
 
 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა 

ქ. თბილისი         2020 წლის 13 ივლისი 

დისციპლინური საქმე №158/18 

მოსამართლე -- -- მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ 

 

-- -- 2018 წლის 8 ივნისის №-- საჩივრის საფუძველზე „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 755 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და 756 მუხლის შესაბამისად, 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ მოსამართლე -- -- 

მიმართ დაიწყო დისციპლინური სამართალწარმოება და წარმოდგენილი საჩივრის საფუძვლიანობის 

წინასწარი შემოწმება. 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2018 წლის 12 სექტემბრის 

№24/158-03 წერილით, მოსამართლეს ეცნობა საჩივრის შემოსვლისა და დისციპლინური 

სამართალწარმოების დაწყების შესახებ. 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ დასკვნა მომზადდა 

2018 წლის 19 ოქტომბერს.  

1. საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული გარემოებები: 

საჩივრის ავტორის განცხადებით, მოსამართლემ უკანონოდ ჩააბა საქმეში მესამე პირი, ასევე, უკანონოდ 

არ დააკმაყოფილა განცხადება  სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებაზე. 

2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

-- -- 2015 წლის 8 მაისს სარჩელით მიმართა -- -- სასამართლოს, მოპასუხის - -- -- მიმართ მესაკუთრედ 

ცნობის მოთხოვნით. საქმე განსახილველად გადაეცა მოსამართლე -- --. 2015 წლის 27 მაისს მოპასუხემ 

სასამართლოში წარადგინა შესაგებელი. 

2017 წლის 3 ივლისს მოსარჩელის წარმომადგენელმა განცხადებით მიმართა სასამართლოს და 

მოითხოვა სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება, სადავო ქონებაზე ყადაღის დადება. 

2017 წლის 4 ივლისის განჩინებით (მოსამართლე -- --) -- -- დაუდგინდა ხარვეზი და მის შესავსებად 

განესაზღვრა 5 დღის ვადა.  

2017 წლის 7 ივლისის განჩინებით -- -- წარმომადგენელს უარი ეთქვა სარჩელის უზრუნველყოფის 

ღონისძიების შესახებ განცხადების დაკმაყოფილებაზე. 2017 წლის 10 ივლისს -- -- საჩივრით მიმართა 

სასამართლოს 2017 წლის 7 ივლისის განჩინებაზე. 
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2017 წლის 27 ივლისის განჩინებით -- -- საჩივარი -- -- სასამართლოს -- საქმეთა კოლეგიის 2017 წლის 7 

ივლისის განჩინებაზე არ დაკმაყოფილდა და საქმის მასალებთან ერთად გადაეგზავნა -- სააპელაციო 

სასამართლოს.  

სააპელაციო სასამართლოს 2017 წლის 27 სექტემბრის განჩინებით -- -- საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. -- -- 

სასამართლოს 2017 წლის 25 დეკემბრის განჩინებით 2018 წლის 12 თებერვალს დაინიშნა სასამართლოს 

მთავარი სხდომა. 

2018 წლის 7 თებერვალს -- -- წარმომადგენელმა შუამდგომლობით მიმართა სასამართლოს და საქმეში 

მესამე პირად ჩაბმა მოითხოვა. 2018 წლის 12 თებერვალს -- -- წარადგინა განცხადება სარჩელის 

დაზუსტების მიზნით.  

2018 წლის 12 თებერვლის საოქმო განჩინებით მოსარჩელის შუამდგომლობა მოწმეთა დაკითხვის 

თაობაზე დაკმაყოფილდა; მოპასუხის წარმომადგენლის შუამდგომლობა საქმეში მოპასუხის მხარეს 

დამოუკიდებელი სასარჩელო მოთხოვნის გარეშე მესამე პირად -- -- და -- -- ჩაბმის თაობაზე 

დაკმაყოფილდა. 

2018 წლის 27 თებერვალს მოსარჩელის წარმომადგენელმა განცხადებით მიმართა სასამართლოს და 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება ითხოვა. 2018 წლის 28 თებერვლის განჩინებით -- 

-- წარმომადგენელს უარი ეთქვა სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების შესახებ განცხადების 

დაკამყოფილებაზე. 

2018 წლის 5 მარტს -- -- საჩივრით მიმართა სასამართლოს 2018 წლის 28 თებერვლის განჩინებაზე. 2018 

წლის 12 მარტს მოსარჩელემ შუამდგომლობით მიმართა სასამართლოს და საქმის წარმოების შეჩერება 

ითხოვა -- საქმეზე მოპასუხის და მესამე პირის მიმართ სარჩელის განხილვის დასრულებამდე. 

2018 წლის 23 მარტის განჩინებით -- -- საჩივარი -- -- სასამართლოს -- საქმეთა კოლეგიის 2018 წლის 28 

თებერვლის განჩინებაზე საქმის მასალებთან ერთად გადაეგზავნა -- სააპელაციო სასამართლოს. 

სააპელაციო სასამართლოს 2018 წლის 2 მაისის განჩინებით -- -- საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ; 

გაუქმდა -- -- სასამართლოს 2018 წლის 28 თებერვლის განჩინება და განცხადება სარჩელის 

უზრუნველყოფის თაობაზე ხელახლა განსახილველად დაუბრუნდა -- -- სასამართლოს. 

2018 წლის 15 მაისის განჩინებით განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების 

თაობაზე დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ; -- -- აეკრძალა უძრავი ნივთის უფლებრივად დატვირთვა. 2018 

წლის 1 ივნისს -- -- საჩივრით მიმართა სასამართლოს 2018 წლის 15 მაისის განჩინებაზე. 

2018 წლის 18 ივნისს გაიმართა სასამართლო სხდომა, რომელიც გადაიდო 2018 წლის 9 ივლისს. 2018 

წლის 20 ივნისის განჩინებით -- -- საჩივარი -- -- სასამართლოს 2018 წლის 15 მაისის განჩინებაზე არ 

დაკმაყოფილდა და საქმის ასლებთან ერთად გადაეგზავნა -- სააპელაციო სასამართლოს. 

2018 წლის 27 ივლისს სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართა -- -- დამოუკიდებელი სასარჩელო 

მოთხოვნით მესამე პირად საქმეში ჩაბმის თაობაზე. 2018 წლის 2 ივლისის განჩინებით -- -- უარი ეთქვა 

სარჩელის განსახილველად მიღებაზე. 

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნა: 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-2 პუნქტი 

განსაზღვრავს მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის სახეებს (2020 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი 

რედაქცია). იმისათვის, რომ დადგინდეს ჰქონდა თუ არა ადგილი მოსამართლის მიერ შესაბამისი 

გადაცდომის ჩადენის ფაქტს საჭიროა სამართლებრივი შეფასება მივცეთ მოცემულ საქმეზე დადგენილ 



3 

ფაქტობრივ გარემოებებს და შევაფასოთ კონკრეტული ფაქტები შეიცავენ თუ არა დისციპლინური 

გადაცდომის ნიშნებს.   

ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 84-ე მუხლის მესამე 

პუნქტის თანახმად, არავის არა აქვს უფლება მოსთხოვოს მოსამართლეს ანგარიში კონკრეტულ საქმეზე. 

(2018 წლის 16 დეკემბრამდე მოქმედი რედაქცია) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, მოსამართლე თავის საქმიანობაში 

დამოუკიდებელია. მოსამართლე ფაქტობრივ გარემოებებს აფასებს და გადაწყვეტილებებს იღებს 

მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციის, საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული 

პრინციპებისა და ნორმების, სხვა კანონების შესაბამისად და თავისი შინაგანი რწმენის საფუძველზე. 

ამავე ორგანული კანონის 7510 მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, დისციპლინური სამართალწარმოების 

დროს დაუშვებელია მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებაზე ზედამხედველობა.  

ამდენად, ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივი შეფასება შესაძლებელია მხოლოდ იმ 

თვალსაზრისით, თუ რამდენად მოქმედებდა მოსამართლე არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში.  

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 90-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, მესამე პირი 

დამოუკიდებელი სასარჩელო მოთხოვნის გარეშე შეიძლება ჩაბმულ იქნეს საქმეში ერთ-ერთი მხარის 

ინიციატივით, რისთვისაც იგი მიმართავს სასამართლოს მოტივირებული განცხადებით. ასეთი 

განცხადება სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანამდე შეიძლება გაკეთდეს როგორც წერილობითი, 

ისე ზეპირი ფორმით. ზეპირი განცხადება შეიტანება სასამართლო სხდომის ოქმში. მხარეთა 

მოსაზრებების გათვალისწინებით სასამართლო გამოიტანს განჩინებას მესამე პირის საქმეში 

მონაწილეობისათვის ჩაბმის ან ასეთ ჩაბმაზე უარის თქმის შესახებ.  

შესაბამისად, მესამე პირი დამოუკიდებელი მოთხოვნის გარეშე შეიძლება ჩაებას საქმეში როგორც 

უშუალოდ ამ მესამე პირის, ისე მოსარჩელის, მოპასუხის, დამოუკიდებელი მოთხოვნის მქონე მესამე 

პირის ინიციატივით, რადგან სასამართლო გადაწყვეტილებას ამ საქმეზე შეუძლია შემდგომში გავლენა 

მოახდინოს მის უფლებებსა და მოვალეობებზე ერთ-ერთი მხარის მიმართ. 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლის თანახმად მოსარჩელეს შეუძლია 

მიმართოს სასამართლოს სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ განცხადებით, კანონით განსაზღვრული 

გარემოების არსებობის შემთხვევაში სასამართლოს გამოაქვს სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ 

განჩინება. ამავე მუხლის საფუძველზე, სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება ემყარება 

სასამართლოს ვარაუდს, რომ სარჩელი შეიძლება დაკმაყოფილდეს. სასამართლოს მსჯელობა სარჩელის 

მატერიალურ და საპროცესო წინაპირობებზე გავლენას არ ახდენს სასამართლოს საბოლოო 

გადაწყვეტილებაზე. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 194-ე მუხლის თანახმად, სასამართლოს გამოაქვს 

სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ განჩინება, რომელიც უნდა პასუხობდეს ამ კოდექსის 285-ე 

მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და რომელშიც მითითებული უნდა იყოს, უზრუნველყოფის 

რომელი კონკრეტული ღონისძიება შეარჩია სასამართლომ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 198-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საკითხს იმის შესახებ, თუ სარჩელის უზრუნველყოფის რომელი 

ღონისძიება უნდა იქნეს გამოყენებული, წყვეტს სასამართლო მოსარჩელის განცხადების შესაბამისად. 

მოსამართლე -- -- შესაბამისი განჩინებების მიღებისას მოქმედებდა მისთვის საპროცესო 

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში და სარჩელის უზრუნველყოფის 

ღონისძიების გამოყენების შესახებ განცხადების დაკმაყოფილება/არ დაკმაყოფილების, ან მესამე პირად 

საქმეში მხარის ჩართვის საკითხის შეფასება მის  უფლებამოსილებას წარმოადგენდა. 
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4. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ გადაწყვეტილების 

მიღების სამართლებრივი საფუძვლები: 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, დისციპლინურ 

გადაცდომად შეიძლება მიჩნეულ იქნეს მხოლოდ ისეთი ქმედება, რომელიც „საერთო სასამართლოების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტშია მოცემული. 

მნიშვნელოვანია, რომ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 

მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, დისციპლინური სამართალწარმოების დროს დაუშვებელია 

მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებაზე ზედამხედველობა. შესაბამისად, საჩივრის 

ავტორის მითითება მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების/განჩინების კანონიერების 

თაობაზე არ შეიძლება განხილულ იქნეს დისციპლინური გადაცდომად.  

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატა 2016 წლის 21 ივლისის №დს-შ/9-16  

გადაწყვეტილებაში განმარტავს, რომ „კანონიერების პრინციპი კანონის უზენაესობას ეფუძნება. ეს 

კონსტიტუციური პრინციპია, რომლის თანახმად, არავის არ აქვს უფლება კანონმდებლობის 

მოთხოვნათა საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება.“  

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2018 წლის 19 ოქტომბრის 

დასკვნით დადგინდა, რომ -- -- საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის 

შედეგად დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები არ შეიცავს მოსამართლე -- -- მიერ „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტით 

გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ნიშნებს. 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7512 მუხლის პირველი პუნქტის 

„დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორი 

იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების 

შეწყვეტის შესახებ, თუ საჩივარი ეხება მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას (2020 წლის 

1 იანვრიდან მოქმედი რედაქცია). 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა იხელმძღვანელა 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის მე-5 პუნქტით, 7512 

მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით და 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 

-- -- №-- საჩივარზე შეწყდეს დისციპლინური სამართალწარმოება მოსამართლე -- -- მიმართ. 

 

 

ზურაბ აზნაურაშვილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი 


