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დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების წყალობით, 

რომელიც აშშ –ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. დოკუმენტი 

მომზადებულია  პროექტის „სასამართლო გადაწყვეტილებათა ხელმისაწვდომობა საქართველოში“ 

ფარგლებში. აღნიშნულ პროექტს, ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 

ახორციელებს , აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამის „კანონის უზენაესობის 

მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) ფინანსური მხარდაჭერით.   

  

დოკუმენტის  შინაარსზე პასუხისმგებელია ააიპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 

ინსტიტუტი“. ის არ ასახავს USAID-ის, აშშ–ის მთავრობის ან „აღმოსავლეთ–დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის“ შეხედულებებს.  
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შესავალი  
სასამართლო გადაწყვეტილებების პროაქტიული ხელმისაწვდომობა კარგი მმართველობის, 

გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული სასამართლო სისტემის უმნიშვნელოვანესი 

კომპონენტი და წინაპირობაა. ამ მიმართულებით იურიდიული ჩარჩოს 

უზრუნველყოფასთან ერთად, მნიშვნელოვანია სასამართლო გადაწყვეტილებათა და 

სამართალწარმოების პროცესის შესახებ ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ერთიანი 

სტანდარტის არსებობა.   

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ანგარიშში რამდენიმე ქვეყნის პრაქტიკაა 

თავმოყრილი, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, ავსტრალიის, ირლანდიის, 

ესტონეთის, რუსეთის, უკრაინის, სომხეთის, ბოსნია და ჰერცეგოვინას სხვადასხვა ინსტანციის 

სასამართლოსა და სასამართლოთა ერთიანი პორტალების/რეესტრების დიზაინი, 

გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნების ფორმა და მათი საძიებო სისტემები. აღნიშნული 

სამართლებრივი სისტემების პრაქტიკის შესწავლა განპირობებულია იმით, რომ ამ ქვეყნებში 

სასამართლო გადაწყვეტილებათა პროაქტიული ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტებია 

დანერგილი. კვლევაში ასევე აღწერილია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

პორტალის, HUDOC-ის სტრუქტურა.   

საქართველოში სასამართლო გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნების არსებული პრაქტიკის 

გაუმჯობესებისა და გადაწყვეტილებათა ერთიანი რეესტრის (INFO.COURT.GE) განვითარების 

მიზნით, კვლევის დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილია რეკომენდაციები.    

  

საქართველო  
საქართველოში სასამართლო გადაწყვეტილებებს საკუთარ ვებგვერდებზე საქართველოს 

უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოები აქვეყნებენ. რაც შეეხება საერთო 

სასამართლოებს, მათთვის შექმნილია სპეციალური ვებგვერდი INFO.COURT.GE, რომელმაც 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით, მომავალში სასამართლო 

გადაწყვეტილებათა (პირველი და სააპელაციო ინსტანციები, ასევე უზენაესი სასამართლო) 

ერთიანი რეესტრის ფუნქცია უნდა იტვირთოს.   

2016 წლის 12 სექტემბერს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების - „საერთო სასამართლოების მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებების 

გაცემისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ - მიხედვით, განისაზღვრა 

რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების, ასევე უზენაესი სასამართლოს 

მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების გამოქვეყნების წესი.   

ანგარიშის ეს თავი მიმოიხილავს სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

პროაქტიული გამოქვეყნების არსებულ პრაქტიკას, აფასებს INFO.COURT.GE-ის პორტალს და 

აღწერს იმ ცვლილებებს, რომლებსაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება 

ითვალისწინებს.   
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საქართველოს უზენაესი სასამართლო  
გადაწყვეტილებათა საძიებო პროგრამა  

უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდის შემთხვევაში, გადაწყვეტილებათა საძიებო პროგრამა 

პირველივე გვერდზეა1 განთავსებული (იხ. სურათი #1). პროგრამის აღწერაში 2016 წლის 

ოქტომბრის მდგომარეობით მითითებულია, რომ ადმინისტრაციულ საქმეებზე ბოლოს 

გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებები 2016 წლის ივლისით თარიღდება, ხოლო სამოქალაქო 

და სისხლის სამართლის საქმეებზე - 2016 წლის სექტემბრით. აღსანიშნავია, რომ კვლევის 

მომზადების დაწყებისას, პროგრამა ბოლოს 2016 წლის მაისში იყო განახლებული, 

ადმინისტრაციულ საქმეებზე გადაწყვეტილებები 2016 წლის თებერვლით თარიღდებოდა, 

სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე კი 2016 წლის აპრილით. გადაწყვეტილებათა 

საძიებო პროგრამა მოგვიანებით განახლდა და დაემატა 2016 წელს მიღებული 

გადაწყვეტილებები. აღნიშნული მიანიშნებს, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები 

კვარტალურად და არა რეალურ დროში ქვეყნდება.   

 

სურათი 1: გადაწყვეტილებათა საძიებო პროგრამა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

ვებგვერდზე  

საძიებო პროგრამის აღწერის მიხედვით, გადაწყვეტილებების ტექსტში დაშტრიხულია პირთა 

პერსონალური მონაცემები (სახელი, გვარი, მისამართი, განათლება, სამუშაო ადგილი, 

პროფესია და ა.შ).   

საძიებო პროგრამაში საქმეები დაყოფილია სამ კატეგორიად: სისხლის, სამოქალაქო და 

ადმინისტრაციული. საძიებო ველში მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს:  

                                                      
1 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდი: http://www.supremecourt.ge/   

  

http://www.supremecourt.ge/
http://www.supremecourt.ge/
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• საძიებო სიტყვა/სიტყვები მთლიან ტექსტში;  

• საქმის ნომერი;  

• თარიღი;  

• საჩივრის სახე - ჩამოთვლილია რამდენიმე ასარჩევი კატეგორია;  

• შედეგი - ჩამოთვლილია ასარჩევი კატეგორიები (იხ. სურათი #2).  

 

სურათი 2: საქართველოს უზენაესო სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილებათა საძიებო 

სისტემაში შესავსები ველები.  

ძიების შედეგად თითოული გადაწყვეტილების შემთხვევაში გამოტანილია შემდეგი 

მონაცემი:  

• საქმის ნომერი; 
•
 თარიღი;  

• საჩივრის სახე ან/და შედეგი (იხ. სურათი #3).  

შესაბამისად, იმ ადამიანისთვის, ვინც ზუსტად არ იცის საქმის ნომერი, რთული იქნება ვრცელ 

ჩამონათვალში სასურველი გადაწყვეტილების მოძებნა.  
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სურათი 3: ძიების შედეგი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე.  

ცალკეული გადაწყვეტილების ტექსტი მოცემულია სრული გადაწყვეტილების სახით.  

დაშტრიხულია ყველანაირი (როგორც მხარეთა, ასევე მათი იურიდიული 

წარმომადგენლების) პერსონალური მონაცემი. ნაჩვენებია მხოლოდ მოსამართლეთა სახელი 

და გვარი. პროგრამას ასევე არ გააჩნია სხვადასხვა ფორმატებში დოკუმენტის გადმოწერის 

ფუნქცია.   
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სურათი 4: უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ერთ-ერთი გადაწყვეტილება.  

  

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა  

უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე ასევე მიბმულია არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ მიერ, შვედეთის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (SIDA) ფინანსური მხარდაჭერით შემუშავებული „მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა“. აღნიშნულ პლატფორმაზე გადაწყვეტილებები 

ასევე სამ კატეგორიადაა დაყოფილი (სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და 

ადმინისტრაციული), თუმცა თითოეულის შემთხვევაში საძიებო სისტემა განსხვავებული 

და უფრო დეტალურია.   

სისხლის სამართლის საქმეების გადაწყვეტილებების ძიება შესაძლებელია შემდეგი 

ინფორმაციის მითითებით:  

• საქმის ნომერი;  

• თარიღი;  

• კანონი - კანონის დასახელების არჩევა;  

• სფერო - არჩეული კანონის რეგულირების სფერო;  

• მუხლი - არჩეული რეგულირების სფეროს მიხედვით, მუხლის ნომრის მითითება; 
•
 

შესაბამისი მუხლის სხვა კომპონენტები - ნაწილი, ქვეპუნქტი, ქვე-კატეგორია და 
ა.შ.;  

• საძიებო სიტყვა (იხ. სურათი #5).   

http://www.transparency.ge/
http://www.transparency.ge/
http://www.transparency.ge/
http://www.transparency.ge/
http://www.transparency.ge/
http://www.transparency.ge/
http://www.transparency.ge/
http://www.transparency.ge/
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/
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სურათი 5: მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემაში სისხლის სამართლის 

საქმეების გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა.  

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეების შემთხვევაში საძიებო სისტემა ითხოვს 

შემდეგი კატეგორიის ინფორმაციის მითითებას:  

• საქმის ნომერი;  

• თარიღი;  

• კანონი - კანონის დასახელების არჩევა;  

• სფერო - კანონის რეგულირების სფეროს არჩევა;  

• მუხლი - არჩეული რეგულირების სფეროს მიხედვით, მუხლის ნომრის მითითება;  

• საძიებო სიტყვა (იხ. სურათი #6).  
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სურათი 6: მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემაში სამოქალაქო საქმეების 

გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა.  

მოძიებული გადაწყვეტილებების ჩვენებისას, პირველ გვერდზე გამოდის: 1. საქმის ნომერი;  

2. საქმის სახეობა; 3. თარიღი; 4. კანონი; 5. მუხლი; და 6. განმარტება.   

 

სურათი 7: მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემაში ძიების შედეგად 

გამოტანილი ინფორმაცია.  

საყურადღებოა, რომ ძიების შედეგად ნაპოვნ გადაწყვეტილებასთან ერთად, მითითებულია 

ამ გადაწყვეტილების მიმღები მოსამართლის სახელი და გვარი. საგულისხმოა, რომ 

მოსამართლის სახელზე გადასვლით შესაძლებელია მის მიერ მიღებული სხვა 

გადაწყვეტილებების ნახვა (იხ. სურათი #8). რაც ამ საძიებო სისტემის ცალსახად დადებით 

მხარეს წარმოადგენს.   
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სურათი 8: მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემაში ცალკეული მოსამართლის 

სახელზე გადასვლისას ნაჩვენები მის მიერ განხილულ საქმეთა გადაწყვეტილებები.  

აშკარაა, რომ „საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს“ მიერ შექმნილი საძიებო 

სისტემა, უზენაესი სასამართლოს საძიებო სისტემასთან შედარებით, უფრო დახვეწილია, 

თუმცა ცალკეული ფუნქციების დამატება მასზეც შეიძლება.   

გამჭვირვალე მართლმსაჯულების კუთხით, მნიშვნელოვანია სამართალწარმოებასთან 

დაკავშირებით არსებული სტატისტიკის ხელმისაწვდომობაც. მიუხედავად იმისა, რომ 

უზენაესი სასამართლოს პირველივე გვერდზე სტატისტიკის განყოფილებაა 

განთავსებული, მასში არსებული მონაცემები არა ღია ფორმატში, არამედ PDF 

დოკუმენტებად არის გამოქვეყნებული (იხ. სურათი #9),  რაც დაინტერესებული 

მხარისთვის  მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის პროცესს ართულებს. 

გამოქვეყნებული მონაცემები წლების და კატეგორიების მიხედვითაა მოცემული.  

  



 

11  

  

 

სურათი 9: სტატისტიკის განყოფილება უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე.   

სტატისტიკის განყოფილებაში აღნიშნულია, რომ შესაძლებელია სტატისტიკური 

მონაცემების გრაფიკული დინამიკის გაცნობა, თუმცა მითითებული ბმული არ მუშაობს. 

სტატისტიკის ეს მოდული შეიქმნა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 

ინსტიტუტის (IDFI) პროექტის „საქართველოს სასამართლო სისტემის საზოგადოებრივი 

ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის გაუმჯობესება“ ფარგლებში. 

პროექტი განხორციელდა „ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის“ (EPF - ამჟამად ევროპის 

ფონდის) „სამოქალაქო ინიციატივა დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის“ პროგრამის 

ფარგლებში.   

მოდული მოიცავდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ოფიციალურ ვებგვერდზე 

პროაქტიულად გამოქვეყნებული საერთო სასამართლოების ძირითადი სტატისტიკური 

მონაცემებისა და სასამართლოს მიერ გამოცემული სტატისტიკური მონაცემების კრებულის  

„მართლმსაჯულება საქართველოში“ ვიზუალიზაციის საშუალებას. მონაცემები 

წარმოდგენილი იყო სექტორული და სვეტოვანი დიაგრამების სახით, რომლის 

მეშვეობითაც შესაძლებელი იყო სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული 

საქმეების შედეგების კატეგორიების მიხედვით, დეტალურად ნახვა (იხ. სურათი #10).   

  

  

https://idfi.ge/ge
https://idfi.ge/ge
https://idfi.ge/ge
https://idfi.ge/ge
https://idfi.ge/ge
https://idfi.ge/ge
https://idfi.ge/ge
https://idfi.ge/ge
https://idfi.ge/ge
https://idfi.ge/ge
https://idfi.ge/ge
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
https://idfi.ge/ge/georgian-courts
http://www.epfound.ge/
http://www.epfound.ge/
http://www.epfound.ge/
http://www.epfound.ge/
http://www.epfound.ge/
http://www.epfound.ge/
http://www.epfound.ge/
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სურათი 10: ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული 

სტატისტიკის მოდული.  

  

ინფორმაცია საქმეების შესახებ  

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე ასევე არსებობს განყოფილება 

სახელწოდებით „ინფორმაცია საქმეების შესახებ“, თუმცა მასში არანაირი ინფორმაცია არ 

არის განთავსებული (იხ. სურათი #11).  სასამართლოს ადმინისტრაციამ უნდა აამოქმედოს ეს 

განყოფილება და მასში შემდეგი ინფორმაცია გამოაქვეყნოს:  

• განსახილველ საქმეთა განრიგი;  

• საქართველოს უზენაეს სასამართლოში საქმის წარმოების საძიებო სისტემა;  

• განსახილველ საქმეთა რაოდენობა.  

სურათი 11: უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდის განყოფილება „ინფორმაცია საქმეების შესახებ”.   

  



 

13  

  

ამ ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებით, სასამართლო გაზრდის საკუთარი 

საქმიანობის გამჭვირვალობას და მომხმარებელს საშუალებას მისცემს ონლაინ გაეცნოს  

სასამართლოს მიმდინარე პროცესების შესახებ არსებულ ინფორმაციას.   

  

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო  
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე2 არსებობს სასამართლო 

აქტების განყოფილება, სადაც შესაძლებელია გადაწყვეტილებების ნახვა. მოდულში 

განთავსებულია გადაწყვეტილებათა დეტალური საძიებო სისტემა, შემდეგი ინფორმაციის 

მითითებით:  

• თარიღი;  

• კატეგორია - ჩამოთვლილია დოკუმენტთა კატეგორიები: განჩინებები, საოქმო 

ჩანაწერები, გადაწყვეტილებები;  

• რეგისტრაციის ნომერი;  

• მოსარჩელე; 
•
 მოპასუხე;  

 

                                                      
2 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდი: http://www.constcourt.ge/ge/   

•   დავის   საგანი  ( იხ .  სურათი  #12).  

  

  

http://www.constcourt.ge/ge/
http://www.constcourt.ge/ge/
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სურათი 12: გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

ვებგვერდზე.  
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საძიებო სისტემაში თითოეულ გადაწყვეტილებაზე შემდეგი მონაცემებია ხელმისაწვდომი:  

• კოლეგია, რომელმაც განიხილა საკითხი;  

• რეგისტრაციის ნომერი;  

• თარიღი;  

• კოლეგიის შემადგენლობა, თითოეული წევრის სახელი და სტატუსი;  

• სარჩელის დასახელება;  

• მომხსენებელი მოსამართლე;  

• მოსარჩელე;  

• მოპასუხე;  

• დავის საგანი;  

 

სურათი 13: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 

გადაწყვეტილება.  

უნდა აღინიშოს, რომ საერთო სასამართლოების სისტემისგან განსხვავებით, საკონსტიტუციო 

სასამართლო გადაწყვეტილებებს სრულად, მხარეთა პერსონალური მონაცემების 

დაშტრიხვის გარეშე აქვეყნებს, თუმცა ცალკეული გადაწყვეტილების სრული ტექსტის ნახვა 

მხოლოდ Word-ის ფორმატში არსებული დოკუმენტის ჩამოტვირთვით არის შესაძლებელი.   

•   სარეზოლუციო   ნაწილი  ( იხ .  სურათი  #13).  
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საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე ასევე არსებობს სტატისტიკის განყოფილება, 

თუმცა მასში განთავსებული ინფორმაცია ზოგადია და ღია ფორმატში არ ქვეყნდება. 

კერძოდ, მონაცემების გადმოწერა მხოლოდ Word-ის ფორმატშია შესაძლებელი. აღნიშნულ 

დოკუმენტებში საკმაოდ მწირი ინფორმაციაა მოცემული, სახელდობრ, საკონსტიტუციო 

სასამართლოში  შესული სარჩელები მხოლოდ წლების და რაოდენობის მიხედვით არის 

დახარისხებული (იხ. სურათი #14).  

 

სურათი 14: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე სტატისტიკის მოდულში 

გამოქვეყნებული ინფორმაცია.  

შედარებით უფრო მრავალფეროვანი მონაცემები ქვეყნდებოდა 1998-2007 წლების 

პერიოდის შესახებ:   

• მოსარჩელე სუბიექტები;  

• მოპასუხე სუბიექტები;  

• სადავო ნორმატიული აქტები;  

• განხილული კონსტიტუციური სარჩელების/წარდგინებების ოდენობა;  

• კონსტიტუციური სარჩელებისა და წარდგინებების განხილვის შედეგები, 

მოსარჩელეებისა და სადავო აქტების მიხედვით (იხ. სურათი #15).  

 

სურათი 15: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე სტატისტიკის მოდულში 

19982007 წლების შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაცია.  
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საქმისწარმოების სისტემის პლატფორმა  
  

საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობისთვის შექმნილია 

საქმისწარმოების სისტემის ვებგვერდი,3 სადაც მომავალში იგეგმება რაიონული/საქალაქო, 

სააპელაციო სასამართლოების, ასევე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ 

გამოტანილ გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნება. დღესდღეობით მოქმედ პლატფორმაზე 

გადაწყვეტილებები სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეების 

მიხედვითაა დალაგებული.   

სისხლის სამართლის საქმეების ძიება შემდეგი ტიპის ინფორმაციის მითითებით ხდება:  

• დანაშაულის სახე - არ არის ჩამოთვლილი შესაძლო ვარიანტები;  

• შედეგი - მსჯავრი დაედო თუ გამართლდა; 
•
 გადაწყვეტილების თარიღი;  

 

სურათი 16: საქმისწარმოების სისტემის პლატფორმაზე სისხლის სამართლის საქმეების 

გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა.  

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეების შემთხვევაში,  გადაწყვეტილებათა ტექსტების 

ძიებისას, მომხმარებელმა შემდეგი მონაცემები უნდა მიუთითოს:  

• საქმის ნომერი;  

• გამოყენებული მუხლი - მითითებული არ არის ვარიანტები;  

                                                      
3 საქმისწარმოების სისტემის ვებგვერდი: http://info.court.ge/Login.aspx   

•   საძიებო   სიტყვა   ტექსტში  ( იხ .  სურათი  #16).  

  

http://info.court.ge/Login.aspx
http://info.court.ge/Login.aspx
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• დოკუმენტის ტიპი - ჩამოთვლილია შესაძლო ვარიანტები;  

• დავის კატეგორია - ჩამოთვლილია შესაძლო ვარიანტები;  

• გამოყენებული კანონი - მითითებული არ არის ვარიანტები;  

• შედეგი - ჩამოთვლილია შესაძლო ვარიანტები; 
•
 თარიღი;  

• საძიებო სიტყვა ტექსტში (იხ. სურათი #17).  
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სურათი 17: საქმისწარმოების სისტემის პლატფორმაზე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული 

საქმეების გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა.  

პორტალის საძიებო სისტემის შემოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სისხლის სამართლის 

საქმეთა გადაწყვეტილებების ტექსტების მხოლოდ თარიღის მითითებით ძიება 

შეუძლებელია. რაც შეეხება ძიების შედეგად ნაჩვენებ დოკუმენტებს, სამივე ტიპის საქემთა 

შემთხვევაში, მომხმარებელს არ შეუძლია სასურველი დოკუმენტის ონლაინ გაცნობა, რადგან 

შესაბამისი საქმეზე კურსორის დაჭერისას, ავტომატურად ირთვება დოკუმენტის 

გადმოწერის ფუნქცია. დოკუმენტის ახალ ფანჯარაში გახსნის მცდელობისას კი 

მომხმარებელს უჩვენებს, რომ გადაწყვეტილება ვერ მოიძებნა (იხ. სურათი #18). შესაბამისად, 

გადაწყვეტილებები გამოქვეყნებული არ არის ღია ფორმატში და განთავსებულია მხოლოდ 

მათი PDF ვერსია, მისი პორტალზე გაცნობის შესაძლებლობის გარეშე.  

 

სურათი 18: საქმისწარმოების სისტემის პლატფორმაზე გადაწყვეტილების ახალ ფანჯარაში 

გახსნისას ნაჩვენები გვერდი  

აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის სექტემბერში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 

დამტკიცებული სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების წესის მიხედვით, ამავე 

პლატფორმაზე იგეგმება უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებების გამოქვეყნებაც.   
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საქართველოში არსებული პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების პლატფორმის კონცეფციის განვითარების მიზნით, კვლევის შემდეგი 

თავი მიმოიხილავს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და სხვადასხვა 

ქვეყნებში არსებულ სასამართლო გადაწყვეტილებების გამოქვეყნების სტანდარტებსა და 

მსგავსი პლატფორმების სტრუქტურას.   

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო  
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ოფიციალური ვებგვერდის4 პირველივე 

გვერდზე განთავსებულია დოკუმენტების განყოფილება (HUDOC-ის მონაცემთა ბაზა), სადაც 

ცალკეულ საქმეთა გადაწყვეტილებებია ხელმისაწვდომი. სასურველი დოკუმენტის 

გასაცნობად მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს ფილტრი, რომელიც გადაწყვეტილებებს 

ჰყოფს საქმეთა განმხილველი სასამართლო ორგანოების დასახელების და დოკუმენტების 

ტიპების (გადაწყვეტილებები, ანგარიშები, საკონსულტაციო მოსაზრებები, რეზოლუციები 

და ა.შ.) მიხედვით (იხ. სურათი #19).   

 

დოკუმენტის ტიპის ფილტრის გარდა არსებობს ენების, სახელმწიფოთა, მუხლების 

(საქმეთა საკითხი), თარიღის, სასამართლოთა, მოსამართლეთა, წარმდგენ 

პირთა/ორგანიზაციათა (Originating Body) (მაგ, PACE, Human Rights Watch) ფილტრები. 

თითოეული ტიპის კატეგორიის (ფილტრის) შემთხვევაში მითითებულია, თუ რამდენი 

გადაწყვეტილებაა გამოქვეყნებული აღნიშნულ კატეგორიაში და შესაძლებელია 

სასურველის მონიშვნა (იხ. სურათი #20).  

                                                      
4 ადამიანის ევროპული სასამართლოს ვებგვერდი: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=   

  

სურათი   19 :  HUDOC - ის   მ ონაცემთა   ბაზის   ფილტრი     

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c
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ფილტრების გარდა, ვებგვერდზე არსებობს გაფართოებული საძიებო სისტემა, რომელშიც 

ქვემოთ ჩამოთვლილი პარამეტრებიდან ერთ-ერთის მითითებაც არის საკმარისი:  

• საძიებო სიტყვა ტექსტში;  

• საქმის სათაური;  

• საქმის ნომერი;  

• შედეგი/დასკვნები;  

• გადაწყვეტილების ნომერი;  

• მუხლი;  

 

სურათი 21: HUDOC-ის გაფართოებული საძიებო სისტემა  

  

სურათი   20 :  HUDOC - ის   ფილტრები   

•   თარიღი  ( იხ .  სურათი  #21).  

  



 

22  

  

სასურველი ტიპის გადაწყვეტილების მონიშვნის შედეგად გამოტანილი საქმეების შესახებ  

შემდეგი ინფორმაციაა მოცემული:  

• საქმის დასახელება - მხარეთა სახელების მითითებით;  

• საქმის ნომერი;  

• დოკუმენტის ტიპი;  

• სასამართლოს პალატა/შემადგენლობა;  

• თარიღი;  

• საქმის არსი - მუხლის მითითებით (იხ. სურათი #22).  

 

სურათი 22: HUDOC-ის გაფართოებული საძიებო სისტემაში ძიების შედეგები.  

მოძებნილი ინფორმაციის გადმოწერა/ექსპორტი ღია ფორმატშია (Excel და CSV) 

შესაძლებელი. შესაბამისად, მომხმარებელს ფილტრების მიხედვით მოძებნილი 

ინფორმაციის გადამუშავების, და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით სასურველი 

სტატისტიკური ანალიზის გაკეთების შესაძლებლობა ეძლევა (იხ. სურათი #23).   

 

სურათი 23: HUDOC-ის გაფართოებული საძიებო სისტემის შედეგების ექსპორტის 

შესაძლებლობა.  
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თითოეული გადაწყვეტილების ტექსტი ღია ფორმატშია მოცემული, ხოლო ტექსტის თავში 

გადაწყვეტილების ზუსტი ბმულია განთავსებული. შესაძლებელია ტექსტის სასურველ 

ზომაში დათვალიერება, ელ-ფოსტაზე გაგზავნა, ამობეჭდვა და PDF და Word-ის ფორმატებში 

გადმოტვირთვა (იხ. სურათი #24).   

 

სურათი 24: HUDOC-ის მონაცემთა ბაზაზე გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებები.  

მთლიან ტექსტთან ერთად, მოცემულია საქმის ძირითადი დეტალებიც: 1. განმცხადებელი  

(Originating body); 2. დოკუმენტის ტიპი; 3. სათაური; 4. საქმის ნომერი; 5. წარმომადგენელი; 6. 

მოპასუხე მხარე; 7. გადაწყვეტილების თარიღი; 8. დასკვნები/შედეგი; 9. საქმის 

თემატიკა/მუხლები; 10. განსხვავებული აზრი (არსებობის შემთხვევაში); 11. საკვანძო 

სიტყვები/საკითხები (იხ. სურათი #25).   
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სურათი 25: HUDOC-ის მონაცემთა ბაზაზე ცალკეული საქმის შესახებ გამოქვეყნებული 

დეტალები.  

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ვებგვერდზე ცალკე განყოფილებაში  

თითოეულ საქმესთან დაკავშირებით არსებული სხვა ტიპის ინფორმაციის (პრეს რელიზი, 

მოსაზრება და ა.შ)  ჩამონათვალია გამოქვეყნებული. შესაბამის ბმულზე გადასვლით, 

დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ეძლევათ სხვადასხვა ინფორმაციას ადგილზევე 

გაეცნონ (იხ. სურათი #26).   

 

სურათი 26: თითოეული საქმის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია  
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შექმნილია სპეციალური განყოფილება, სადაც სასამართლო სხდომების ვიდეო ჩანაწერებია 

გამოქვეყნებული. სხდომები დალაგებულია წლების, ქვეყნებისა და სასამართლოს 

პალატების მიხედვით. სასურველი სასამართლო პროცესის ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია 

საძიებო სიტყვის, სათაურისა და ზუსტი თარიღის მითითებით (იხ. სურათი #27).  

 

სურათი 27: სასამართლო სხდომების სპეციალური განყოფილება.  

აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ვებგვერდზე ასევე 

სტატისტიკის განყოფილება მოქმედებს, სადაც წლების, თემატიკისა და ქვეყნების მიხედვით 

სასამართლოს მიერ განხილულ საქმეთა შესახებ ინფორმაციაა მოცემული.  

მაგალითისთვის, ვებგვერდზე ქვეყნდება, თუ რამდენი განცხადება შევიდა სასამართლოში, 

რამდენზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რამდენი ცნეს დაუშვებლად და რამდენზე 

მიმდინარეობს განხილვა (იხ. სურათი #28).   

 

სურათი 28: სტატისტიკის მოდული.  
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ამასთან, წლების მიხედვით ნაჩვენებია ცალკეული ქვეყნის მიერ ადამიანის  ძირითადი 

უფლებისა თუ თავისუფლების დაარღვევასთან დაკავშირებით არსებული მონაცემები (იხ. 

სურათი #29):  

 

ამერიკის შეერთებული შტატები  
ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასამართლო გადაწყვეტილებათა ელექტრონული 

ხელმისაწვდომობისთვის ფედერალური სასამართლოების პლატფორმა ”PACER” არსებობს.  

აღნიშნული პლატფორმის მეშვეობით შესაძლებელია სხვადასხვა ინსტანციის 

სასამართლოთა (აშშ-ს საოლქო, სააპელაციო და გაკოტრების საქმეთა (bankruptcy) 

სასამართლოების) მიერ განხილული საქმეების შესახებ ინფორმაციის ნახვა. პლატფორმაზე  

სასამართლოს მიერ განხილულ საქმეებთან დაკავშირებით შემდეგი ტიპის ინფორმაცია 

ქვეყნდება:  

• მხარეთა ჩამონათვალი, მათ შორის მოსამართლეები, იურიდიული წარმომადგენლები  

(attorneys),  რწმუნებულები (trustees);  

• საქმის დეტალები - საქმის არსი, საქმის ნომერი;  

• საქმის მიმდინარეობა - საქმესთან დაკავშირებული სხდომები/ღონისძიებები 

ქრონოლოგიურად;  

• სარჩელთა რეესტრი (claims registry);  

• სააპელაციო სასამართლოს მოსაზრებები/გადაწყვეტილებები (opinions);  

• გადაწყვეტილებები ან საქმის სტატუსი;  

• საქმესთან დაკავშირებით მხარეთა მიერ წარდგენილი დოკუმენტების სახეობები  

(ბევრი სასამართლო აქვეყნებს დოკუმენტების დასკანერებულ ვერსიებს);  

• სხდომათა აუდიო ჩანაწერები.  

  

სურათი   29 :   სტატისტიკის   მოდული .   
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პლატფორმაზე ცალკეულ საქმეთა გადაწყვეტილებების ზოგადი და გაფართოებული საძიებო 

სისტემები არსებობს. გადაწყვეტილებების მოძიება ასევე შესაძლებელია სასამართლოთა და 

საქმეთა სახეობების მიხედვით (საქალაქო (district), სააპელაციო, სამოქალაქო, სისხლის 

სამართლის, გაკოტრების საქმეები (bankruptcy)) (იხ. სურათი #30). გადაწყვეტილებების ძიება 

შესაძლებელია საქმეთა ტიპის არჩევის გარეშეც.   

 

სურათი 30: სასამართლო გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა  

ყველა ინსტანციის სასამართლოს საძიებო სისტემის გამოყენებისას სასურველი 

გადაწყვეტილების მოძებნა შემდეგი ინფორმაციის მითითებით არის შესაძლებელი:  

1. რეგიონი - რუკაზე ცალკეული რეგიონის შესაბამისი ინსტანციის სასამართლოს არჩევა 

(იხ. სურათი #31);  
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სურათი 31: რეგიონების მიხედვით სასამართლო გადაწყვეტილებების ძიება.  

2. საქმის ნომერი;  

3. საქმის დასახელება;  

4. საქმის წარმოებაში მიღებისა და დასრულების თარიღები (იხ. სურათი #32); 5. მხარეთა 

სახელები.  

 

სურათი 32: სასამართლო გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემა.  
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აღნიშნული შესავსები ველები ყველა ტიპის საქმეების საძიებო სისტემაშია მოცემული. 

თუმცა ზოგიერთი ტიპის საქმეებზე დამატებით შესავსები ველებიც გვხვდება. მაგალითად, 

სააპელაციო და სამოქალაქო საქმეების შემთხვევაში, დამატებულია სასამართლო დავის 

სახეობის მითითების ველი (იხ. სურათი #33). ამ შემთხვევაში მომხმარებლისთვის 

მოცემულია ასარჩევი ვარიანტები.  

 

სურათი 33: სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა.  

აღსანიშნავია, რომ გაკოტრების საქმეების (bankruptcy) შემთხვევაში შემდეგი შესავსები 

ველებია დამატებული:   

• კანონის თავი/მუხლი (chapter);  

• მხარეთა საიდენტიფიკაციო ნომერი/სოციალური უსაფრთხოების ნომერი (Social 

Security number)  

• მხარეთა საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი (federal tax ID for the party) (იხ. 

სურათი #34).  
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სურათი 34: სასამართლო გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემა.  

მომხმარებელს მოძიებულ დოკუმენტებში სასურველი გადაწყვეტილების პოვნა ძიების 

შედეგების გაფილტვრით შეუძლია. ძიების შედეგის ფილტრი მომხმარებელს საშუალებას 

აძლევს გადაწყვეტილების წელი, გადაწყვეტილების გამომტანი სასამართლო ან/და საქმის 

ტიპი აირჩიოს (იხ. სურათი #35).   

 

სურათი 35: ძიების შედეგის გაფილტვრის ნიმუში.  

სასურველი გადაწყვეტილების მოძიების შემდეგ შესაძლებელია გადაწყვეტილების სრული 

ტექსტის გაცნობა და სასურველ ფორმატში გადმოტვირთვა (XML, Text ან CSV).   

რაც შეეხება პერსონალურ ინფორმაციას, საბოლოო გადაწყვეტილებაში შემდეგი ტიპის 

ინფორმაციის გამოქვეყნებაა აკრძალული: საიდენტიფიკაციო ნომერი, საბანკო ანგარიშის 

ნომერი, არასრულწლოვანის სახელი, დაბადების თარიღი და საცხოვრებლის მისამართები 

(ეს უკანასკნელი სისხლის სამართლის საქმეებზე ვრცელდება).  
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სტატისტიკის მოდული  

აშშ-ის სასამართლო გადაწყვეტილებების პლატფორმაზე აგრეთვე ქვეყნდება სხვადასხვა 

ინსტანციის სასამართლოების  მიერ განხორციელებულ საქმისწარმოებასთან 

დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების ანგარიშები. აღნიშნული ანგარიშები ამერიკის 

შეერთებული შტატების სასამართლოთა ერთიან ვებგვერდზე პროაქტიულად ქვეყნდება.5 

სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებული სასურველი ანგარიშის მოსაძიებლად 

მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს სასამართლოს დასახელება (ჩამოთვლილია ასარჩევი 

ვარიანტები), წელი და საანგარიშო პერიოდი (კვარტალი) (იხ. სურათი #36).   

 

სურათი 36: სტატისტიკური ანგარიშების საძიებო სისტემა.  

სტატისტიკურ ანგარიშში თავმოყრილია ინფორმაცია თითოეულ სასამართლოში 

კვარტალურად შემოსული საქმეების რაოდენობის შესახებ (სტატისტიკა ჩაშლილია საქმეთა 

ტიპის მიხედვითაც), აგრეთვე მოცემულია ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რამდენი საქმე 

განიხილა სასამართლომ, ამ საქმეთაგან რამდენი დაკმაყოფილდა, რამდენ საქმეზე მიიღეს 

გადაწყვეტილება, თუ რამდენია ჯერ კიდევ განხილვის პროცესში. ასევე, სტატისტიკურ 

ანგარიშში მოცემულია ინფორმაცია კონკრეტული სასამართლოს მიერ განხილვის 

დაწყებიდან გადაწყვეტილების გამოტანამდე ცალკეულ საქმეზე დახარჯული დრო. ასევე, 

მოცემულია იმ საქმეთა რაოდენობა და პროცენტული წილი, რომელთა განხილვაც სამ წელზე 

მეტი ხანია რაც მიმდინარეობს. ასევე აღსანიშნავია, რომ სტატისტიკურ ანგარიშში ცალკეულ 

საქმეზე სხვადასხვა პერიოდში არსებულ მოპასუხეთა რაოდენობაა მოცემული (იხ. სურათი 

#37).   

                                                      
5 შეერთებული შტატების სასამართლოთა ვებგვერდი: http://www.uscourts.gov/  
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თითოეული სასამართლოს შემთხვევაში მოცემულია სტატისტიკა ამ სასამართლოს მიერ 

განხილული საკითხების თემატიკის მიხედვით (იხ. სურათი #38).   

 

  

სურათი   37 :   ერთი - ერთი   სტატისტიკური   ანგარიში .   
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სურათი 38: ერთ-ერთი სტატისტიკური ანგარიში.  

ავსტრალია  
  

ავსტრალიაში სასამართლო გადაწყვეტილებების პრაქტიკის გასაცნობად საინტერესოა 

ავსტრალიის ფედერალური და უმაღლესი სასამართლოს ვებგვერდები და მათზე 

ინფორმაციის განთავსების ფორმები. აღსანიშნავია, რომ როგორც ფედერალურ, ისე 

შტატებისა და ადგილობრივ დონეზე, ავსტრალიის სასამართლო სისტემის იერარქია 

სხვადასხვა სასამართლოებისა და ტრიბუნალებისგან შედგება. ამ სისტემაში ავსტრალიის 

უმაღლეს სასამართლოს უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოს ფუნქცია აკისრია. 

ავსტრალიის სასამართლოთა იერარქიაში შემდეგ მოდის ავსტრალიის ფედერალური 

სასამართლო. რაც შეეხება შტატებსა და ადგილობრივ დონეზე არსებულ სასამართლო 

იერარქიას, ყველა შტატს თავისი უზენაესი და ადგილობრივი სასამართლო (District/Local 

Court) აქვს. ამ უკანასკნელთა პრაქტიკის გასაცნობად, ამ თავში ავსტრალიის ერთ-ერთი 

შტატის, დასავლეთ ავსტრალიის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდის სტრუქტურა და 

მასზე გამოქვეყნებული ინფორმაციაა წარმოდგენილი.   

  

ავსტრალიის ფედერალური სასამართლო  
ავსტრალიის ფედერალური სასამართლოს გადაწყვეტილებები მის ოფიციალურ 

ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული.6 მასზე 1977 წლის შემდეგ მიღებული ნებისმიერი 

გადაწყვეტილების ნახვაა შესაძლებელი. ფედერალური სასამართლოს გარდა, აქ 

განთავსებულია მის დაქვემდებარებაში არსებული სასამართლო ტრიბუნალების 

გადაწყვეტილებებიც (ის. სურათი #39).   

 

                                                      
6 ავსტრალიის ფედერალური სასამართლო: http://www.fedcourt.gov.au/   

  

http://www.fedcourt.gov.au/
http://www.fedcourt.gov.au/
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სურათი 39: ავსტრალიის ფედერალური სასამართლოს გადაწყვეტილებები.   

თითოეული გადაწყვეტილება, პერსონალური მონაცემების დაშტრიხვისგარეშე, ღია (HTML) 

ფორმატშია გამოქვეყნებული. ამასთან, შესაძლებელია გადაწყვეტილების ტექსტის Word 

ფორმატში  გადმოწერა (იხ. სურათი #40).  

 

სურათი 40: გადაწყვეტილების ტექსტი ავსტრალიის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე.  

თითოეულ გადაწყვეტილებას ქრონოლოგიურად თან ახლავს საქმის მიმდინარეობის 

ნებისმიერი ეტაპის დეტალური  აღწერა და საქმესთან დაკავშირებით არსებული 

დოკუმენტები. კერძოდ, შესაბამის ბმულზე გადასვლით შესაძლებელია გადაწყვეტილების 

შესახებ შემდეგი ზოგადი მონაცემების ნახვა:  

• იმ სასამართლო(ები)ს დასახელება, რომელმაც განიხილა საქმე;  

• საქმის/გადაწყვეტილების ნომერი;  

• გადაწყვეტილების დასახელება (მხარეების მითითებით);  

• სასამართლოში საქმის შეტანის თარიღი;   
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• სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების თარიღი.  

ამავდროულად, მოცემულია თითოეულ ეტაპზე სხვადასხვა მხარის მიერწარდგენილი 

დოკუმენტები, სასამართლო სხდომების დეტალები (დღე, ზუსტი დრო, სხდომათა 

მიმდინარეობის აღწერილობა, თავმჯდომარე მოსამართლე (Presiding Officer), ადგილი 

(დარბაზის ნომრის მითითებით), შედეგი). შესაძლებელია სასამართლო გადაწყვეტილების 

Word დოკუმენტის ვერსიის გადმოწერა (იხ. სურათი #41).  

 

სურათი 41: სასამართლო სხდომათა მიმდონარეობის შესახებ არსებული დეტალები.  

მოცემულია პროცესის მონაწილე მხარეების - განმცხადებელი, მოპასუხე - სახელი და გვარი.  

მითითებულია მათი იურიდიული წარმომადგენლების სახელი, გვარი და საკონტაქტო 

ინფორმაცია (მისამართი, სამსახურის ტელეფონის ნომერი) (იხ. სურათი #42).   
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სურათი 42: თითოეული სასამართლო პროცესის მონაწილე მხარეთა შესახებ გამოქვეყნებული 

ინფორმაცია.  

იმავე განყოფილებაში წარმოდგენილია თითოეულ ეტაპზე წარდგენილიდოკუმენტების 

დასახელება, წარმდგენის სახელი და გვარი, და წარდგენის ზუსტი დრო (თარიღი და საათი) 

(იხ. სურათი #43).   

  

სურათი 43: სასამართლო პროცესის ცალკეულ ეტაპზე წარდგენილი დოკუმენტები.  

საქმის განხილვისას მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების სანახავად დამატებით 

მოცემულია სპეციალური ბმული, რომელზე გადასვლის შემთხვევაში ნაჩვენებია საქმესთან 

დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი (მიბმულია მათი სრული ვერსია) და სასამართლო 

სხდომის დეტალები (თარიღი, მიზანი, მოსამართლე, შედეგი) (იხ. სურათი #44).   

 

სურათი 44: საქმის განხილვისას მიღებული გადაწყვეტილებების ჩამონათვალი.  

შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ფედერალური სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

ტექსტებთან ერთად ავსტრალიაში ხელმისაწვდომია სასამართლოს ონლაინ რეესტრი, სადაც 

ასახულია საქმისწარმოების პროცესი: სხდომის მიმოხილვა, ზუსტი დრო, ადგილი, 

დოკუმენტაცია, შედეგი და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.    

ფედერალური სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილებების მოსაძებნად დეტალური 

საძიებო სისტემაა დანერგილი. გადაწყვეტილებების სრული ტექსტების მოძებნა 

შესაძლებელია შემდეგი სახის ინფორმაციის მითითებით:  

1. სასამართლოს დასახელება - ჩამოთვლილია ფედერალურ სასამართლოში შემავალი 

სხვადასხვა სასამართლოების/ტრიბუნალების დასახელებები;  

2. გადაწყვეტილების დასახელება;  

3. მოსამართლე - შესაძლებელია გვარისა და სახელის, ასევე, მხოლოდ გვარის 

მითითება;  

4. გადაწყვეტილების ნომერი;  

  



 

37  

  

5. საძიებო სიტყვა ტექსტში;  

6. გადაწყვეტილების თარიღი (იხ. სურათი #45).  

 

სურათი 45: ავსტრალიის ფედერალური სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილებათა საძიებო 

სისტემა  

სასამართლოს ეს საძიებო სისტემა გამოირჩევა იმით, რომ ის კონკრეტული სიტყვის შეყვანის 

შედეგად მოძებნილ მასალებს, ერთიან ჩამონათვალთან ერთად და გადაწყვეტილებების 

ზუსტი რაოდენობის მითითებით, შესაბამისი კატეგორიების (წელი, მოსამართლის გვარი, 

სასამართლოს დასახელება, საქმის თემატიკა) მიხედვით ანაწილებს.  (იხ. სურათი #46).   
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სურათი 46: ავსტრალიის ფედერალური სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილებათა საძიებო 

სისტემის მიერ ძიების შედეგების კატეგორიზაცია.  

საქმის მოძებნა მოსამართლის სახელის მიხედვითაც არის შესაძლებელი. რომელიმე 

მოსამართლის არჩევის შემთხვევაში, ამ მოსამართლის მიერ განხილული საქმეები 

ნაწილდება სასამართლოს დასახელების, წლების და საქმის თემატიკის მიხედვით. 

შესაბამისად, დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაეცნოს სხვადასხვა დროს კონკრეტული 

მოსამართლის მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებებს (იხ. სურათი #47).   

 

სურათი 47: ავსტრალიის ფედერალური სასამართლოს ვებგვერდის საძიებო სისტემაში ნაჩვენები 

ცალკეული მოსამართლის მიერ განხილულ საქმეთა გადაწყვეტილებები წლებისა და თემატიკის 

მიხედვით.  

ფედერალური და საოლქო სასამართლოების ერთიანი პლატფორმა  
ფედერალური სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების შესახებ დეტალების 

ხელმისაწვდომობაში მნიშვნელოვანი ადგილი ფედერალურ და საოლქო სასამართლოთა 

პორტალს უკავია.7 ამ ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით, დარეგისტრირებულ მომხმარებელს 

შეუძლია თვალი ადევნოს ფედერალური და საოლქო სასამართლოების მიერ განხილული 

ნებისმიერი საქმის მიმდინარეობას. მონაცემები ახლდება რეალურ დროში. პორტალზე  1984 

წლის 1 იანვრიდან მოყოლებული ნებისმიერი სასამართლო საქმის შესახებ მონაცემებია 

ასახული. თითოეულ საქმეზე მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია:  

• პროცესის მონაწილე მხარეთა სახელები და გვარები;  

• საქმის ნომერი;  

• საქმის განხილვის დაწყების თარიღი;  

                                                      
7 ერთიანი პორტალის ბმული: https://www.comcourts.gov.au/   

  

https://www.comcourts.gov.au/
https://www.comcourts.gov.au/
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• საქმის თემატიკა;  

• სასამართლოსთვის საქმესთან დაკავშირებით წარდგენილი თითოეული დოკუმენტის 

ტიპი და წარდგენის თარიღი;  

• წინა და მომდევნო სხდომების თარიღები;  

• საქმის ამჟამინდელი სტატუსი;  

• გადაწყვეტილების ბმული;  

• მიღებული გადაწყვეტილებების ჩამონათვალი და სრული ტექსტი (იხ. სურათი #49).  

 

საქმის შესახებ არ ქვეყნდება მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომლის გასაჯაროებასაც 

სასამართლო დაუშვებლად ცნობს. ასევე, ზოგიერთი დოკუმენტის სრული ტექსტის 

სანახავად საჭიროა სასამართლოს რეესტრში მისვლა ან მოსაკრებლის გადახდა.   

  

ავსტრალიის უმაღლესი სასამართლო  
ავსტრალიის უმაღლესი სასამართლო ოფიციალურ ვებგვერდზე გადაწყვეტილებებისათვის 

ცალკე განყოფილებაა შექმნილი, აღნიშნულ ვებგვერდზე განთავსებულია 1948 წლიდან 

დღემდე მიღებული გადაწყვეტილებები.8  

დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნახოს თითოეული გადაწყვეტილების დასახელება, მხარეთა 

ვინაობა, გადაწყვეტილების მიღების თარიღი, საქმის ნომერი, გადაწყვეტილების ტექსტში 

გამოყენებული ძირითადი იურიდიული ტერმინები და ფრაზები, მუხლები 

                                                      
8 ავსტრალიის უმაღლესი სასამართლოს ვებგვერდის ბმული: http://www.hcourt.gov.au/   

  

სურათი   48 :   ფედერალური   სასამართლოს   პორტალი .   

http://www.hcourt.gov.au/
http://www.hcourt.gov.au/
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კონსტიტუციიდან, რომლებსაც გადაწყვეტილება ეხება და სხვა სამართლებრივი აქტები, 

რომლებიც გამოყენებულია საქმეში. ამავდროულად, გადაწყვეტილების სრული ტექსტის 

ნახვა შესაძლებელია ონლაინ. მომხმარებელს შეუძლია მისი PDF და Word ვერსიების 

გადმოტვირთვაც (იხ. სურათი #50).   

 

სურათი 49: ავსტრალიის უმაღლესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 

გადაწყვეტილება.  

გადაწყვეტილებები დალაგებულია თარიღებისა და საქმის ნომრის მიხედვით. პირველ 

შემთხვევაში შესაძლებელია სასურველი წლის არჩევა. მეორე შემთხვევაში კი საქმის ნომრები 

დალაგებულია ანბანური თანმიმდევრობით (იხ. სურათი #51).   

 

სურათი 50: ავსტრალიის უმაღლესი სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილებების 

განყოფილება.  

ვებგვერდზე ასევე არსებობს დეტალური ძიების საშუალებაც. სასურველი დოკუმენტის 

მოსაძებნად მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს შემდეგი მონაცემებიდან მინიმუმ ერთი:  
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• საძიებო სიტყვა;  

• საქმის ნომერი;  

• წელი;  

• მხარეთა მონაცემები;  

• მოსამართლე (იხ. სურათი #52).  

 

სურათი 51: ავსტრალიის უმაღლესი სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილებების საძიებო 

სისტემა  

  

დასავლეთ ავსტრალიის უზენაესი სასამართლო  
  

საგულისხმოა დასავლეთ ავსტრალიის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

გამოქვეყნების პრაქტიკაც. ვებგვერდზე არსებულ შესაბამის განყოფილებაში ბოლოს 
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გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებებია განთავსებული. თითოეულის შემთხვევაში 

მოცემულია:  

• სასამართლოს დასახელება;  

• საქმის ნომერი;  

• მოსამართლის ვინაობა;  

• სხდომათა დაწყების დრო;  

• გადაწყვეტილების გამოქვეყნების თარიღი;  

• შედეგი;  

• მხარეთა სრული ჩამონათვალი - როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების 

ჩამონათვალი;  

• საქმის თემატიკა;  

• საქმეში გამოყენებული/ციტირებული სასამართლო გადაწყვეტილებები (იხ. სურათი  

#53).  

 

სურათი 52: დასავლეთ ავსტრალიის უმაღლესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 

გადაწყვეტილებები.   
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გადაწყვეტილების სრული ტექსტი მოცემულია ღია, HTLM ფორმატში და შესაძლებელია 

მისი PDF ვერსიის გადმოწერაც.   

გადაწყვეტილებები დაჯგუფებულია რამდენიმე კატეგორიის მიხედვით: უახლესი 

გადაწყვეტილებები, სამოქალაქო საქმეების გადაწყვეტილებები, სისხლის სამართლის 

საქმეების გადაწყვეტილებები, გადაწყვეტილებები საქმის ნომრის, მოსარჩელისა (Applicant) 

და მოპასუხის (Respondent) მიხედვით, რომლებიც დალაგებულია ანბანური 

თანმიმდევრობით (იხ. სურათი #54).  

 

სურათი 53: დასავლეთ ავსტრალიის უმაღლესი სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილებათა 

კატეგორიზაცია.  

გადაწყვეტილებების განყოფილებას გააჩნია დეტალური საძიებო სისტემა, რომლის 

მეშვეობითაც მომხმარებელი სასურველ დოკუმენტს შემდეგი პარამეტრების შეყვანით ეძებს:   

• საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში;  

• საქმის ნომერი;  

• თემატიკა;  

• მონაწილე მხარეები;  

• მოსამართლე - ჩამოთვლილია მათი სახელები ასარჩევად. შესაბამისად, მოსამართლის 

სახელის არჩევის შემდეგ, მომხმარებელს შეუძლია მის მიერ განხილული საქმეებისა 

და მიღებული გადაწყვეტილებების ნახვა; 
•
 გამოქვეყნების თარიღი;  
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სურათი 54: დასავლეთ ავსტრალიის უმაღლესი სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილებათა 

გაფართოებული საძიებო სისტემა.  

ვებ-გვერდი ასევე იძლევა საშუალებას, რომ დაინტერესებულმა პირმა, ელ-ფოსტის 

მითითებით ან RSS-ის მეშვეობით, გამოიწეროს მისთვის სასურველი ინფორმაცია, მათ 

შორის სასამართლოს გადაწყვეტილებები (იხ. სურათი #56).  

 

სურათი 55: დასავლეთ ავსტრალიის უმაღლესი სასამართლოს ვებგვერდზე ინფორმაციის 

გამოწერის შესაძლებლობა.  

  

•   საქმის   ტიპი  ( იხ .  სურათი  #55).  
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კანადა  
კანადაში უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოს კანადის უზენაესი სასამართლო 

წარმოადგენს. ქვეყნის ფედერალური მოწყობის გამო, ფედერალური სასამართლო სისტემა 

ფედერალური სასამართლოსა და ფედერალური სააპელაციო სასამართლოსგან შედგება. 

ადგილობრივ დონეზე თითქმის ყველა რეგიონს საკუთარი სააპელაციო სასამართლო, 

უმაღლესი (Superior) სასამართლო, ადგილობრივი (Provincial) სასამართლო და 

ადმინისტრაციული ტრიბუნალი აქვს. გადაწყვეტილებების პროაქტიული გამოქვეყნების 

პრაქტიკის მხრივ, კანადის სასამართლო სისტემის თავისებურებების გასაცნობად, ამ თავში 

წარმოდგენილია კანადის უზენაესი, ფედერალური და ადგილობრივი სასამართლოების 

(კვებეკის მაგალითზე) ვებგვერდები. ამავდროულად, აღსანიშნავია, რომ კანადაში 

შექმნილია სასამართლოთა ერთიანი პლატფორმა, სადაც ყველა ინსტანციის სასამართლოს 

მიერ განხილულ საქმეთა დეტალები, მათ შორის გადაწყვეტილებები, იყრის თავს. თავის 

ბოლოს ასევე წარმოდგენილია კანადის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგნაიზაციის მიერ 

სასამართლო გადაწყვეტილებების შესახებ შექმნილი პორტალის მიმოხილვაც.   

  

კანადის უზენაესი სასამართლო  
კანადის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები ერთ პლატფორმაზე ქვეყნდება.9 

თითოეულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით შემდეგი ინფორმაციაა მოცემული:  

• გადაწყვეტილების სახეობა;  

• თარიღი;  

• გადაწყვეტილების ნომერი;  

• მოსამართლეები;  

• განმცხადებელი/მოსარჩელე;  

• საკითხი;  

• გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია: ამ განყოფილებაში მიბმულია უზენაესი 

სასამართლოს ვებგვერდის ის განყოფილება, სადაც ღია ფორმატში, 

ქრონოლოგიურადაა მოცემული კონკრეტული სასამართლო საქმის მიმდინარეობის 

ძირითადი დეტალები. ამგვარი მონაცემთა ბაზა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს 

აწვდის ინფორმაციას თითოეული საქმის მიმდინარეობის შესახებ (იხ. სურათი #57).   

                                                      
9 კანადის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდი: http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/en/nav.do   

http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/en/nav.do
http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/en/nav.do
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სურათი 56: კანადის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებები.  

თითოეული  მონაცემი და გადაწყვეტილების სრული ტექსტი ღია, HTML ფორმატშია 

განთავსებული. მიბმულია ასევე მათი PDF და Word-ის ვერსიები (იხ. სურათი #58).   

 

სურათი 57: კანადის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული გადაწყვეტილების 

დეტალები.  

ვებგვერდის პირველივე გვერდზე მოცემულია სასამართლო გადაწყვეტილებების საძიებო 

სისტემა. მათი მოძებნა შესაძლებელია, როგორც ნებისმიერი საძიებო სიტყვით, ასევე 
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ცალკეული მონაცემით (გადაწყვეტილების ნომერი, დასახელება, თარიღი, მოსამართლე, 

საკითხი, პროცესის მონაწილე მხარეები, გადაწყვეტილების სახეობა) (იხ. სურათი #59).   

 

სურათი 58: კანადის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემა.   

მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლეთა განყოფილება მომხმარებელს ავტომატურად უჩვენებს 

მოსამართლეთა სახელებს. შედეგად, ერთი მხრივ, ადვილია მათი სახელისა და გვარის 

მითითება, ხოლო, მეორე მხრივ, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოძებნოს 

ცალკეული მოსამართლის მიერ განხილული საქმეები და მიღებული გადაწყვეტილებები (იხ. 

სურათი #60).  
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სურათი 59: კანადის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემა.  

უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებების გარდა, ვებგვერდზე  ასევე ხელმისაწვდომია 

ანგარიშები, საინფორმაციო ბიულეტენები და ახალი ამბები. ყველა მათგანი დალაგებულია 

ქრონოლოგიურად და სასურველი ინფორმაციის მოძებნა შესაძლებელია თარიღების 

მიხედვით (იხ. სურათი #61).   

 

სურათი 60: კანადის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ანგარიშები, 

საინფორმაციო ბიულეტენები წლების მიხედვით.   

განახლებული ინფორმაციის მისაღებად მომხმარებელს შეუძლია ვებგვერდზე 

გამოქვეყნებული მასალების (უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები, საინფორმაციო 

ბიულეტინები, ანგარიშების) გამოწერა (იხ. სურათი #62).   
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სურათი 61: კანადის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე ინფორმაციის გამოწერის 

შესაძლებლობა. გამოწერა შესაძლებელია ელ-ფოსტის მეშვეობითაც (იხ. სურათი #63).   

 

სურათი 62: კანადის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე ინფორმაციის გამოწერის 

შესაძლებლობა.  

ვებგვერდზე განთავსებულია სტატისტიკის მოდული, სადაც 2005-2015 წლების საქმეთა 

განხილვის ტენდენციებისა და შედეგების შესახებ მონაცემები გრაფიკულად არის ასახული. 

მაგალითად, თემატურადაა მოცემული, თუ რამდენი საქმე შევიდა სასამართლოში, მათგან 

რამდენი განიხილეს. ასევე, ჩაშლილია საქმეთა თემატიკა და რეგიონული განაწილება, 

საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილება, სასამართლოს მიერ საქმეების განსახილველად 

დახარჯული დრო (იხ. სურათი #64).  
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სურათი 63: კანადის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სტატისტიკური 

მონაცემები.   

  

კანადის ფედერალური სასამართლო  
კანადის ფედერალური სასამრთლოს გადაწყვეტილებები მის ოფიციალურ ვებგვერდზე 

ქვეყნდება.10 შესაბამისი განყოფილება პირველივე გვერდზეა გამოტანილი და 

დაინტერესებული მხარისთვის ადვილია გადაწყვეტილებების მოძიება.   

გადაწყვეტილებების მოძებნა შესაძლებელია შემდეგი მონაცემების მითითებით:  

• საძიებო სიტყვა სრულ ტექსტში სანახავად;  

• გადაწყვეტილების დასახელება ან ნომერი;  

• თარიღი;  

• მხარეები;  

• სასამართლოს მონაცემთა ბაზის დასახელება (იხ. სურათი #65).  

 

სურათი 64: კანადის ფედერალური სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილებათა საძიებო 

სისტემა.  

თითოეული გადაწყვეტილების შემთხვევაში მოცემულია:  

• გადაწყვეტილების დასახელება - მხარეების მითითებით;  

• თარიღი;  

• გადაწყვეტილების ნომერი.  

                                                      
10 კანადის ფედერალური სასამართლოს ვებგვერდი: http://cas-cdc-

www02.cassatj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_en/Index   

  

http://cas-cdc-www02.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_en/Index
http://cas-cdc-www02.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_en/Index
http://cas-cdc-www02.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_en/Index
http://cas-cdc-www02.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_en/Index
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რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველა გადაწყვეტილება ხელმისაწვდომია ღია, HTML 

ფორმატში. შესაძლებელია გადაწყვეტილების PDF ვერსიის გადმოტვირთვაც (იხ. სურათი  

#66).  

 

სურათი 65: კანადის ფედერალური სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული გადაწყვეტილება.  

ცალკე გამოტანილია ბოლოს გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებების განყოფილება და 

შესაძლებელია მათი გაცნობა და გადმოწერა. გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებების შესახებ 

ინფორმაციის ოპერატიულად მისაღებად მომხმარებელს საშუალება აქვს გამოიწეროს 

გვერდი (იხ. სურათი #67).   

 

სურათი 66: კანადის ფედერალური სასამართლოს ვებგვერდზე ინფორმაციის გამოწერის 

შესაძლებლობა.   

ვებგვერდზე მოცემულია სასამართლოს მიერ განხილული საქმეების შესახებ არსებული 

კვარტალური სტატისტიკური მონაცემებიც. (იხ. სურათი #68).   
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სურათი 68: კანადის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე სტატისტიკის მოდული.  

სტატისტიკური მონაცემები მოცემულია ღია ფორმატში. დეტალურადაა ჩაშლილი, თუ რა 

თემატიკის საქმეები განიხილა სასამართლომ, რამდენზე მიიღო გადაწყვეტილება და რამდენ 

მათგანზე არ მიღებულა შემაჯამებელი გადაწყვეტილება (იხ. სურათი #69).  

 

სურათი 6967: სტატისტიკის მოდულში გამოქვეყნებული ინფორმაცია.  
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ადგილობრივი სასამართლოები  
კანადის თითოეული ადმინისტრაციული ერთეულის სასამრთლო საკუთარ ვებგვერდზე 

აქვეყნებს გადაწყვეტილებებს. მაგალითად, კვებეკის შემთხვევაში ერთ პლატფორმაზეა 

განთავსებული კვებეკის სააპელაციო სასამართლოს, კვებეკის უმაღლესი (Superior) 

სასამართლოს, კვებეკის სასამართლოსა და ადამიანის უფლებების ტრიბუნალის მიერ 

გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებები.   

სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები  ქრონოლოგიურადაა დალაგებული.  

თითოეულის შემთხვევაში მოცემულია გადაწყვეტილების თარიღი, მხარეთა სახელები და 

მოკლე აღწერა. სასამართლო გადაწყვეტილებების სრული ტექსტის გაცნობა შესაძლებელია 

კანადის იუსტიციის სამინისტროს მიერ შექმნილ სასამართლოთა ონლაინ პორტალზე.11 

სააპელაციო სასამართლოს თითოეულ გადაწყვეტილებაზე მიბმულია გადაწყვეტილების 

სრული ტექსტის ბმული (იხ. სურათი #70).   

 

სურათი 680: კვებეკის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებათა დეტალები.  

სააპელაციო სასამართლოს ცალკეული გადაწყვეტილების ძირითადი დეტალების ქვეშ 

მოცემულ ბმულზე გადასვლისას გადაწყვეტილებები ღია, HTML  ფორმატშია განთავსებული 

და შესაძლებელია მათი Word-ის ვერსიის გადმოტვირთვა (იხ. სურათი #72).   

                                                      
11 აღნიშნული პორტალის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი ქვე-თავი 

სახელწოდებით: „კანადის სასამართლო პორტალი”.  
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სურათი 69: კვებეკის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები.  

შესაძლებელია სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებათა გამოწერაც (იხ. სურათი #73):  

 

სურათი 70: კვებეკის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებათა გამოწერის შესაძლებლობა.  
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კანადის სასამართლო პორტალი  
კანადის ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების სრული ვერსიის 

სანახავად გამოიყენება იუსტიციის სამინისტროს მიერ შექმნილი პლატფორმა 

სახელწოდებით SOQUIJ.12  

სასურველ გადაწყვეტილებაზე ინფორმაციის სანახავად, მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს 

შემდეგი პარამეტრებიდან ერთ-ერთი:  

• სასამართლოს დასახელება (მოცემულია ყველა ინსტანციის სასამართლოს 

დასახელება ასარჩევად);  

• საძიებო სიტყვა;  

• პროცესის მონაწილე მხარეთა სახელი,   

• მოსამართლე;  

• გადაწყვეტილების ნომერი;  

 

სურათი 71: კანადის სასამართლოთა პლატფორმის საძიებო სისტემა.   

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გადაწყვეტილების მოძებნა შესაძლებელია არამხოლოდ 

თარიღის და სასამართლოს დასახელების, არამედ მოსამართლისა და საქმის მხარეების 

მიხედვით (იხ. სურათი #75).   

                                                      
12 პლატფორმის ბმული: http://citoyens.soquij.qc.ca/   

•   თარიღი  ( იხ .  სურათი  #74).  

  

http://citoyens.soquij.qc.ca/
http://citoyens.soquij.qc.ca/
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სურათი 72: კანადის სასამართლოთა პლატფორმის საძიებო სისტემა.  

თითოეული ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების მოძებნა თარიღების 

მიხედვითაც არის შესაძლებელი. ამისთვის მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს/შეარჩიოს 

სასურველი სასამართლოს დასახელება, წელი და თვე.   

თითოეული გადაწყვეტილების ტექსტი გამოქვეყნებულია ღია, HTML ფორმატში და 

შესაძლებელია მისი Word-ის ვერსიის გადმოწერა.   

საინტერესოა, რომ პლატფორმაზე არსებობს სპეციალური განყოფილება, სადაც 

განთავსებულია ინფორმაცია ახლო მომავალში გამოსაქვეყნებელი გადაწყვეტილებების 

შესახებ. ეს ძირითადად ეხება სისხლის სამართლის საქმეებს. თითოეული საქმის 

შემთხვევაში მოცემულია მხარეთა სახელები, საქმის ნომერი, სასამართლოს დასახელება და 

საქმის წარმოების დაწყების თარიღი (იხ. სურათი #76).   
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სურათი 73: ახლო მომავალში გამოსაქვეყნებელი გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაცია.  

  

სამოქალაქო ინიციატივა სასამართლო გადაწყვეტილებების შესახებ  
  

კანადაში ყველა  სასამართლო გადაწყვეტილება ღია ფორმატში ქვეყნდება, შესაბამისად, 

ნებისმიერი მხარისთვის ადვილია მთლიანი ტექსტის დამუშავება და სასურველი 

ინფორმაციის გამოყენება. ამის შედეგად, კანადის ერთ-ერთმა არასამთავრობო 

ორგანიზაციამ, „კანადის იურიდიული ინფორმაციის ინსტიტუტმა“ (The Canadian Legal 

Information Institute) შექმნა ერთიანი პლატფორმა,13 სადაც პირველი ინსტანციის, 

სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და ასევე 

სხვა მნიშვნელოვანი ნორმატიული და საკანონმდებლო აქტები ქვეყნდება. საყურადღებოა, 

რომ აღნიშნული ვებგვერდი, გადაწყვეტილებების გაზიარებისა და სტატისტიკური 

მონაცემების გაცნობის თვალსაზრისით, მომხმარებელს დამატებით ფუნქციებსაც 

სთავაზობს.   

ონლაინ პორტალზე თითოეული გადაწყვეტილება ღია, HTML ფორმატშია გამოქვეყნებული. 

ასევე შესაძლებელია საქმის PDF ფორმატში გადმოტვირთვა და ელექტრონულ ფოსტაზე 

გაგზავნა. ვებგვერდი ინტეგრირებულია სოციალურ ქსელებთან და გადაწყვეტილების 

გაზიარება სხვადასხვა სოციალურ ქსელში (Twitter, Linkedin) პირდაპირ არის შესაძლებელი 

(იხ. სურათი #77).  

სურათი 74: პორტალზე გამოქვეყნებული სასამართლოს გადაწყვეტილება.  

                                                      
13 პლატფორმის ბმული: http://www.canlii.org/en/  

  

  

http://www.canlii.org/en/
http://www.canlii.org/en/
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თითოეულ გადაწყვეტილებაზე მოცემულია შემდეგი მონაცემები: გადაწყვეტილების 

სათაური, თარიღი, საქმის ნომერი და დოკუმენტის გამოყენების შემთხვევაში, 

მითითებულია ამ დოკუმენტის წყარო (იხ. სურათი #78).   

 

სურათი 75: პორტალზე გამოქვეყნებული სასამართლოს გადაწყვეტილება.  

ამასთან, თითოეული საქმის შემთხვევაში, ცალკე გამოტანილია ყველა ის სასამართლო საქმე, 

რომელიც ნახსენები ან ციტირებულია გადაწყვეტილებაში. მომხმარებელს ეძლევა 

შესაძლებლობა გადაწყვეტილებაში ნახსენებ სხვა სასამართლო გადაწყვეტილებებსაც 

გაეცნოს (იხ. სურათი #79).   
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სურათი 76: პორტალზე გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებაში ციტირებული საქმეები.   

აღსანიშნავია, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებების მოძებნა მარტივადაა შესაძლებელი, 

რადგანაც საძიებო სისტემა პირველივე გვერდზეა განთავსებული. სასურველი ინფორმაციის 

სანახავად მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს: 1. საძიებო სიტყვა/ფრაზა ტექსტში; 2. 

დოკუმენტის ტიპი; და 3. გადაწყვეტილების სათაური ან რეკვიზიტები (იხ. სურათი #80).  

 

მომხმარებლისთვის სასურველი ინფორმაციის მოძიება გამარტივებულია რეგიონების 

მიხედვითაც. კერძოდ, ვებგვერდის პირველივე გვერდზე სასამართლოს 

გადაწყვეტილებები გამოტანილია ქვეყნის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 

ერთეულების მიხედვით. თითოეული რეგიონის შემთხვევაში, გადაწყვეტილებები 

დაყოფილია რამდენიმე კატეგორიად:   

• კანონმდებლობა (საკანონმდებლო აქტები და რეგულაციები);   

• სასამართლოს გადაწყვეტილებები (პირველი ინსტანციის, სააპელაციო, უზენაესი 

სასამართლოს გადაწყვეტილებები),   

• კომიტეტები/საბჭოები და ტრიბუნალები (ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა 

ორგანოების მიერ გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებები) (იხ. სურათი #81).  

  

  

სურათი   77 :   პორტალის   საძიებო   სისტემა .   
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თითოეულ კატეგორიაში შემავალ დოკუმენტებზე მოცემულია ინფორმაცია იმის 

თაობაზე, თუ რომელი წლიდან ხდება მსგავსი ტიპის დოკუმენტების გამოქვეყნება, 

აგრეთვე როდის  
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განხორციელდა ამ დოკუმენტებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ბოლო განახლება  და 

აქამდე რამდენი მსგავსი გადაწყვეტილება / სამართლებრივი აქტი გამოქვეყნებულა 

მონაცემთა ბაზაში (იხ. სურათი #81).   

 

სურათი 78: პორტალზე გამოქვეყნებული სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოს 

გადაწყვეტილებები.  

საკანონმდებლო აქტებისა და რეგულაციების კონსოლიდირებული ვარიანტები მათი 

დასახელების მიხედვით, ანბანური თანმიმდევრობითაა დალაგებული (იხ. სურათი #82).   
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სურათი 79: პორტალზე გამოქვეყნებული საკანონმდებლო აქტებისა და რეგულაციების 

კატეგორიზაცია.  

რაც შეეხება სასამართლო გადაწყვეტილებებს, ისინი საძიებო სისტემის გარდა, წლების 

მიხედვითაც არის დალაგებული, რაც მომხმარებლს ვებგვერდზე სასურველი 

დოკუმენტის/ინფორმაციის  მოძიებას უადვილებს. საგულისხმოა, რომ ვებგვერდს 

საფუძვლად უდევს კანადის არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 

კომპიუტერული პროგრამა ღია კოდით (API). შესაბამისად, ნებისმიერი დაინტერესებული 

მხარისათვის ადვილია პლატფორმაზე გამოყენებული მონაცემების დამუშავება. არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია, რომ გამოწერის შემთხვევაში, მომხმარებელს განახლებული ინფორმაცია 

ავტომატურად ეგზავნება (იხ. სურათი #83).   

  



 

63  

  

 

  

ირლანდია  
ირლანდიის ყველა სასამართლო გადაწყვეტილება ერთიან პლატფორმაზეა  („ირლანდიის 

სასამართლოების სერვისი/მომსახურება“) თავმოყრილი. აღნიშნულ პლატფორმაზე 

სასამართლო სისტემისა და სხვადასხვა მომსახურების შესახებ ამომწურავი ინფორმაციაა 

მოცემული .14  

 

სურათი 81: პლატფორმაზე გადაწყვეტილებების კატეგორიზაცია სასამართლოთა მიხედვით.  

                                                      
14 ირლანდიის სასამართლოების ერთიანი პლატფორმა: http://www.courts.ie/   

  

სურათი   80 :   პლატფორმის   API - ის   მუშაობის   აღწერა .   

  

http://www.courts.ie/
http://www.courts.ie/
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სასამართლოს გადაწყვეტილებები დალაგებულია სასამართლოს ინსტანციებისა და წლების 

მიხედვით (იხ. სურათი #84). თითოეული გადაწყვეტილების შემთხვევაში მოცემულია 

საქმის ძირითადი დეტალები: საქმის სათაური, ნომერი, საქმის მიღების თარიღი, 

სასამართლოს დასახელება, მოსამართლის ვინაობა და გადაწყვეტილება (იხ. სურათი #85).   

 

სურათი 82: ირლანდიის სასამართლოების ერთიან პლატფორმაზე გამოქვეყნებული 

გადაწყვეტილება.  

გადაწყვეტილების ტექსტში დაშტრიხული არ არის მხარეთა პირადი მონაცემები. თავად 

ტექსტი კი გამოქვეყნებულია ღია, HTML ფორმატში. პლატფორმაზე განთავსებულია ყველა 

ინსტანციის, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს, გადაწყვეტილებები.   

უზენაესი სასამართლოს განმარტებებისთვის ვებგვერდზე ცალკე განყოფილებაა შექმნილი. 

ამ შემთხვევაშიც მოცემულია საქმის დასახელება (მხარეთა სახელების მითითებით), საქმის 

ნომერი სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში, მოსამართლეთა სახელები და 

შედეგი/საქმის სტატუსი. ამას გარდა, საქმის სრული ტექსტის დასაწყისში მოკლედ 

მოცემულია მოსარჩელისა და მოპასუხის ვინაობა/დასახელება, საქმის არსი, შედეგი და 

ძირითადი განმარტება. შესაძლებელია გადაწყვეტილების Word-ის ვერსიის გადმოწერა (იხ. 

სურათი #86).   
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სურათი 83: ირლანდიის სასამართლოების ერთიან პლატფორმაზე გამოქვეყნებული 

გადაწყვეტილების სრული ტექსტი.  

გარდა ამისა, არსებობს უმაღლესი სასამართლოს (High Court) ერთიანი საძიებო სისტემა, 

სადაც სასურველი საქმის შესახებ ინფორმაციის ნახვა შემდეგი დეტალების მითითებით არის 

შესაძლებელი:  

• წელი;  

• საქმის ნომერი;  

• მოსარჩელის სახელი და გვარი;  

• მოპასუხის სახელი და გვარი;  

• საქმის ნომერი სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში; 
•
 სასამართლოს მდებარეობა;  

 

სურათი 84: უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემა.  

ძიების შედეგად საძიებო სისტემა მოსარჩელის სახელსა და გვარს, საქმის ნომერსა და საქმის 

დასახელებას აჩვენებს. ამავდროულად, მომხმარებელს შეუძლია იხილოს თითოეული საქმის 

დეტალები. კერძოდ, სისტემა აჩვენებს კონკრეტული საქმის ნომერს, სასამართლოს რომელ 

ინსტანციებში განიხილეს აღნიშნული საქმე და როდის იქნა მიღებული გადაწყვეტილება. 

ასევე ჩამოთვლილია, თუ რა ტიპის დოკუმენტები იყო წარდგენილი სხვადასხვა დროს 

მონაწილე მხარეთა მიერ და აღნიშნული მხარეების სახელები, ასევე მითითებულია, თუ 

როდის გაიმართა სასამართლო სხდომა (იხ. სურათი #88).   

•   საქმის   თემატიკა ;  

•   თარიღი  ( იხ .  სურათი  #87).  
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სურათი 85: უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ერთიანი საძიებო სისტემა.  

ამასთან, შუალედურ გადაწყვეტილებათა/განჩინებათა სახელის, გამომცემი სასამართლო 

შემადგენლობის/პალატის დასახელების, გამოცემის თარიღის, ნომრისა და 

რეგისტრატორის მითითებით, ცალკე გვერდზეა ნაჩვენები, თუ რა შუალედური 

გადაწყვეტილებები/განჩინებები გამოიცა სასამართლოს მიერ კონკრეტულ საქმესთან 

მიმართებაში (იხ. სურათი #89).   
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სურათი 86: უმაღლესი სასამართლოს ერთიან საძიებო სისტემაში ცალკეული საქმის შესახებ 

გამოქვეყნებული დეტალები.   

ამავდროულად, დაკონკრეტებულია მოსარჩელის (იხ. სურათ #90), მოპასუხისა (იხ. სურათი 

#91) და მათი წარმომადგენლების ძირითადი დეტალები.  

 

სურათი 87: მოსარჩელისა და მისი წარმომადგენლის დეტალები.  

 

სურათი 88: მოპასუხის და მისი წარმომადგენლის დეტალები.  

იმ შემთხვევაში, თუ ცალკეულ საქმეზე გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, 

დაკონკრეტებულია გადაწყვეტილების მიღების თარიღი, მოსამართლის სახელი და გვარი 

(იხ. სურათი #92).   

 

„ირლანდიის სასამართლოების სერვისის/მომსახურების“ ვებგვერდზე განთავსებულია 

სტატისტიკის მოდული, სადაც სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოებისა და ასევე საქმეთა 

თემატიკისა და შედეგების მიხედვით მოცემულია ცალკეულ წელს შესული და განხილული 

საქმეების რაოდენობა (იხ. სურათები #93 და #94).   

 

  

  

  

სურათი   89 :   გადაწყვეტილების   დეტალები .   
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სურათი 90: სტატისტიკის მოდული  

 

  

ესტონეთი  
ესტონეთში სასამართლოს გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნების მოქმედი პრაქტიკის 

გასაცნობად, ამ თავში აღწერილია ესტონეთის სასამართლოების ერთიანი პლატფორმის 

სტრუქტურა. აღნიშნულ პლატფორმაზე ქვეყნის ყველა ინსტანციის სასამართლოს 

გადაწყვეტილებები ქვეყნდება. ამავდროულად, აღწერილია ესტონეთის უზენაესი 

სასამართლოს ვებგვერდზე არსებული გადაწყვეტილებების განყოფილება.    

სასამართლოების ერთიანი პლატფორმა  

ესტონეთში სასამართლოს გადაწყვეტილებები საკანონმდებლო ბაზის ერთიან 

პლატფორმაზეა განთავსებული.15 ამ პორტალზე მოცემულია პირველი და მეორე ინსტანციის 

სასამართლოების მიერ 2006 წლიდან მიღებული და უზენაესი სასამართლოს ყველა 

გადაწყვეტილება. პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოთა მიერ 2006 წლმადე 

მიღებული გადაწყვეტილებების მოსაძებნად ვებგვერდზე ცალკე განყოფილება არსებობს. 

დაინტერესებულ მხარეს ერთიან საძიებო სისტემაში სასურველი დოკუმენტის მოძიება 

საქმის ტიპის (საკონსტიტუციო, სისხლის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ სამართლის 

საქმეთა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა) მიხედვით შეუძლია.   

                                                      
15 პლატფორმის ბმული: https://www.riigiteataja.ee/en/   

  

სურათი   91 :   სტატისტიკის   მოდული .   

https://www.riigiteataja.ee/en/
https://www.riigiteataja.ee/en/
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გაფართოებული ძიების შემთხვევაში, მომხმარებელს უწევს შემდეგი ტიპის 

ინფორმაციიდან მინიმუმ ერთი კრიტერიუმის მითითება:  

• საქმის ნომერი;  

• გადაწყვტილების მიღების თარიღი;  

• საქმის განხილვის დაწყების თარიღი;  

• სასამართლოს დასახელება - ნაჩვენებია ვარიანტები ასარჩევად;  

• მოსამართლე - ნაჩვენებია ვარიანტები ასარჩევად;  

• პროცედურის/საქმის ტიპი - ჩამოთვლილია ვარიანტები ასარჩევად; 
•
 დავების 

სახეობა - ჩამოთვლილია ვარიანტები ასარჩევად; 
•
 საძიებო სიტყვა ტესტში (იხ. 

სურათი #95).  

 

სურათი 92: ესტონეთის საკანონმდებლო ბაზის ერთიან პლატფორმაზე სასამართლო 

გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემა.   

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემაში დავის ტიპებთან 

ერთად დამატებულია საძიებო ველი, რომელშიც საქმის არსის დაკონკრეტება ხდება. 

აღნიშნული ველის გამოყენებით, მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა მონიშნოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციაში შემავალი რომელიმე თემატიკა. ამ 

შემთხვევაშიც ასარჩევად რამდენიმე შესაძლებელი ვარიანტია ჩამოთვლილი. ამასთან, 

მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა სასურველი გადაწყვეტილება საქმის შედეგის 

მიხედვითაც მოიძიოს. აღნიშნულ საძიებო ველში ჩამოთვლილია ისეთი ასარჩევი 

ვარიანტები, როგორიცაა  სარჩელის დაუშვებლად ცნობა, დაკმაყოფილება და ა.შ. (იხ. 

სურათი #96).  
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სურათი 93: ესტონეთის საკანონმდებლო ბაზის ერთიან პლატფორმაზე საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემა.  

ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის საქმეების გადაწყვეტილებების საძიებო 

სისტემა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემის მსგავსია. 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის საქმეების 

გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემაში სარჩელის ტიპი და მისი შესაძლო ვარიანტებია 

დამატებული.  

რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეებს, მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს სისხლის 

სამართლის კონკრეტული მუხლი (იხ. სურათი #97). იგივე ეხება ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემასაც - 

მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს შესაბამისი კანონის მუხლი.  

 

სურათი 94: ესტონეთის საკანონმდებლო ბაზის ერთიან პლატფორმაზე სისხლის სამართლის 

საქმეთა გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა.  

ძიების შემდეგ, საძიებო სისტემა თითოეული საქმის შესახებ შემდეგ ინფორმაციას აჩვენებს:  

1. საქმის ნომერი; 2. სასამართლო; 3. დოკუმენტის ტიპი; 4. მოსამართლე; 5.  
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გადაწყვეტილების ძალაში შესვლისა და გადაწყვეტილების მიღების თარიღები. მიბმულია 

გადაწყვეტილების სრული ტექსტის PDF ვერსია (იხ. სურათი #98).   

 

სურათი 95: ესტონეთის საკანონმდებლო ბაზის ერთიან პლატფორმაზე გადაწყვეტილებათა 

ძიების შედეგები.  

თითოეულ დოკუმენტში დაშტრიხვის გარეშე მოცემულია ინფორმაცია მოსარჩელის, 

მოპასუხისა და მათი წარმომადგენლების შესახებ (იხ. სურათი #99).   

 

სურათი 96: ესტონეთის საკანონმდებლო ბაზის ერთიან პლატფორმაზე გამოქვეყნებულ 

გადაწყვეტილებებში ინფორმაცია მხარეთა შესახებ.  

პლატფორმაზე გადაწყვეტილებები საკითხების მიხედვითაც არის დახარისხებული.  

სახელდობრ, ჩამოთვლილია საქმეთა თემატიკა და მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა 

გაეცნოს გადაწყვეტილების ძირითად დეტალებს: საქმის ნომერი, თარიღი, მოკლე აღწერა, 

ან გაეცნოს გადაწყვეტილების მთლიან ტექსტს (იხ. სურათი #100).  
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სურათი 97: პლატფორმაზე გადაწყვეტილებების კატეგორიზაცია.  

ესტონეთის  ყველა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებები ერთ პლატფორმაზეა 

განთავსებული. რაც შეეხება საძიებო სისტემას,  ის თითოეული მათგანის სპეციფიკაზეა 

მორგებული. ძიება ასევე შესაძლებელია მოსამართლეთა სახელებისა და საქმის შედეგების 

მითითებით. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აღნიშნული პლატფორმა მომხმარებელს აძლევს 

საშუალებას აირჩიოს ჩამოთვლილი ძიების ვარიანტებიდან ერთ-ერთი, რაც  სისტემის ღია 

ფორმატით და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფითაა განპირობებული. ამგვარი 

მიდგომა ამარტივებს არამხოლოდ მოსამართლეთა სახელების, არამედ საქმის არსის/დავის 

საგანისა და გადაწყვეტილებათა მითითებით განხორციელებულ ძიებას. ძიების დროს, 

მომხმარებელს არ მოეთხოვება იცოდეს ცალკეული კანონის კონკრეტული მუხლების 

შინაარსი.   

გადაწყვეტილებების გარდა, პლატფორმაზე მოცემულია სასამართლოების სხდომათა 

საძიებო სისტემა. ნებისმიერ საქმეზე გამართული/დაგეგმილი სხდომის დროის გასაგებად 

მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს: 1. სასამართლოს დასახელება (ჩამოთვლილია 

ვარიანტები ასარჩევად); 2. დარბაზის ნომერი; 3. მოსამართლე (მითითებულია ვარიანტები 

ასარჩევად); 4. სხდომის პერიოდი; 4. სასამართლოს გადაწყვეტილების ნომერი; 5. სხდომის 

დასახელება და/ან 6. სხდომის სახეობა (ჩამოთვლილია ვარიანტები ასარჩევად) (იხ. სურათი  

#101).  

 

სურათი 98: სასამართლოს სხდომათა საძიებო სისტემა.  

ამავდროულად, პლატფორმაზე არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნების 

საძიებო სისტემა. თუ მომხმარებელს სურს გაიგოს ამა თუ იმ საქმეზე მიღებული 

გადაწყვეტილების თარიღი ან ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როდის გამოქვეყნდება 

სასამართლო გადაწყვეტილება, ის სისტემაში შემდეგ  მონაცემებს უთითებს:  

1. სასამართლოს დასახელება - ჩამოთვლილია შესაძლო ვარიანტები ასარჩევად;  

2. მოსამართლის სახელი და გვარი - ჩამოთვლილია შესაძლო ვარიანტები ასარჩევად;  

3. გადაწყვეტილების ნომერი;  
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4. გადაწყვეტილების მიღების შესაძლო პერიოდი (იხ. სურათი #102).  

საძიებო სისტემაში მოძებნილ თითოეულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, 

ზემოთჩამოთვლილ ინფორმაციასთან ერთად, ასევე მოცემულია საქმის არსის მოკლე 

მიმოხილვა.   

 

სურათი 99: სასამართლო გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნების საძიებო სისტემა  

  

ესტონეთის უზენაესი სასამართლო  
ესტონეთის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე სასურველი დოკუმენტის გასაცნობად 

მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს შემდეგი ტიპის ინფორმაცია:  

• წელი;  

• საქმის ტიპი - შესაძლებელია არჩევა ჩამოთვლილი ვარიანტებიდან;  
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• ნომერი;  

• გადაწყვეტილების თარიღი;  

• სასამართლო პალატა, რომელმაც საქმე განიხილა - მითითებულია ასარჩევი 

ვარიანტები;  

• საქმის თემატიკა - ჩამოთვლილია ასარჩევი ვარიანტები;  

• საძიებო სიტყვა ტექსტში (იხ. სურათი #103).  

 

სურათი 100: ესტონეთის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გადაწყვეტილებათა საძიებო 

სისტემა.  

ერთიან საძიებო სისტემასთან ერთად, საქმეები შინაარსის მიხედვითაც არის დაყოფილი: 1.  

სისხლის სამართლის; 2. სამოქალაქო; 3. ადმინისტრაციული და 4. საკონსტიტუციო 

სამართალწარმოება (Constitutional Review).  გადაწყვეტილებები მოცემულია HTLM 

ფორმატში.   

ამავდროულად, მოცემულია საძიებო სისტემა, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას უზენაესი 

სასამართლოს მიერ მიღებული სასარჩელო განცხადებების შესახებ. სასურველი 

ინფორმაციის მოსაძიებლად მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს შემდეგი მონაცემები:  

• განმცხადებელი;  

• სასამართლო, რომლის გადაწყვეტილებაც იქნა გასაჩივრებული - 

ჩამოთვლილია ასარჩევი ვარიანტები ;  

• დავის არსი - ჩამოთვლილია ასარჩევი ვარიანტები;  

  



 საქმის  

75  

  

• საქმის ნომერი.  

ძიების შედეგად, თითოეულ საქმეზე შემდეგი ინფორმაციის ნახვაა შესაძლებელი:  

1. საქმისწარმოების დაწყების დრო;  

2. გადაწყვეტილების მიღების თარიღი (არსებობის შემთხვევაში);  

3. ნომერი;  

4. დავის არსი;  

5. სასამართლო;  

 

სურათი 101: ესტონეთის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე სარჩელების საძიებო სისტემა.  

  

რუსეთის ფედერაცია  
რუსეთში არსებული პრაქტიკის თანახმად, რუსეთის ყველა სასამართლო საკუთარ 

ვებგვერდზე აქვეყნებს ღია ფორმატში სასამართლო გადაწყვეტილებებს. კვლევის 

მიზნებისთვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნების პრაქტიკის გასაცნობად, 

ამ თავში მოცემულია რუსეთის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ერთიანი 

პლატფორმის სტრუქტურა. ასევე განხილულია სასამართლო გადაწყვეტილებათა სამოქალაქო 

პლატფორმა, რომელიც სამართალწარმოების პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის 

საინტერესო მაგალითს წარმოადგენს.   

6.   საქმის   შედეგი / სტატუსი  ( იხ .  სურათი  #104).  
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უზენაესი სასამართლო  

უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე სასამართლო დოკუმენტებისთვის/აქტებისთვის 

სპეციალური განყოფილებაა შექმნილი.16 დაინტერესებული პირებისთვის დოკუმენტის 

მოძებნა შემდეგი ინფორმაციის მითითებითაა შესაძლებელი:  

• დოკუმენტში საძიებო სიტყვა;  

• დოკუმენტის ნომერი;  

• დოკუმენტის თარიღი;  

• დოკუმენტის სახეობა - ჩამოთვლილია ასარჩევი ვარიანტები  (გადაწყვეტილება, 

განმარტება და ა.შ.)  

• ტიპი - ჩამოთვლილია ასარჩევი ვარიანტები (სისხლის სამართლის, სამოქალაქო, 

ადმინისტრაციული, ეკონომიკური და დისციპლინური სამართალწარმოება);  

• სასამართლოს ინსტანცია - ჩამოთვლილია ასარჩევი ვარიანტები (პირველი 

ინსტანცია, აპელაცია, უზენაესი სასამართლო);  

• მოსამართლე - ასარჩევად ჩამოთვლილია მოსამართლეთა სახელები  (იხ. სურათი  

#105).  

 

სურათი 102: რუსეთის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე სასამართლო დოკუმენტების 

საძიებო სისტემა.   

ამგვარად, უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსებულია ყველა ინსტანციის მიერ, 

ყველა ტიპის საქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები. ასევე, მომხმარებელს შეუძლია 

წლების მიხედვით გაეცნოს ცალკეული მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების 

ტექსტებს.  

                                                      
16 რუსეთის ფედერაციის უზენაესი სასამართლოს ვეგვერდი: http://www.supcourt.ru/  
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ძიების შედეგების ჩვენებისას, გამოტანილია ნაპოვნი დოკუმენტის ნომერი, თარიღი, 

მოსამართლის სახელი და სასამართლოს ინსტანცია. ნაპოვნ დოკუმენტზე მიბმულია 

გადაწყვეტილების PDF ვერსია. შესაძლებელია დოკუმენტის ონლაინ გაცნობა, ამობეჭდვა,  

ჩამოტვირთვა და გვერდების გადიდება (იხ. სურათი #106).   
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სურათი 103: რუსეთის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე სასამართლო დოკუმენტების საძიებო 

სისტემაში ძიების შედეგები.  

სასამართლოს ვებგვერდზე ცალკეული საქმის  ისტორიული ქრონოლოგია და მისი 

ძირითადი დეტალებია მოცემული. აღნიშნულის შედეგად, დაინტერესებულ პირს ეძლევა 

შესაძლებლობა თვალი ადევნოს სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოებში საქმის 

მიმდინარეობის პროცესს. არსებობს საქმეთა საძიებო სისტემაც, რომელშიც მომხმარებელმა 

შემდეგი დეტალები უნდა მიუთითოს:  

• საქმის სახეობა - ჩამოთვლილია ასარჩევი ვარიანტები (სისხლის სამართლის, 

სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, ეკონომიკური და დისციპლინური 

სამართალწარმოება);  

• სასამართლოს ინსტანცია - ჩამოთვლილია ასარჩევი ვარიანტები (პირველი ინსტანცია, 

აპელაცია, უზენაესი სასამართლო);  

• საქმის ნომერი;  

• მხარეთა სახელი და გვარი;  

• თარიღი;  

• საქმის განხილვის თარიღი (იხ. სურათი #107).  
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სურათი 104: რუსეთის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე საქმეთა შესახებ დეტალების 

გასაცნობად არსებული საძიებო სისტემა.   

თითოეულ საქმეზე ნაჩვენებია ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოში ამ საქმის განხილვის 

დრო, დაკონკრეტებულია საქმის განმხილველი სასამართლო პალატა, მითითებულია საქმის 

არსი/სარჩელის თემატიკა; ასევე ნაჩვენებია ყველა ინსტანციის სასამართლოს მიერ  

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი, განმცხადებლის ვინაობა და საქმესთან დაკავშირებით 

მიღებული გადაწყვეტილება/შედეგი (იხ. სურათი #108).   

 

სურათი 105: რუსეთის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე საქმეთა შესახებ არსებული 

დეტალები  

საგულისხმოა, რომ ყველა საქმეზე ინფორმაცია პერიოდულად ახლდება, რის შედეგადაც 

დაინტერესებულ პირებს, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, შესაძლებლობა ეძლებათ  

თვალი ადევნონ სასამართლო დავის მიმდინარეობას.   

ამავდროულად, უზენაეს სასამართლოში შესული სარჩელებისათვის ვებგვერდზე ცალკე 

განყოფილებაა შექმნილი. ამ შემთხვევაში სასურველი საქმის ძიება: 1. სარჩელის ტიპის 
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(სისხლის სამართლის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და ეკონომიკური დავა); 2. 

მოსარჩელის სახელისა და 3. სარჩელის ნომრის მითითებით შეიძლება.   

ძიების შედეგების ჩვენებისას, თითოეული საქმის შემთხვევაში, გამოტანილია სარჩელის 

წარდგენის თარიღი, მოსარჩელისა და მოპასუხის ვინაობა და პირველ ინსტანციაში საქმის 

განხილვის დაწყების დრო (იხ. სურათი #109).   

 

სურათი 106: რუსეთის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე შესული სარჩელების შესახებ 

არსებული ინფორმაცია.  

სასამართლოს ვებგვერდზე ასევე მოცემულია სასამართლო სხდომების საძიებო სისტემა. 

უზენაეს სასამართლოში ჩანიშნულ სხდომათა მოსაძებნად, მომხმარებელმა უნდა 

მიუთითოს თარიღი (ზუსტი ან დროის გარკვეული პერიოდი) და სასამართლო კოლეგია 

(ჩამოთვლილია ასარჩევი ვარიანტები) (იხ. სურათი #110).   

 

სურათი 107: რუსეთის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე სასამართლოს სხდომების საძიებო 

სისტემა.  

ძიების შედეგები საქმის კატეგორიის მიხედვითაა ნაჩვენები - აპელაცია, კასაცია.  

თითოეული საქმის შესახებ კი ნაჩვენებია შემდეგი ინფორმაცია: 1. საქმის არსი, საქმის 

ნომრის მითითებით; 2. განხილვის ზუსტი დრო; 4. მოსარჩელე/მოპასუხე; 5. მესამე მხარე (იხ.  
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სურათი #111).  აღსანიშნავია, რომ  პროცესის მონაწილე მხარეების შესახებ ინფორმაცია 

ვებგვერდზე სრულად არის მოცემული (სახელი და გვარი, ან დასახელება (იურიდიული 

პირების შემთხვევაში)).   

 

სურათი 108: რუსეთის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე სასამართლოს სხდომების ძიების 

შედეგები.  

ცალკეა განთავსებული უზენაესი სასამართლოს მიერ სხვადასხვა 

ნორმატიულსამართლებრივ აქტთან დაკავშირებული სარჩელების განხილვის შედეგები. 

ასეთ სარჩელებში მოპასუხეს ძირითადად საჯარო დაწესებულებები წარმოადგენდნენ. 

პირველ გვერდზე გამოტანილია საჯარო დაწესებულებათა  დასახელება, რის შედეგადაც 

მომხმარებელს ეძლევა შესაძლებლობა იხილოს კონკრეტული საჯარო დაწესებულების მიერ 

გამოცემულ ნორმატიულ-სამართლებრივ აქტთან დაკავშირებით წარმოშობილი 

სასამართლო დავის შედეგები.   

თითოეული საქმის შემთხვევაში მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია შემდეგი 

ინფორმაცია:  

• საქმის ნომერი;  

• სასამართლო ინსტანცია;  

• გადაწყვეტილების არსებობის შემთხვევაში, მიბმულია შესაბამისი დოკუმენტი და 

გადაწყვეტილების არსი/შედეგი;  

• მოსარჩელის სახელი და გვარი;  

• მოპასუხე;  

• სარჩელის არსი და გასაჩივრებული ნორმატიული-სამართლებრივი აქტის ნომერი (იხ.  

სურათი #112).  
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სურათი 109: რუსეთის უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე სარჩელების შედეგების შესახებ 

ინფორმაცია.   

  

სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შექმნილი სასამართლო გადაწყვეტილებათა 

პორტალი   
რუსეთის სასამართლოების მიერ გადაწყვეტილებათა ღია ფორმატში გამოქვეყნებამ 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს შესაძლებლობა მისცა შეექმნათ პორტალი, სადაც საქმეთა 

შესახებ ინფორმაციის მოძიება სხვადასხვა კატეგორიებით იქნებოდა შესაძლებელი. 

ვებგვერდზე „РосПравосудие“17 გადაწყვეტილებები ღია ფორმატშია გამოქვეყნებული. 

აღსანიშნავია, რომ განთავსებული ინფორმაციის პროგრამული დამუშავების შედეგად, 

გადაწყვეტილების ტექსტის ნახვა სხვადასხვა ფილტრის მეშვეობით არის შესაძლებელი. 

პორტალზე ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებები.  

გადაწყვეტილებათა ტექსტების მოძებნა შემდეგი კატეგორიის ინფორმაციით შეიძლება:  

• საქმის კატეგორია - სისხლის სამართლის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, 

საარბიტრაჟო;  

• სასამართლოს ინსტანცია - პირველი ინსტანცია, სააპელაციო, და უზენაესი 

სასამართლო (იხ. სურათი #113).  

ამასთან, მითითებულია თითოეულ კატეგორიაში  გამოქვეყნებული სასამართლო საქმეების 

რაოდენობა.  

                                                      
17 პორტალის ბმული: https://rospravosudie.com/  
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სურათი 110: პორტალზე გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემა ფილტრების მეშვეობით.  

ამ ზოგადი კატეგორიების გარდა, გადაწყვეტილებათა გაფილტვრა შეიძლება:  

1. რეგიონების; 2. მოსამართლეთა სახელების; 3. წარმომადგენლების სახელების; 4. 

სასამართლოთა დასახელების; 5. საქმის კატეგორიების ან ზუსტი მუხლების; 6. საქმის 

შედეგის; 7. პროკურორის სახელისა და გვარის და 8. გადაწყვეტილების ნომრის 

მიხედვით (იხ. სურათი #114).   

  

სურათი 114: პორტალზე გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემის ფილტრი  

პლატფორმის მეშვეობით, სხვადასხვა ცვლადის გამოყენებით, შესაძლებელია დეტალური 

ინფორმაციის მიღება არამხოლოდ ცალკეული სასამართლო საქმის, არამედ მთლიანად 

ქვეყნის სასამართლო სისტემის ფუნქციონირების შესახებ.   

მაგალითისათვის, აღნიშნული პლატფორმის მეშვეობით, სხვადასხვა ცვლადის გამოყენებით, 

მომხმარებელმა შეიძლება გაიგოს კონკრეტულ მოსამართლეს რამდენი საქმე აქვს 

განხილული და როგორი იყო მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები (იხ. სურათი #115).   

 

სურათი 11115: პორტალზე გადაწყვეტილებათა ძიების მაგალითი.  
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ასევე, პლატფორმის გამოყენებით, შეიძლება ინფორმაციის ჩაშლა იმის მიხედვით, თუ 

რომელ სასამართლოსა და რეგიონში განიხილავდა აღნიშნული მოსამართლე საქმეებს, 

რომელი წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულნი საქმის განხილვაში (იხ. სურათი #116) და 

რომელ მუხლებს ეხებოდა ეს საქმეები (იხ. სურათი #117)  

 

სურათი 11216: პორტალზე გადაწყვეტილებათა ძიების მაგალითი.  

 

სურათი 11317: პორტალზე გადაწყვეტილებათა ძიების მაგალითი.  

შესაძლებელია ამ სტატისტიკური მონაცემების როგორც ღია CSV ფორმატში გადმოწერა, ისე 

დროებითი ტენდენციების საჩვენებლად,  მათი რუკაზე, რეგიონების მიხედვით ან ხაზოვანი 

დიაგრამის მეშვეობით გამოსახვა (იხ. სურათი #118).  
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სურათი 118: პორტალზე გადაწყვეტილებათა ძიების შედეგების ვიზუალიზაცია.  

გამოტანილი რუკა ინტერაქციულია და თითოეულ რეგიონზე კურსორის/ისრის მიტანისას 

აჩვენებს დეტალურ ინფორმაციას ამ რეგიონში გამოტანილი გადაწყვეტილებების შესახებ 

(იხ. სურათი #119).   

 

სურათი 11419: პორტალზე გადაწყვეტილებათა ძიების შედეგების ვიზუალიზაცია.  
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ამავდროულად, პლატფორმაზევეა მოცემული ძირითადი დეტალები (იხ. სურათი #120) 

ცალკეული მოსამართლის შესახებ:   

• სახელი, გვარი, ფოტოსურათი;  

• მოსამართლის მიერ განხილულ საქმეთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით;  

• მხარეთა წარმომადგენლები;  

• სასამართლოს დასახელება;  

• მოსამართლის მიერ განხილულ საქმეთა თემატიკა მუხლების მითითებით;  

• მიბმულია გვერდების მისამართი, სადაც შესაძლებელია მოსამართლის მიერ 

განხილულ საქმეთა სტატისტიკისა და მიღებულ გადაწყვეტილებათა სრული 

ტექსტების გაცნობა (შედეგის მითითებით) (იხ. სურათი #121).   

 

სურათი 120: პორტალზე არსებული ინფორმაცია მოსამართლეების შესახებ.  
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სურათი 121115: პორტალზე არსებული ინფორმაცია ცალკეული მოსამართლეთა მიერ განხილულ 

საქმეთა შესახებ.   

საქმის გადაწყვეტილებების ტექსტები ღია ფორმატშია მოცემული. შესაძლებელია ტექსტში 

გამოყენებული ყველა სასამართლო გადაწყვეტილებისა თუ სამართლებრივი აქტის გაცნობა, 

რადგანაც ყველა მათგანზე შესაბამისი ბმულია მიმაგრებული. ამრიგად, ტექსტში არსებული 

ინფორმაციის დეტალურად ნახვისათვის, საჭიროა მხოლოდ შესაბამის ბმულზე გადასვლა 

(იხ. სურათი #122). ასევე, შესაძლებელია ტექსტის ამობეჭდვა, გადმოწერა Word-ისა და PDF 

ფორმატებში და სხვადასხვა სოციალურ ქსელში გაზიარება. ტექსტის ბოლოში 

მითითებულია დოკუმენტის ოფიციალური წყარო - მიბმულია შესაბამისი სასამართლოს 

ვებგვერდზე გადაწყვეტილების მისამართი. ასევე, თითოეული გადაწყვეტილების 

შემთხვევაში, გამოტანილია შემდეგი ძირითადი დეტალები:  

• საქმის ნომერი;  

• საქმის სახეობა;  

• სასამართლოს ინსტანცია;  

• რეგიონი - შესაძლებელია მითითებულ რეგიონზე გადასვლა და ამ რეგიონის 

სასამართლოების მიერ მიღებული სხვა გადაწყვეტილებების ნახვა;  

• სასამართლოს დასახელება - შესაძლებელია მითითებულ სასამართლოზე გადასვლა 

და მის მიერ მიღებული სხვა გადაწყვეტილებების ნახვა;  

• მოსამართლე - შესაძლებელია მოსამართლის მითითებულ სახელსა და გვარზე 

გადასვლა და მის მიერ მიღებული სხვა გადაწყვეტილებების ნახვა;  

• წარმომადგენელი - შესაძლებელია წარმომადგენლის/ადვოკატის მითითებულ 

სახელსა და გვარზე გადასვლა და იმ საქმეების გადაწყვეტილებების ნახვა, რომლის 

განხილვაშიც იგი რომელიმე მხარეს წარმოადგენდა;  

• საქმის თემატიკა, ზუსტი მუხლი - შესაძლოა ამ მუხლის შესახებ მიღებული სხვა 

გადაწყვეტილებების გაცნობა;  

• შედეგი - შესაძლოა ამ ტიპის შედეგით დამთავრებული საქმეების ნახვა;  

• თარიღი (იხ. სურათი #123).  
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სურათი 11622: პორტალზე გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებები  

  

 

სურათი 11723: პორტალზე გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებები  

  

ბოსნია და ჰერცეგოვინა  
ბოსნია და ჰერცეგოვინაში შექმნილია სასამართლო სისტემის ერთიანი პლატფორმა.18 

ვებგვერდის პირველ გვერდზე განთავსებულია გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემა.  

                                                      
18 ბოსნია და ჰერცეგოვინას პლატფორმა: http://www.sudbih.gov.ba/  

  

  

  



 

89  

  

შესაძლებელია მიმდინარე და დასრულებული საქმეების მოძებნა. გარდა ამისა, 

უზრუნველყოფილია სასამართლო საქმეთა ძიება წლებისა და სასამართლოს ინსტანციების 

მიხედვით (იხ. სურათი #124). აღსანიშნავია, რომ ბოსნია და ჰერცეგოვინაში საქმეთა 

დასახელებაში მითითებულია არა მხოლოდ საქმის ნომერი, არამედ მხარეთა სახელები და 

გვარები. შესაბამისად, არათუ დაფარული არ არის საქმეში მონაწილე პირთა პირადი 

მონაცემები, არამედ სათაურშიც კი ჩანს, ვის შესახებ გამოიტანა გადაწყვეტილება ამა თუ იმ 

სასამართლომ.  

 

სურათი 11824: ბოსნია და ჰერცეგოვინას სასამართლო სისტემის ერთიანი პლატფორმის 

გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემა.  

ვებგვერდზე საქმის გადაწყვეტილების სრულ ტექსტთან ერთად, საქმის დეტალებიცაა 

მოცემული. კერძოდ, თარიღებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების მითითებით, 

ნებისმიერი მომხმარებლისთვის მარტივ ენაზეა აღწერილი საქმის არსი და საქმეზე 

გამართული სხდომები. იმ შემთხვევაში, თუ საქმე განხილული იყო სხვადასხვა ინსტანციის 

სასამართლოში, იქვე ხელმისაწვდომია ყველა სასამართლოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებების სრული ტექსტი (იხ. სურათი #125).   

 

სურათი 125: ბოსნია და ჰერცეგოვინას სასამართლო სისტემის ერთიან პლატფორმაზე 

გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებები.  

გარდა ამისა, ცალკეული საქმის აღწერის ქვემოთ ყველა ის სიახლე თუ პრეს რელიზია 

მოცემული, რომელიც აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით შესაბამის ვებგვერდზე იქნა 
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გამოქვეყნებული. ამგვარი მიდგომა კიდევ უფრო გამჭვირვალეს ხდის ცალკეულ საქმესთან 

დაკავშირებულ სასამართლო პროცესს.   

  

უკრაინა  
  

უკრაინის სასამართლოს გადაწყვეტილებათა რეესტრი  
უკრაინაში არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილებათა ერთიანი რეესტრის პლატფორმა,19 

რომელზეც  განთავსებულია სხვადასხვა ინსტანციის (პირველი ინსტანციის, სააპელაციო და 

უზენაესი) სასამართლოთა გადაწყვეტილებების ტექსტები. გადაწყვეტილებების ძიება 

შესაძლებელია, როგორც სასამართლოს დასახელებით, ასევე საქმის ტიპისა და 

გადაწყვეტილების მიღების თარიღით. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს სასურველი 

დოკუმენტის მოძიება შემდეგი მონაცემების მითითებით შეუძლია:  

• საძიებო სიტყვა მთელს ტექსტში;  

• რეგიონი - ჩამოთვლილია ასარჩევი კატეგორიები;  

• სასამართლოს დასახელება;  

• სასამართლოს კოდი;  

• სასამართლოს ინსტანცია - ჩამოთვლილია ასარჩევი კატეგორიები;  

• საქმის ტიპი - ჩამოთვლილია ასარჩევი სახეობები: ადმინისტრაციული, 

კომერციული/ეკონომიკური, სისხლის სამართლის, სამოქალაქო;  

• საქმის ნომერი;  

• თარიღი;  

• დავის მხარეთა სტატუსი - ჩამოთვლილია ასარჩევი კატეგორიები: ფიზიკური პირი, 

იურიდიული პირი, საჯარო დაწესებულება/ორგანიზაცია;  

• გადაწყვეტილების ნომერი;  

• მიღების თარიღი;  

• გადაწყვეტილების ფორმა - ჩამოთვლილია ასარჩევი კატეგორიები (იხ. სურათი #126).  

                                                      
19 უკრაინის სასამართლო გადაწყვეტილებათა რეესტრი: http://www.reyestr.court.gov.ua/  
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სურათი 11926: უკრაინაში სასამართლო გადაწყვეტილებათა ერთიანი რეესტრის საძიებო სისტემა.  

საძიებო სისტემის მიერ  გამოტანილ გადაწყვეტილებაზე მოცემულია გადაწყვეტილების 

ნომერი, გადაწყვეტილების ფორმა, გადაწყვეტილების მიღებისა და ძალაში შესვლის დრო, 

საქმის ნომერი, სასამართლოს დასახელება და მოსამართლის სახელი (იხ. სურათი #127).   

 

სურათი 127: უკრაინაში სასამართლო გადაწყვეტილებათა ერთიანი რეესტრის ძიების შედეგები.  

რაც შეეხება თავად გადაწყვეტილების ტექსტს, მომხმარებელს შეუძლია მას ღია ფორმატში 

გაეცნოს. გარდა ამისა, შესაძლებელია ტექსტის ამობეჭდვა. ღია ფორმატში გამოქვეყნების 

შედეგად, თავად გადაწყვეტილების ტექსტზეა მიბმული მასში ნახსენებ გადაწყვეტილებებსა 

და აქტებზე გადასასვლელი ბმული (იხ. სურათი #128).   
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სურათი 128: უკრაინაში სასამართლო გადაწყვეტილებათა ერთიან რეესტრზე გამოქვეყნებული 

გადაწყვეიტლებები.  

  

  

სომხეთი  
სასამართლო გადაწყვეტილებების ონლაინ პორტალი  
სომხეთში არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილებათა ონლაინ პორტალი - DataLex Portal.20 ამ 

პლატფორმაზე განთავსებულია დეტალური ინფორმაცია სომხეთში ნებისმიერი ინსტანციის 

სასამართლოს მიერ განხილული და მიმდინარე საქმეების შესახებ. სასამართლო 

გადაწყვეტილებები დალაგებულია საქმეთა კატეგორიების მიხედვით: სამოქალაქო საქმეები, 

სისხლის სამართლის საქმეები და ადმინისტრაციული საქმეები. თითოეული ტიპის საქმეზე 

მიღებული გადაწყვეტილების მოძებნა შემდეგი ინფორმაციის მითითებითაა შესაძლებელი:  

• სასამართლო - ჩამოთვლილია სომხეთში ყველა ინსტანციის სასამართლოს სახელი და 

მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს სასურველი;  

• მოსამართლე - ჩამოთვლილია მოსამართლეთა სახელები;  

• რეგიონი - ჩამოთვლილია რეგიონების დასახელება მათ აბრევიატურებთან ერთად; 
•
 

საძიებო სიტყვა (იხ. სურათი #129).  

                                                      
20 სომხეთის სასამართლო გადაწყვეტილებათა ერთიანი პორტალი: http://datalex.am/  
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სურათი 129: სომხეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ონლაინ პორტალის საძიებო სისტემა  

გარდა ამისა, დეტალურ საძიებო სისტემაში შესაძლებელია მოსარჩელე და მოპასუხე 

მხარეების (ფიზიკური თუ იურიდიული პირის) სახელისა და გვარის, ასევე სხდომათა და 

საქმის დოკუმენტების მიღების თარიღის მითითება (იხ. სურათი #130).   

 

სურათი 130: სომხეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ონლაინ პორტალის საძიები სისტემის 

შედეგები.  

მოძებნილი დოკუმენტზე პორტალი აჩვენებს საქმის ნომერს, მოსარჩელე და მოპასუხე 

მხარეთა, ასევე, მოსამართლის სახელებს (იხ. სურათი #131).   

 

სურათი 131: სომხეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ონლაინ პორტალის საძიები სისტემის 

შედეგები.  
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თითოეულ საქმეზე მოცემულია შემდეგი ტიპის დეტალები:  

• საქმის ნომერი;  

• მოსარჩელე და მოპასუხე მხარეთა სახელი და გვარი, მისამართი - ზოგიერთ 

შემთხვევაში ეს ინფორმაცია დაშტრიხულია;  

• საქმის სასამართლოში შეტანის თარიღი;  

• სასამართლოს დასახელება;  

• მოსამართლის სახელი და გვარი;  

• გადაწყვეტილების მიღების თარიღი;  

• სასამართლო სხდომის თარიღი;  

• სასამართლო სხდომის თარიღის შესახებ შეტყობინების გაგზავნის თარიღი;  

• შედეგი - დაკმაყოფილდა თუ არა მოსარჩელის მოთხოვნა;  

• გადაწყვეტილების ტექსტი;  

• გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღი.  

მონაცემების გადმოტვირთვა შესაძლებელია Word-ისა და Excel-ის ფორმატებში.   

თითოეული სასამართლო საქმის შემთხვევაში, საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანამდე, 

მონაცემები რეალურ დროში ახლდება, რაც მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს თვალი 

ადევნოს მისთვის საინტერესო საქმის განხილვასა და შედეგებს.    

ამავდროულად, მოცემულია სასამართლო სხდომათა კალენდარი, სადაც თარიღის 

მითითების შემთხვევაში, პორტალი აჩვენებს, თუ რომელ საქმეს განიხილავს ესა თუ ის 

სასამართლო (ნაჩვენებია სომხეთის ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოთა დასახელება), 

ვინ არიან მოსარჩელე და მოპასუხე მხარეები და რომელი მოსამართლე განიხილავს საქმეს; 

თითოეულ საქმესთან დაკავშირებით აქამდე არსებული დეტალები იგივე ფორმატშია 

მიბმული, რა ფორმატითაც სხვა გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება ხდება (იხ. სურათი #132).   

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ავსტრალიისა და კანადის მსგავსად, 

სომხეთის ერთიანი პლატფორმა სასამართლოების რეესტრის ონლაინ ვერსიას წარმოადგენს 

  

სურათი   132 :   სასამართლოს   სხდომათა   კალენდარი .   
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და ინფორმაციის განახლება, ასევე, ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის საქმესთან 

დაკავშირებით არსებული მონაცემების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა რეალურ 

დროში ხდება.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

დასკვნები და რეკომენდაციები  
  

საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვამ აჩვენა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებათა 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ყველაზე კარგი მაგალითი ერთიანი პლატფორმის 

შექმნაა, სადაც ყველა ინსტანციის, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები, 

იქნება ხელმისაწვდომი. პრაქტიკამ აჩვენა, რომ აღნიშნული პლატფორმები სასამართლო 

გადაწყვეტილებების ონლაინ რეესტრის ფუნქციას ასრულებენ და მათზე განთავსებული 

ცალკეული საქმეების დეტალები რეალურ დროში ახლდება. შესაბამისად, უშუალოდ 

გადაწყვეტილებათა სრულ ტექსტებთან ერთად, მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია 

ინფორმაცია საქმის დეტალებისა და მიმდინარეობის შესახებ. გარდა ამისა, ხელმისაწვდომია 

სტატისტიკური ინფორმაცია სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში მიმდინარე 

სამართალწარმოების შესახებ.   

ამ მხრივ, მისასალმებელია 2016 წლის 12 სექტემბერს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საერთო სასამართლოების მიერ სასამართლო 

გადაწყვეტილებების გაცემისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ, რომლის 
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მიხედვითაც INFO.COURT.GE-ის პორტალს სასამართლო გადაწყვეტილებათა ერთიანი 

რეესტრის ფუნქცია ენიჭება.   

მართალია ერთიანი პლატფორმის შექმნა თავისთავად დადებითი ტენდენციაა, თუმცა უფრო 

მნიშვნელოვანია მასზე განთავსებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხი. ამ მხრივ, 

საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, საქართველოს შეუძლია ახლადშექმნილ 

რეესტრზე დამატებითი ფუნქციების დანერგვა. პირველ რიგში, ესენია პროცესში მონაწილე 

მხარეთა შესახებ ინფორმაციის განთავსება და საქმისწარმოების პროცესთან დაკავშირებით 

მეტი დეტალების პროაქტიული გამოქვეყნება.   

რეესტრის შემდგომი განვითარების მიზნით, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 

ინსტიტუტმა (IDFI) შეიმუშავა შემდეგი რეკომენდაციები:   

სასამართლოს შემაჯამებელ გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა   

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 12 სექტემბრის გადაწყვეტილებით, 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების რეესტრში სასურველი დოკუმენტის ძიება შემდეგი 

კატეგორიებით მოხდება: გადაწყვეტილების მიმღები სასამართლო, საქმის ნომერი, მიღების 

თარიღი, ადმინისტრაციული ორგანო, მოსამართლე, დავის საგანი, საძიებო სიტყვა.   

სასურველია, რომ გაფართოვდეს კატეგორიების ჩამონათვალი და მას დაემატოს 

მოსარჩელისა და მოპასუხის სახელის და გვარის, საქმის საბოლოო სტატუსის/შედეგით 

ძიების ფუნქცია. ასევე სასამართლოს, მოსამართლის, დავის საგნის, თარიღისა და 

ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელების შემთხვევაში, სასურველია ჩამოშლილი იყოს 

ასარჩევი ვარიანტები. აღნიშნული გაამარტივებს მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მქონე, 

სამართლებრივი ნორმებისა და ტერმინების არმცოდნე პირის მიერ განხორციელებულ 

ძიების პროცესს. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ცალკეული 

კატეგორიებით მოძებნილი სასამართლო საქმეების ძირითადი დეტალების ღია, CSV და 

Excel-ის ფორმატებში ექსპორტის განხორციელების საშუალება (HUDOC-ის მაგალითი). 

აღნიშნული მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს არა მხოლოდ გაეცნოს სასურველი 

საქმეების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, არამედ ცალკეული ტიპის საქმეებთან 

დაკავშირებით  სტატისტიკური აღრიცხვა ან მონიტორინგი აწარმოოს.  გადაწყვეტილებების 

ტექსტის გამოქვეყნების ფორმა  

პირველ რიგში, აუცილებელია, რომ გადაწყვეტილებების სრული ტექსტი ღია ფორმატში 

ქვეყნდებოდეს. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პროგრამისტებსა და საკითხით 

დაინტერესებულ პირებს  იმის საშუალებას მისცემს, რომ ტექსტების  კოდირებისა და 

სასამართლო სისტემის ფუნქციონირების მონიტორინგის მიზნით, შექმნან შესაბამისი 

აპლიკაციები, ვებ-სისტემები, სტატისტიკური მოდულები.  

იმისათვის, რომ შესაძლებელი გახდეს თითოეული გადაწყვეტილების შესახებ 

სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება-დამუშავება, აუცილებელია, სასამართლოს მიერ 

მიღებულ საბოლოო გადაწყვეტილების ტექსტს თან ერთოდეს შემდეგი ძირითადი 

ინფორმაცია: საქმის ნომერი, გადაწყვეტილების მიღების დრო, მოსამართლის სახელი, საქმის 

თემატიკა, კანონი/მუხლი, შედეგი, მხარეებისა (მოსარჩელე და მოპასუხე) და მათი 

წარმომადგენლების მონაცემები.   
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ამავდროულად, სასურველია, რომ ტექსტის PDF და Word-ის ფორმატში გადმოწერა იყოს 

შესაძლებელი. ასევე, მომხმარებელს უნდა შეეძლოს სრული ტექსტის ამობეჭდვა და 

გაზიარება.   

სასამართლოს საქმისწარმოების რეესტრი  

სასამართლოს გადაწყვეტილებების საჯაროობასთან ერთად, არანაკლებ მნიშვნელოვანია 

ცალკეულ სასამართლო პროცესთან დაკავშირებული ძირითადი ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა. სწორედ ამ მიზნით, სხვადასხვა ქვეყანაში საერთო სასამართლოების 

ერთიანი რეესტრი/პლატფორმა გამოიყენება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სასურველია, 

საქართველოშიც რეესტრი მხოლოდ საბოლოო გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნების 

ფუნქციით არ შემოიფარგლებოდეს.   

საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ რეესტრის მეშვეობით გადაწყვეტილების ტექსტის 

გაცნობის გარდა, საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, მომხმარებელს უნდა 

შეეძლოს სასამართლო პროცესისათვის თვალის დევნება. სახელდობრ, ონლაინ 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინფორმაცია დანიშნული/ჩატარებული სასამართლო სხდომების 

დროის, შედეგის, მხარეთა მიერ წარდგენილი დოკუმენტების შესახებ ინფორმაცია, 

შუალედურ გადაწყვეტილებათა დეტალები.   

სასამართლო პროცესების გამჭვირვალობა  

ცალკეული საქმეების მიმდინარეობის დეტალების გაგებასთან ერთად, მოქალაქეებს უნდა 

შეეძლოთ მათთვის საინტერესო საქმის განხილვის პროცესისათვის თვალყურის ონლაინ, 

რეალურ დროში მიდევნება. ამის უზრუნველყოფა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ 

რეესტრი რეალურ დროში განახლდება და მასზე განთავსებული ინფორმაცია 

მოქალაქეებისთვისაც საჯარო იქნება.   

სასურველი საქმის დეტალების შეყვანის შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირს უნდა 

შეეძლოს, ნახოს განხილვის რა ეტაპზეა ესა თუ ის საქმე, რომელი ინსტანციის სასამართლო 

და რომელი მოსამართლე განიხილავს მას, როდისაა ჩანიშნული შემდეგი სხდომა და რა 

შედეგით დასრულდა წინა სასამართლო სხდომა.   

სასურველია, შესაძლებელი იყოს ცალკეულ საქმეზე სიახლეების გამოწერა, რის მეშვეობითაც 

მომხმარებელი ავტომატურად მიიღებს საქმესთან დაკავშირებულ განახლებულ 

ინფორმაციას.   

სტატისტიკა  

სასამართლო სისტემის ფუნქციონირების შესაფასებლად აუცილებელია სასამართლო 

საქმისწარმოების პროცესებისა და შედეგების შესახებ დეტალური სტატისტიკის ონლაინ 

გამოქვეყნება.   
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უნდა არსებობდეს სტატისტიკის ინტერაქციული მოდული, სადაც მომხმარებელი 

სასურველი კატეგორიების მითითებით/ინფორმაციის გაფილტვრით მიიღებს მისთვის 

საინტერესო რაოდენობრივ მონაცემებს.   

საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ განცხადებების/სარჩელების თემატიკის ჩაშლით, 

უნდა არსებობდეს ცალკეულ სასამართლოში შესული განცხადებების/სარჩელებისა და მათი 

შედეგების სტატისტიკა. სასურველია, სტატისტიკური ცნობები მოსამართლეების შესახებაც 

არსებოდეს. სახელდობრ, სასურველია, რომ მოსამართლეების მიერ განხილულ საქმეთა 

ოდენობასთან, თემატიკასთან და მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებული 

სტატისტიკური მონაცემები ვებგვერდზე ჩაშლილად იყოს განთავსებული.  


