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დისციპლინური საქმე №204/18-2 

მოსამართლე -- -- მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების ნაწილობრივ შეწყვეტის შესახებ 

 

-- -- 2018 წლის 26 ივლისის №-- საჩივრის საფუძველზე „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 755 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის 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 მიერ დასკვნა მომზადდა 

2018 წლის 27 დეკემბრის.  

1. საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული გარემოებები: 

საჩივრის ავტორი მიუთითებს, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს არც მტკიცებულებები და 

არც შესაგებელი წარუდგენია სასამართლოში, თუმცა მოსამართლეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

საპროცესო კოდექსის მე-5 მუხლის დანაწესი არ გამოუყენებია.  

2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

2017 წლის 31 ივლისს -- -- სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას სარჩელით მიმართა -- -

- მოპასუხე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიმართ 

და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2017 წლის 07 

ივლისის №-- გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო 

რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსათვის 2016 წლის 26 სექტემბრის №--, №--, №--, №-- განცხადებების 

საფუძველზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის 

დავალდებულება მოითხოვა. 

-- -- სასამართლოს 2017 წლის 01 აგვისტოს განჩინებით -- -- სარჩელი მოპასუხე საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიმართ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის, ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის 

თაობაზე, განსჯადობით განსახილველად გადაეგზავნა -- რაიონულ სასამართლოს. 
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-- რაიონული სასამართლოს 2017 წლის 21 აგვისტოს განჩინებით (მოსამართლე -- --) სსიპ საჯარო 

რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან კანონით დადგენილ ვადაში გამოთხოვილი იქნა 2017 წლის 07 

ივლისის №-- გადაწყვეტილებაზე წარდგენილ (-- -- (პ/ნ --) მიერ წარდგენილ ადმინისტრაციულ 

საჩივარზე) ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალები 

სრულად. 

2018 წლის 20 აგვისტოს მოსარჩელემ დაზუსტებული სარჩელით მიმართა -- რაიონულ სასამართლოს 

და არსებულ სასარჩელო მოთხოვნებთან ერთად მოითხოვა 2017 წლის 13 დეკემბრის №-- 

გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა. იმავე დაზუსტებული სარჩელით მოსარჩელემ იშუამდგომლა 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენების თაობაზე. კერძოდ, სსიპ სახელმწიფო 

ქონების ეროვნულ სააგენტოსათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის გასხვისების 

აკრძალვა და სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2017 წლის 13 დეკემბრის №-- 

გადაწყვეტილების მოქმედების შეჩერება მოითხოვა. 

-- რაიონული სასამართლოს 2018 წლის 21 აგვისტოს განჩინებით (მოსამართლე -- --) -- -- სარჩელის 

უზრუნველყოფის მიზნით სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის -- რაიონის სოფელ -

- მდებარე მიწის ნაკვეთის (ს/კ --) გასხვისების აკრძალვის შესახებ შუამდგომლობის და სსიპ საჯარო 

რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 2017 წლის 13 დეკემბრის №-- გადაწყვეტილების მოქმედების 

შეჩერების შესახებ შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა. 

2018 წლის 24 სექტემბერს -- რაიონულ სასამართლოს მოსამართლის აცილების თაობაზე 

შუამდგომლობით მიმართა მოსარჩელის წარმომადგენელმა, რომელმაც სასამართლოში ასევე 

წარადგინა საჩივარი 2018 წლის 21 აგვისტოს განჩინებაზე. 

-- რაიონულ სასამართლოს 2018 წლის 01 ოქტომბრის განჩინებით (მოსამართლე -- --) -- -- 2018 წლის 24 

სექტემბრის საჩივარზე ხარვეზის შესავსებად განსაზღვრა 5 (ხუთი) დღის ვადა.  

2018 წლის 19 ოქტომბერს -- რაიონულ სასამართლოში საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ 

წარადგინა ადმინისტრაციული საქმისწარმოებასთან დაკავშირებული მასალები.  

-- რაიონული სასამართლოს 2018 წლის 09 ნოემბრის განჩინებით (მოსამართლე -- --) შუამდგომლობა 

მოსამართლის აცილების თაობაზე არ დაკმაყოფილდა. 

-- რაიონული სასამართლოს 2018 წლის 09 ნოემბრის განჩინებით (მოსამართლე -- --) არ 

დაკმაყოფილდა -- -- 2018 წლის 24 სექტემბრის საჩივარი, უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებაზე 

უარის თქმის შესახებ 2018 წლის 21 აგვისტოს განჩინებაზე, დაუსაბუთებლობის მოტივით და 

გადაიგზავნა -- სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში. 

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნა: 

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

განსაზღვრავს მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის სახეებს. იმისათვის, რომ დადგინდეს 

ჰქონდა თუ არა ადგილი მოსამართლის მიერ შესაბამისი გადაცდომის ჩადენის ფაქტს, საჭიროა 

სამართლებრივი შეფასება მივცეთ მოცემულ საქმეზე დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს და 

შევაფასოთ კონკრეტული ფაქტები შეიცავენ თუ არა დისციპლინური გადაცდომის ნიშნებს, კერძოდ, 

უნდა შეფასდეს შეიცავს თუ არა დისციპლინური გადაცდომის ნიშნებს განსახილველ საქმეზე საჩივრის 

ავტორის მიერ დასახელებული საკითხები. 

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

ქვეპუნქტის თანახმად, დისციპლინური გადაცდომის ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენს - „მოსამართლის 
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მოვალეობის შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება“ (2020 წლის 01 იანვრამდე მოქმედი 

რედაქცია). 

სამოსამართლო ეთიკის წესების მე-8 მუხლის თანახმად, მოსამართლე ვალდებულია მასზე 

დაკისრებული მოვალეობები განახორციელოს ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად და სათანადო 

გულისხმიერებით. 

საქართველოს კონსტიტუციის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, არავის არა აქვს უფლება 

მოსთხოვოს მოსამართლეს ანგარიში კონკრეტულ საქმეზე. „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 კანონის 7510 მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, დისციპლინური 

სამართალწარმოების დროს დაუშვებელია მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებაზე 

ზედამხედველობა. 

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პირველი მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, 

თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში გამოიყენება 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის დებულებანი. 

მოცემულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს, საქართველოს ადმინისტრაციული 

საპროცესო კოდექსის მე-17 მუხლის პირველ ნაწილზე, რომლის თანახმად, მოსარჩელე ვალდებულია 

დაასაბუთოს თავისი სარჩელი და წარადგინოს შესაბამისი მტკიცებულებები. მოპასუხე ვალდებულია 

წარადგინოს წერილობითი პასუხი (შესაგებელი) და შესაბამისი მტკიცებულებები. 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 206-ე მუხლის თანახმად, მხარეები ვალდებული 

არიან, საქმის მომზადების მიზნით შეასრულონ მოსამართლის მითითებები. არასაპატიო მიზეზით 

წერილობითი მასალების წარუდგენლობა ან სხვა მოქმედების შეუსრულებლობა ართმევს მხარეს 

უფლებას, შეასრულოს ასეთი მოქმედება ამ საქმის არსებითად განხილვის დროს. ამ მუხლით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში მოსამართლე უფლებამოსილია, მისი მითითებების 

შეუსრულებლობისათვის მხარე დააჯარიმოს 50 ლარით. 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 448-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „ბ“ 

ქვეპუნქტების თანახმად, საქმის სასამართლო განხილვისათვის მომზადების მიზნით მოსამართლე: ა) 

უგზავნის მოპასუხეს სარჩელის (განცხადების) და ამ კოდექსით გათვალისწინებული დოკუმენტების 

ასლებს; ბ) დაუნიშნავს მოპასუხეს ვადას იმისთვის, რომ მან წერილობით შეადგინოს თავისი პასუხი 

(შესაგებელი) სარჩელზე (განცხადებაზე) და მასში დასმულ საკითხებზე, აგრეთვე თავისი მოსაზრებები 

სარჩელისათვის დართული დოკუმენტების შესახებ და წარუდგინოს ისინი სასამართლოს. დანიშნული 

ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 14 დღეს, ხოლო რთული კატეგორიის საქმეებზე 21 დღეს. ამ ვადის 

გაგრძელება დაუშვებელია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს საპატიო მიზეზი. 

დადგენილია, რომ მოპასუხე მხარეს საქმეზე შესაგებელი არ წარუდგენია, თუმცა 

გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ შესაგებლის არსებობა მნიშვნელოვანია იმდენად, 

რამდენადაც სასამართლოს ეძლევა შესაძლებლობა იცოდეს თუ რა პოზიცია გააჩნია მოპასუხეს სადავო 

საკითხებთან მიმართებაში, ხოლო ორივე მხარის პოზიციის ცოდნა სასამართლოს აძლევს 

შესაძლებლობას ფაქტობრივად და სამართლებრივად სწორად გადაწყვიტოს საქმე. მართალია, 

ადმინისტრაციული პროცესი ავალდებულებს მხარეს წარადგინოს შესაგებელი სასამართლოში, თუმცა 

აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ განსხვავებით სამოქალაქო სამართალწარმოებისაგან 

ადმინისტრაციული პროცესი არ ითვალისწინებს სასამართლოს მხრიდან რაიმე საპროცესო 
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ღონისძიების გამოყენებას იმ შემთხვევისათვის, თუკი მოპასუხე მხარის მიერ შესაგებელი არ იქნება 

წარდგენილი, ან დაგვიანებით იქნება შეტანილი. კერძოდ, არ მიიღება დაუსწრებელი გადაწყვეტილება, 

ვინაიდან ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი იმპერატიულად განსაზღვრავს, რომ 

ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში არ გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის XXVI თავის დებულებები დაუსწრებელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით 

(ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 261 მუხლის პირველი ნაწილი). აგრეთვე, აღნიშნული 

შემთხვევა არ განიხილება მტკიცებულებების წარუდგენლობად, რა დროსაც კანონმდებლობა 

ითვალისწინებს ჯარიმის დაკისრებას (ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-19 მუხლის მე-3 

ნაწილი). 

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-12 მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად, თუ 

ადმინისტრაციულმა ორგანომ არასაპატიო მიზეზით ვერ უზრუნველყო მტკიცებულებათა წარდგენა, 

სასამართლო ადმინისტრაციული ორგანოს შესაბამის თანამდებობის პირს აჯარიმებს 200 ლარით, რაც 

არ ათავისუფლებს მას მტკიცებულებათა შემდგომში წარდგენის ვალდებულებისაგან. ასეთ 

შემთხვევაში სასამართლო უფლებამოსილია ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელს ან ზემდგომ 

ადმინისტრაციულ ორგანოს მიმართოს წარდგინებით სასამართლოში მტკიცებულებათა 

წარუდგენლობის მიზეზების დადგენისა და შესაბამისი თანამდებობის პირის მიმართ დისციპლინური 

ღონისძიებების გატარების თაობაზე. 

რაც შეეხება მტკიცებულებების წარუდგენლობას, დადგენილია, რომ -- რაიონული სასამართლოს 2017 

წლის 21 აგვისტოს განჩინებით სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დაევალა 

ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების 

სასამართლოში სრულად წარდგენა. აღნიშნული განჩინება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს 

ჩაბარდა 2018 წლის 10 ოქტომბერს. 2018 წლის 19 ოქტომბერს -- რაიონულ სასამართლოში საჯარო 

რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ წარადგინა ადმინისტრაციული საქმისწარმოებასთან 

დაკავშირებული მასალები. ამდენად, მხარის მტკიცება ადმინისტრაციული სამართალწარმოების 

მასალების წარუდგენლობის თაობაზე არ დასტურდება.  

4. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ გადაწყვეტილების 

მიღების სამართლებრივი საფუძვლები: 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, დისციპლინურ 

გადაცდომად შეიძლება მიჩნეულ იქნას 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.“  

ამასთან, მართლმსაჯულების განხორციელების უფლებამოსილება აქვს მხოლოდ მოსამართლეს 

კანონით დადგენილი წესით, ხოლო მოსამართლის მეირ მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის 

უფლებამოსილება ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს კომპეტენციას წარმოადგენს. 
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„მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ შეიძლება იყოს გადასინჯვის საგანი, გარდა 

გასაჩივრების ტრადიციული პროცედურისა“ (ალექსანდრე ვოლკოვი უკრაინის წინააღმდეგ §80). 

დისციპლინური სამართალწარმოების ჭრილში, დამოუკიდებელი ინსპექტორი ვერ იმსჯელებს 

მოსამართლის მიერ მიღებული განჩინება/გადაწყვეტილების კანონიერებაზე, ვინაიდან 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური არ წარმოადგენს სასამართლოს ზემდგომ ინსტანციას, 

რომელსაც შეუძლია გააუქმოს/შეცვალოს გადაწყვეტილება.  

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2018 წლის 27 დეკემბრის 

დასკვნით დადგინდა, რომ -- -- 2018 წლის 26 ივლისის №-- 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 

 

გადაწყვიტა: 

-- -- 2018 წლის 26 ივლისის №-- საჩივარზე შეწყდეს დისციპლინური სამართალწარმოება მოსამართლე -

- -- მიმართ, გამოტანილი განჩინებების კანონიერების შემოწმების ნაწილში. 

 

 

ზურაბ აზნაურაშვილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი 


