9. ვიდეოოპერატორი (სპეციალისტი) 

10. თარჯიმანი (წამყვანი სპეციალისტი) 

11. ექიმი (წამყვანი სპეციალისტი) 

12. მომსახურების ცენტრის უფროსი კონსულტანტი  

13. მომსახურების ცენტრის კონსულტანტი  

14. მომსახურების ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი  

15. მომსახურების ცენტრის სპეციალისტი  

16. მომსახურების ცენტრის ოპერატორი  

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1   

7   

3   

2   

3   

კადრების განყოფილება 

1. განყოფილების უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

1 

1 

საიდუმლო საქმისწარმოების განყოფილება 

1. განყოფილების უფროსი  

2. სხდომის მდივანი 

3. სპეციალისტი 

1 

2 

1 

სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის ბიურო 

1. ბიუროს უფროსი 

2. კოლეგიის თავმჯდომარის პირადი მდივანი  

3. მოსამართლის თანაშემწე 

4. სხდომის მდივანი 

5. მოსამართლის თანაშემწე (სხდომის მდივანი) 

1 

1 

29 

29 

2 

სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის ბიურო 

1. ბიუროს უფროსი 

2. მოსამართლის თანაშემწე 

3. სხდომის მდივანი 

1 

24 

24 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის ბიურო 

1. ბიუროს უფროსი 

2. კოლეგიის თავმჯდომარის პირადი მდივანი  

3. მოსამართლის თანაშემწე 

4. სხდომის მდივანი 

1 

1 

13 

13 

კანცელარია (განყოფილება) 



1. განყოფილების უფროსი  

2. არქივარიუსი (სპეციალისტი) 

3. სპეციალისტი (საქმეთა გასაცნობად) 

4. კურიერი 

სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სექტორი 

1. სექტორის უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი 

სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სექტორი 

1. სექტორის უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სექტორი 

1. სექტორის უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი 

სასამართლო სტატისტიკის სექტორი 

1. სექტორის უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი 

1 

3 

2 

20 

 

1 

1 

9 

 

1 

1 

8 

 

1 

1 

8 

 

1 

1 

2 

სამეურნეო განყოფილება 

1. განყოფილების უფროსი 

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი 

4. ქსელის ადმინისტრატორი  

5. დამხმარე მოსამსახურე (ქსეროქსის ოპერატორი) 

6. დამხმარე მოსამსახურე (საშვთა ბიუროს ოპერატორი) 

7. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. ცვლის უფროსი  

3. მანდატური 

1 

4 

45 

   სულ 299. 

 

15. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს აპარატის 

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა  (19.11.2012 N 1/326) 
 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი 

2. სხდომის მდივანი 

3. მანდატური 

4. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

5. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

2 

2 

1 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 



1. სხდომის მდივანი 

2. თარჯიმანი 

3. მანდატური 

4. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

1 

  სულ 11. 

   

16. თელავის რაიონული სასამართლოს აპარატის  

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა (31.10.2011 N 1/170) 
  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა 

საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა   

  განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. მოსამართლის თანაშემწე 

2. სხდომის მდივანი 

3. თარჯიმანი 

4. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

5. ქსელის ადმინისტრატორი 

6. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

7. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი 

4. კურიერი  

1 

1 

1 

2 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

5 

  სულ 28. 

  

17. ამოღებულია (22.11.2011 N 1/178) 
 

18. ლენტეხის რაიონული სასამართლოს აპარატის  სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა 

აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა საშტატო 

ერთეულის (თანამდებობის) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

                                                                                                                              სულ 3. 

 

19.   ამოღებულია (26.04.2011 N 1/77) 



 

20. მესტიის რაიონული სასამართლოს აპარატის  სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა 

აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა საშტატო 

ერთეულის (თანამდებობის) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

                                                                                                                              სულ 3. 

 

21. მცხეთის რაიონული სასამართლოს აპარატის  

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა (10.03.2011 N 1/58) 
  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა 

საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა   

  განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. მოსამართლის თანაშემწე 

2. სხდომის მდივანი 

3. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

4. ქსელის ადმინისტრატორი 

5. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

6. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

6 

3 

1 

1 

1 

2 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი  

4. კურიერი 

1 

1 

1 

2 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

4 

4 

4 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

4 

  სულ 37. 

  

22. ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა  

 განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. სხდომის მდივანი 3 



2. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

3. ქსელის ადმინისტრატორი 

4. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

5. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

2 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. სპეციალისტი 

3. კურიერი  

1 

1 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

2 

2 

2 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

3 

                                                                                                                           სულ 22. 

 

23. რუსთავის საქალაქო სასამართლოს აპარატის 

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა  (7.09.2012 N 1/147) 
 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. მოსამართლის თანაშემწე 

2. სხდომის მდივანი 

3. თარჯიმანი 

4. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

5. ქსელის ადმინისტრატორი 

6. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი)  

7 

5 

2 

1 

1 

1 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი 

4. კურიერი  

1 

1 

3 

2 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. სპეციალისტი 

3. თარჯიმანი 

4. მანდატური 

5. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

1 

1 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

5 

  სულ 36. 

 

24. ამოღებულია  (19.11.2012 N 1/326) 



 

25. სამტრედიის რაიონული სასამართლოს აპარატის 

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა  (19.11.2012 N 1/326) 
 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

4. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი)  

5. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

4 

3 

1 

1 

2 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. სპეციალისტი 

3. კურიერი 

1 

1 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

2 

2 

2 

  სულ 21. 

 

26. საჩხერის რაიონული სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი –  საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა  

 განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. სხდომის მდივანი 

2. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

3. ქსელის ადმინისტრატორი 

4. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

5. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

1 

2 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. სპეციალისტი 

3. კურიერი 

1 

1 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური  

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

მანდატურის სამსახური 



1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

3 

                                                                                                                                   სულ 17. 

 

27. სენაკის რაიონული სასამართლოს აპარატის  

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა (30.05.2011 N 1/102) 
 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა 

საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა   

  განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური  

3. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

4. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

2 

2 

1 

1 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. სპეციალისტი 

1 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

2 

2 

2 

 სულ 15. 

 

28. სიღნაღის რაიონული სასამართლოს აპარატის 

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა  (19.11.2012 N 1/326) 
 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. სხდომის მდივანი 

2. თარჯიმანი 

3. მანდატური 

4. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

5. ქსელის ადმინისტრატორი 

6. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი)  

7. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. სპეციალისტი 

3. კურიერი 

1 

1 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 



1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

2 

2 

2 

  სულ 22. 

 

29. სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს აპარატის  

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა  

აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა საშტატო 

ერთეულის (თანამდებობის) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სპეციალისტი 1 

                                                                                                                                  სულ 1. 

  

30. ფოთის საქალაქო სასამართლოს აპარატის 

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა  (19.11.2012 N 1/326) 
 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. სხდომის მდივანი 

2. თარჯიმანი 

3. მანდატური 

4. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

5. ქსელის ადმინისტრატორი 

6. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი)  

7. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

4 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. სპეციალისტი 

3. კურიერი 

1 

1 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

  სულ 21. 

31. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს აპარატის 

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა (27.12.2011 N 1/227) 

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 



1. მოსამართლის თანაშემწე 

2. სხდომის მდივანი 

3. სასამართლოს თავმჯდომარის პირადი მდივანი  

4. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

5. ქსელის ადმინისტრატორი 

6. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი)  

9 

6 

1 

1 

1 

1 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი 

4. კურიერი  

1 

2 

3 

3 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. სპეციალისტი 

3. მანდატური 

4. დამხმარე მოსამსახურე (სამეურნეო საკითხებში) 

5. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

3 

1 

3 

1 

3 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

6 

 სულ 47. 

 

32. ამოღებულია (31.10.2011 N 1/170)  
 

33. ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა 

აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა საშტატო 

ერთეულის (თანამდებობის) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

                                                                                                                              სულ 3. 

 

34. ცაგერის რაიონული სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა 

აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა საშტატო 

ერთეულის (თანამდებობის) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

                                                                                                                                      სულ 3. 

 

35. წალენჯიხის რაიონული სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა 



აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა საშტატო 

ერთეულის (თანამდებობის) დასახელება 

საშტატო ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სხდომის მდივანი 

2. სპეციალისტი 

3. მანდატური 

4. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

1 

                                                                                                                         სულ 4. 

 

36. ამოღებულია  (19.11.2012 N 1/326) 
 

37. ხაშურის რაიონული სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა და  

საშტატო ნუსხა  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე 

მოსამსახურეთა საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა  

 განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. სხდომის მდივანი 

2. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

3. ქსელის ადმინისტრატორი 

4. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

5. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

5 

1 

1 

2 

1 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი 

4. კურიერი 

1 

1 

1 

1 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი 

2. მანდატური 

1 

3 

                                                                                                                           სულ 22. 

 

38. ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს აპარატის  

სტრუქტურა და საშტატო ნუსხა (10.03.2011 N 1/58) 
  

სტრუქტურული ქვედანაყოფების, აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა 

საშტატო ერთეულების (თანამდებობების) დასახელება 

საშტატო 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. სასამართლოს მენეჯერი - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა   

  განყოფილების უფროსი 

1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1. მოსამართლის თანაშემწე 

2. სხდომის მდივანი 

3 

3 



3. თარჯიმანი 

4. სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში)  

5. ქსელის ადმინისტრატორი 

6. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 

7. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

1 

1 

1 

1 

2 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

1. განყოფილების უფროსი  

2. წამყვანი სპეციალისტი 

3. სპეციალისტი  

4. კურიერი 

1 

1 

1 

2 

მაგისტრატი მოსამართლის აპარატი 

1. სხდომის მდივანი 

2. მანდატური 

3. დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) 

3 

3 

3 

მანდატურის სამსახური 

1. სამსახურის უფროსი  

2. მანდატური  

1 

4 

  სულ 32. 

 

39. ამოღებულია  (19.11.2012 N 1/326) 
40. ამოღებულია  (19.11.2012 N 1/326) 

 

IV. საშტატო ერთეულების საერთო რაოდენობა  (19.11.2012 N 1/326) 

 თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული 

(საქალაქო) სასამართლოების აპარატების საშტატო ნუსხა განისაზღვროს 1098 

საშტატო ერთეულით. 

 


