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დისციპლინური საქმე №67/21 

მოსამართლე -- -- მიმართ  

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ 

 

-- -- 2021 წლის 10 ივნისის №-- 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 2021 წლის 10 ივნისის 

№249/67-03 წერილით მოსამართლეს ეცნობა საჩივრის შემოსვლის და მის მიმართ დისციპლინური 

სამართალწარმოების დაწყების შესახებ. 

1. საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული გარემოებები: 

საჩივრის ავტორი მიუთითებს მოსამართლის მიერ მიღებული განჩინების უკანონობაზე, ასევე 

საჩივრის ავტორი აღნიშნავს, რომ მოსამართლემ უკანონოდ იმსჯელა წარდგენილ შუამდგომლობაზე 

ზეპირი მოსმენის გარეშე, ამასთან, მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა მისი შუამდგომლობები 

მტკიცებულებათა გამოთხოვის შესახებ. 

2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

2018 წლის 29 მაისს -- -- სარჩელით მიმართა -- -- სასამართლოს, მოპასუხის -- -- მიმართ, ზიანის 

ანაზღაურების (-- ლარი) მოთხოვნით. 

2020 წლის 29 მაისს, -- -- სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას მიმართა შუამდგომლობით -- -- 

წარმომადგენელმა და განმარტა, რომ მოსარჩელე მხარე - -- -- აღარ წარმოადგენს გამოსაკვლევი 

ობიექტის მესაკუთრეს და იგი არ ახდენს ექსპერტების უძრავ ქონებაზე დაშვებას და შესაბამისად, 

მოითხოვა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით, რომლის რეკვიზიტებია ს/კ --; ს/კ --; ს/კ --; ს/კ -- და ს/კ --, 

მესაკუთრე -- -- დაევალოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს ექსპერტების დაშვება ობიექტზე და მის მიმართ გაიცეს სააღსრულებო ფურცელი. 

2020 წლის 1 ივნისის განჩინებით დაკმაყოფილდა მოპასუხე -- --  შუამდგომლობა. ასევე გაიცა 

სააღსრულებო ფურცელი.  

საქმის განხილვა ამ ეტაპისათვის არ დასრულებულა. 
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3.  დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები: 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 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. 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ გარემოებაზე, რომ 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.  

ამდენად, მართლმსაჯულების განხორციელების უფლებამოსილება აქვს მოსამართლეს, ხოლო  

მოსამართლის მეირ მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის უფლებამოსილება აქვს მხოლოდ 

ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს კანონით დადგენილი წესით. 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის მე-5 პუნქტის 

თანახმად, დისციპლინური სამართალწარმოების დროს დაუშვებელია მოსამართლის მიერ 

გამოტანილი აქტების კანონიერებაზე ზედამხედველობა. 

„მოსამართლის მიერ მიღებული  გადაწყვეტილება არ შეიძლება იყოს გადასინჯვის საგანი, გარდა 

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

დისციპლინური სამართალწარმოების ჭრილში, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური ვერ 

იმსჯელებს მოსამართლის მიერ მიღებული განჩინება/გადაწყვეტილების კანონიერებაზე, ვინაიდან 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი არ წარმოადგენს სასამართლოს ზემდგომ ინსტანციას, რომელსაც 

შეუძლია გააუქმოს/შეცვალოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილება.  

ამდენად, არსებული ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივი შეფასება შესაძლებელია მხოლოდ იმ 

თვალსაზრისით, თუ რამდენად მოქმედებდა მოსამართლე არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში. 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 169-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, „თუ მხარე 

არასაპატიო მიზეზით არ ასრულებს ექსპერტის მითითებებს ან სხვაგვარად ხელს უშლის ექსპერტიზის 

ჩატარებას, მოწინააღმდეგე მხარის პოზიცია ჩაითვლება დადასტურებულად“, ხოლო ამავე მუხლის   

მე-5 პუნქტის თანახმად, „თუ ექსპერტიზის ობიექტი სხვა პირთანაა და ეს პირი ახორციელებს ამ 

მუხლის მე-4 ნაწილში აღნიშნულ ქმედებებს, მხარეს შეუძლია იშუამდგომლოს სასამართლოს წინაშე, 

რათა ამ პირს განჩინებით დაევალოს ექსპერტის მითითებების შესრულება“.  

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-10 მუხლის მიხედვით, „კანონიერ ძალაში შესული 

სასამართლოს გადაწყვეტილებები (განჩინებები, დადგენილებები), აგრეთვე მისი უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად სასამართლოს მიერ აღძრული მოთხოვნები და განკარგულებები 

სავალდებულოა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ყველა სახელმწიფო, საზოგადოებრივი თუ კერძო 

საწარმოსათვის, დაწესებულებისათვის, ორგანიზაციისათვის, თანამდებობის პირისა თუ 

მოქალაქისათვის და ისინი უნდა შესრულდეს“. 

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, გადაწყვეტილებასა თუ 

განჩინებაზე, რომელიც ექვემდებარება აღსრულებას გაიცემა სააღსრულებო ფურცელი.  
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მოსამართლე -- --, 2020 წლის 1 ივნისის განჩინებისა და სააღსრულებო ფურცლის მიღებისას 

მოქმედებდა მისთვის საპროცესო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. 

კონკრეტული საკითხის შეფასება მის უფლებამოსილებას წარმოადგენდა, შესაბამისად, საქართველოს 

იუსტიციის საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორი არ არის უფლებამოსილი იმსჯელოს მოსამართლის 

მიერ, თავისი შინაგანი რწმენის საფუძველზე, მტკიცებულებათა შეფასების შედეგად, მიღებული 

განჩინება/გადაწყვეტილების კანონიერებაზე.  

საჩივრის ავტორი ასევე აღნიშნავს, რომ მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა მისი შუამდგომლობები 

მტკიცებულებათა გამოთხოვის თაობაზე, რაც წარმოადგენს კანონის უხეშ დარღვევას.  

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 103-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 

მტკიცებულებებს სასამართლოს წარუდგენენ მხარეები. სასამართლოს შეუძლია შესთავაზოს მხარეებს 

წარმოადგინონ დამატებითი მტკიცებულებები. ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, თუ მხარეებმა 

ამა თუ იმ მიზეზით ვერ შეძლეს მტკიცებულებების უშუალოდ მიღება და სასამართლოში წარდგენა, 

მხარეთა შუამდგომლობით სასამართლოს შეუძლია თვითონ გამოითხოვოს მტკიცებულებები, 

ვისთანაც უნდა იყოს ისინი.  

მტკიცებულებათა გამოთხოვის შესახებ შუამდგომლობების დაკმაყოფილება/არ დაკმაყოფილების 

საკითხის შეფასება მოსამართლის უფლებამოსილებას წარმოადგენს, შესაბამისად, ამ შემთხვევაშიც 

საქართველოს იუსტიციის საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორი არ არის უფლებამოსილი იმსჯელოს 

მოსამართლის მიერ, თავისი შინაგანი რწმენის საფუძველზე მიღებული განჩინებების კანონიერებაზე.  

თუმცა, აქვე მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტი, რომ 2021 წლის 9 ივლისის განჩინებით, მოსარჩელის -- -- 

წარმომადგენლის -- -- შუამდგომლობა, მტკიცებულებათა გამოთხოვის შესახებ დაკმაყოფილდა.  

ასევე, რაც შეეხება საჩივრის ავტორის პრეტენზიას იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსამართლე 

განჩინებებს იღებს ზეპირი მოსმენის გარეშე და არ ისმენს მათ მოსაზრებასა და პოზიციას კონკრეტულ 

საკითხთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ თუ მოსამართლეს კანონი არ ავალდებულებს 

კონკრეტული განჩინების მიღებას ზეპირი მოსმენით, მაშინ მოსამართლე უფლებამოსილია განჩინება 

მიიღოს ზეპირი მოსმენის გარეშე.  

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

„დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას 

მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ საჩივარი ეხება 

მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებას. 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 

-- -- 2021 წლის 10 ივნისის №-- საჩივარზე, მოსამართლე -- -- მიმართ შეწყდეს დისციპლინური 

სამართალწარმოება. 

 

 

 

ზურაბ აზნაურაშვილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი 


