
 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა 

ქ. თბილისი         2021 წლის 12 ოქტომბერი 

დისციპლინური საქმე №96/21 

მოსამართლე -- --  მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ 

 

-- -- 2021 წლის 17 აგვისტოს №96 საჩივრის საფუძველზე „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 755 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და 756 მუხლის 

შესაბამისად, დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ მოსამართლე -- -- მიმართ დაიწყო დისციპლინური 

სამართალწარმოება და წარმოდგენილი საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმება. 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 23 აგვისტოს №396/96-03 წერილით მოსამართლეს ეცნობა 

მის მიმართ საჩივრის შემოსვლის და დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ 

ინფორმაცია და განხორციელდა საქმის მასალების გამოთხოვა. 

1. საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული ფაქტები: 

საჩივრის ავტორის განცხადებით, მოსამართლემ განსჯადობის წესების დარღვევით განიხილა და 

სამართლებრივი არგუმენტების გარეშე დააკმაყოფილა სარჩელის აღძვრამდე უზრუნველყოფის 

შუამდგომლობა. 

2.  საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

2.1. 2021 წლის 18 თებერვალს -- -- წარმომადგენელმა სარჩელის აღძვრამდე სარჩელის 

უზრუნველყოფის შესახებ შუამდგომლობით მიმართა -- -- სასამართლოს მოპასუხეების -- -- და -- -- 

მიმართ უკანონო მფლობელობიდან ავტომანქანის გამოთხოვის მოთხოვნით.  

-- -- სასამართლოს მოსამართლის -- -- 2021 წლის 19 თებერვლის განჩინებით -- -- შუამდგომლობა 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე დაკმაყოფილდა; ყადაღა დაედო -- -- 

და -- -- მფლობელობაში არსებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც გადაყვანილი იქნა 

სპეციალურ ავტოსადგომზე, აღნიშნულ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებამდე. 

2021 წლის 2 მარტს სასამართლოდან გაიცა სააღსრულებო ფურცელი. 

2021 წლის 18 მარტის განჩინებით გაუქმდა სასამართლოს 2021 წლის 19 თებერვლის განჩინებით 

გამოყენებული სარჩელის აღძვრამდე უზრუნველყოფის ღონისძიება, რომლითაც  ყადაღა დაედო -- -- 

და -- -- მფლობელობაში არსებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას. 

2021 წლის 29 მარტს გაიცა სასამართლოდან სააღსრულებო ფურცელი. 
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2.2. 2021 წლის 28 ივლისს -- -- სარჩელით მიმართა -- -- სასამართლოს მოპასუხეების -- -- და -- -- 

მიმართ უკანონო მფლობელობიდან ავტომანქანის გამოთხოვის მოთხოვნით. 

-- -- სასამართლოს მოსამართლის -- -- 2021 წლის 29 ივლისის განჩინებით -- -- შუამდგომლობა 

სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ დაკმაყოფილდა; ყადაღა დაედო -- -- მფლობელობაში არსებულ 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც გადაყვანილი იქნა სპეციალურ ავტოსადგომზე, აღნიშნულ 

საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებამდე. 

2021 წლის 3 აგვისტოს სასამართლოდან გაიცა სააღსრულებო ფურცელი. 

2021 წლის 10 აგვისტოს სასამართლოს საჩივრით მიმართა -- -- და მოითხოვა 2021 წლის 29 ივლისის 

განჩინების გაუქმება. 

2021 წლის 12 აგვისტოს მოპასუხეებმა სასამართლოში წარადგინეს შესაგებელი და განცხადება. 

2021 წლის 13 აგვისტოს განჩინებით -- -- საჩივარზე დაუდგინდა ხარვეზი და დაევალა სახელმწიფო 

ბაჟის 50 ლარის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარმოდგენა, დედნის სახით. 

2021 წლის 20 აგვისტოს განჩინებით -- -- და -- -- საჩივარი სასამართლოს 2021 წლის 29 ივლისის  

განჩინებაზე მიღებულ იქნა წარმოებაში. 

2021 წლის 21 აგვისტოს განჩინებით -- -- და -- -- საჩივარი დაკმაყოფილდა; გაუქმდა 2021 წლის 29 

ივლისის განჩინება ავტოსატრანსპორტო საშუალების ამოღებისა და სპეციალურ ავტოსადგომზე 

გადაყვანის ნაწილში. 

2021 წლის 8 სექტემბერს და 20 სექტემბერს -- -- განცხადებებით მიმართა სასამართლოს  

გადაწყვეტილების დროულად მიღებასთან დაკავშირებით. 

2021 წლის 20 სექტემბერს -- -- წარმომადგენელმა საჩივარი წარადგინა სასამართლოში 2021 წლის 21 

აგვისტოს განჩინებასთან დაკავშირებით. 

2021 წლის 27 სექტემბრის განჩინებით -- -- საჩივარზე დაუდგინდა ხარვეზი და დაევალა სახელმწიფო 

ბაჟის 50 ლარის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარდგენა. 

3. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივი შეფასება: 

„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.  

ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 59-ე მუხლის მე-3 

პუნქტის თანახმად, მართლმსაჯულებას ახორციელებენ სასამართლოები; 62-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

თანახმად კი მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის და შეცვლის 

უფლებამოსილება ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს კომპეტენციას წარმოადგენს. დამატებით, 

საქართველოს კონსტიტუციის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, მოსამართლე ემორჩილება 

მხოლოდ კონსტიტუციას და კანონს და არავის 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 
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სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების, სხვა კანონების შესაბამისად და 

თავისი შინაგანი რწმენის საფუძველზე.  

სასამართლოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო ადგენს, რომ „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. 

აღნიშნული პრინციპების დასაცავად, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის 7510 მუხლის მე-5 პუნქტი ადგენს, რომ დისციპლინური სამართალწარმოების დროს 

დაუშვებელია მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებაზე ზედამხედველობა.  

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატამ 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.“ 

მოცემულ შემთხვევაში კანონიერებაზე ზედამხედველობის აკრძალვა გულისხმობს მოსამართლის მიერ 

კანონის განმარტების, მტკიცებულებების შეფასების და ფაქტობრივი და სამართლებრივი დასკვნების 

შეფასებას. აღნიშნული ფართო გაგებით, ჰიპოთეტურად, კონკრეტული დისციპლინური გადაცდომის 

სახისა და ელემენტების გათვალისწინებით, შეიძლება მოიცავდეს მოსამართლის მიერ მიღებული 

აქტების შესწავლასაც. თავისმხრივ იმის შემოწმება, ხომ არ ჩაიდინა მოსამართლემ დისციპლინური 

გადაცდომა წარმოადგენს მოსამართლის ქმედების კანონიერების შემოწმებას. თუმცა, საჩივარში 

მითითებული გარემოება, რომელიც შეეხება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების 

გადასინჯვას, სცილდება დამოუკიდებელი ინსპექტორის უფლებამოსილებას. 

კანონით განსაზღვრული დისციპლინური გადაცდომის ნიშნების არარსებობისას, დამოუკიდებელი 

ინსპექტორი არ არის უფლებამოსილი შეაფასოს მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების 

/განხორციელებული ქმედებების კანონიერება, რადგან არ წარმოადგენს მართლმსაჯულების 

განმახორციელებელ ორგანოს. მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების გადასინჯვის 

უფლებამოსილება აქვს მხოლოდ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს კანონით დადგენილი წესით. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კანონიერების შემოწმების მიზნით დისციპლინური 

სამართალწარმოების განხორციელება შეუძლებელია.  

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მოსარჩელეს შეუძლია 

მიმართოს სასამართლოს სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ განცხადებით, რომელშიც მითითებული 

უნდა იყოს გარემოებები, რომელთა გამოც სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოუყენებლობა 

გააძნელებს ან შეუძლებელს გახდის გადაწყვეტილების აღსრულებას და შესაბამის დასაბუთებას, თუ 

სარჩელის უზრუნველყოფის რომელი ღონისძიების გატარება მიაჩნია პირს აუცილებლად. თუ 

სასამართლოს გაუჩნდება დასაბუთებული ვარაუდი, რომ უზრუნველყოფის ღონისძიებათა 

განუხორციელებლობა გააძნელებს ან შეუძლებელს გახდის გადაწყვეტილების აღსრულებას იგი 

გამოიტანს განჩინებას სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ. შესაბამისად, კანონი ადგენს სარჩელის 

უზრუნველყოფის გამოყენების ზოგად საფუძველს, ხოლო სასამართლო განსაზღვრავს, არსებობს თუ 

არა ამგვარი საფუძველი განსახილველ საქმესთან დაკავშირებით. 
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საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 1971 მუხლის თანახმად, სასამართლო საჩივარს 

წარმოებაში იღებს შესაბამისი ინსტანციის სასამართლოსათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული 

წესების თანახმად. თუ სასამართლო საჩივარს დასაშვებად და დასაბუთებულად მიიჩნევს, იგი 

აკმაყოფილებს მას. წინააღმდეგ შემთხვევაში საჩივარი საქმის მასალებთან ერთად სასამართლო 

განჩინების საფუძველზე გაეგზავნება ზემდგომ სასამართლოს განჩინების მიღებიდან 5 (ხუთი) დღის 

ვადაში. 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 23-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, სასამართლო საქმეს 

განსახილველად სხვა სასამართლოს გადასცემს, თუ: ა) მოპასუხე, რომლის საცხოვრებელი ადგილიც 

წინათ არ იყო ცნობილი, მოითხოვს, რომ საქმე გადაეცეს სასამართლოს თავისი საცხოვრებელი 

ადგილის მიხედვით; ბ) ერთი ან რამდენიმე მოსამართლის აცილების გამო ამავე სასამართლოში 

შეუძლებელია მათი შეცვლა. ამავე კოდექსის 377-ე მუხლის მეხუთე ნაწილის თანახმად, პირველი 

ინსტანციის სასამართლოს განსჯადობას სააპელაციო სასამართლო შეამოწმებს მხოლოდ მოპასუხის 

მოთხოვნით. ასეთი მოთხოვნა დასაშვებია, თუ იგი საქმის პირველ ინსტანციაში განხილვისას იყო 

წამოყენებული მოპასუხის მიერ, ან თუ არსებობს საპატიო მიზეზი, რის გამოც ასეთი მოთხოვნა ვერ 

იქნა წინა ინსტანციაში წამოყენებული. 

„საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია განმარტავს, რომ დისციპლინური 

გადაცდომისა და სამართლებრივი შეცდომის ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი არის შეცდომის 

გამოსწორების შესაძლებლობა. აღნიშნული მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ, მართალია, 

მოსამართლემ დაუშვა შეცდომა, მაგრამ იგი ექვემდებარება გამოსწორებას. შეცდომის გამოსწორების 

უმნიშვნელოვანეს მექანიზმს წარმოადგენს გადაწყვეტილების გასაჩივრება, ...გადაწყვეტილების 

გასაჩივრებით შესაძლებელია, ზემდგომმა სასამართლომ აღმოფხვრას ქვემდგომი სასამართლოს მიერ 

დაშვებული შეცდომა. ...ამდენად, ზემოაღნიშნული მექანიზმების გამოყენებით შესაძლებელია 

დაშვებული შეცდომის შეცვლა და მისი გამოსწორება იმავე ან ზემდგომი სასამართლოს მიერ, რაც 

გამორიცხავს რაიმე უარყოფითი შედეგის მიღებას. მოსამართლის მიერ დაშვებული შეცდომა, რომლის 

გამოსწორება შესაძლებელია, არ წარმოადგენს დისციპლინურ გადაცდომას. აღნიშნული 

კვალიფიცირდება სამართლებრივ შეცდომად და დაუშვებელია ამ საფუძვლით მოსამართლის მიმართ 

დისციპლინური სახდელის დაკისრება“ (სადისციპლინო კოლეგიის 2013 წლის 12 აპრილის 

გადაწყვეტილება, №1/04-12 დისციპლინურ საქმეზე). ამრიგად, მოსამართლის მიერ მიღებული 

განჩინების კანონიერებაზე და განსჯადობის საკითხზე მსჯელობა სცდება დისციპლინური 

სამართლწარმოების ფარგლებს. 

 „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. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა იხელმძღვანელა 

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

მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით და 
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