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დისციპლინური საქმე №80/19 

მოსამართლე -- -- მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის თაობაზე 

 

-- -- 2019 წლის 6 მაისის №80 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.   

1. საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული ფაქტები: 

საჩივრის ავტორის განცხადებით, მის მიერ -- -- სასამართლოში გასაჩივრებულ იქნა მოპასუხესთან, -- -

-, უძრავი ქონების შესახებ დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულება. 2016 წლის 8 თებერვლის 

განჩინებით მხარეებს შორის დამტკიცდა მორიგების აქტი. -- -- აღნიშნავს, რომ მოსამართლემ 

მორიგების აქტი დაამტკიცა მისი ნების საწინააღმდეგოდ (მოსამართლე სისტემატიურად მოუწოდებდა 

მხარეებს, დავა მორიგებით დაესრულებინათ).  

მორიგების აქტის მიხედვით, -- -- რჩებოდა უძრავი ქონების მესაკუთრე, თუმცა, იღებდა 

ვალდებულებას, სადავო ქონების საკუთრებაში მიღებისთანავე შეედგინა და დაერეგისტრირებინა 

ანდერძი შვილიშვილის, -- -- სასარგებლოდ. თუ -- -- გამოიჩენდა უმადურობას ან სახეზე იქნებოდა 

სხვა, მორიგების აქტით განსაზღვრული პირობა, მოსარჩელე უფლებამოსილი იქნებოდა გაეუქმებინა 

შედგენილი ანდერძი. საჩივრის ავტორის განცხადებით, მოსამართლეს არ ჰქონდა უფლება 

დაემტკიცებინა მხარეთა მორიგების აქტი ამ შინაარსით, რადგან, პირის უფლება, ანდერძით 

სურვილისამებრ განაგოს საკუთარი ქონება, არის შეუზღუდავი უფლება. ამდენად მოსამართლემ 

დაარღვია კანონი და მიიღო უკანონო განჩინება.  

-- -- აღნიშნავს, რომ მან გაასაჩივრა აღნიშნული განჩინება -- -- სასამართლოში. მოსამართლე -- -- 

აღადგინა სამართლიანობა და გააუქმა -- -- მიერ მიღებული განჩინება. -- -- მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრა მოპასუხემ. სააპელაციო სასამართლოში, სანამ 

პროცესი დაიწყებოდა, მოპასუხე და მისი წარმომადგენელი აიყვანეს მეორე სართულზე მოსამართლე -

- --. საჩივრის ავტორმა არ იცის, თუ რაზე იყო იქ საუბარი, თუმცა ფაქტია, რომ სააპელაციო 

სასამართლომ გააუქმა -- -- მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. აშკარაა, რომ აქაც ურევია მოსამართლე -

- -- ხელი. -- -- დარწმუნებულია, რომ მოსამართლემ აიღო ქრთამი, -- ამერიკული დოლარის 

ოდენობით. ამის შესახებ მოსარჩელეს უთხრა მისმა ადვოკატმა, -- --. 

გარდა ამისა, საჩივრის ავტორი აღნიშნავს, რომ მოსამართლემ არასწორად გადაწყვიტა საკითხი 

სახელმწიფო ბაჟის მხარეებისათვის დაკისრების თაობაზე, რითაც კიდევ ერთხელ გამოავლინა 

არაპროფესიონალიზმი და დაარღვია კანონი. 



2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

2.1. 2015 წლის 1 დეკემბერს -- -- სარჩელით მიმართა -- -- სასამართლოს მოპასუხის, -- -- მიმართ და 

მოითხოვა, სადავო ქონებაზე დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების ბათილად ცნობა. სარჩელის 

ავტორის განცხადებით, ის იყო უძრავი ნივთის მესაკუთრე. საქმე განსახილველად გადაეცა 

მოსამართლე -- --. 

მოპასუხეს სარჩელი და თანდართული დოკუმენტები ჩაბარდა 2015 წლის 8 დეკემბერს.  

-- -- სასამართლოში შესაგებელი წარადგინა 2015 წლის 11 დეკემბერს. შესაგებელში მან აღნიშნა, რომ 

მისი მხრიდან სარჩელის ავტორის შეცდომაში შეყვანას ადგილი არ ჰქონია. -- -- სურდა საკუთარი 

ქონება (საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთი) საკუთრებაში გადაეცა მოპასუხისათვის ჩუქების 

ხელშეკრულების საფუძველზე, თუმცა რეესტრის თანამშრომლისაგან განემარტა, რომ ამ შემთხვევაში 

გადასახდელი ექნებოდა გარკვეული საფასური და ამიტომ, მხარეებმა გადაწყვიტეს, სადავო ქონებაზე 

დაედოთ ნასყიდობის ხელშეკრულება. ამდენად, -- -- კარგად იცოდა, რასაც აკეთებდა.  

სარჩელის ავტორის წარმომადგენელს, -- -- შესაგებელი და თანდართული დოკუმენტები ჩაბარდა 2015 

წლის 11 დეკემბერს. 2015 წლის 15 დეკემბრის განჩინებით საქმეზე მოსამზადებელი სხდომა დაინიშნა 

2016 წლის 12 იანვარს. საქმეზე სასამართლო სხდომები ჩატარდა 2016 წლის 12 და 15 იანვარს და 2016 

წლის 8 თებერვალს.  

2016 წლის 8 თებერვლის სასამართლო სხდომაზე მხარეების მიერ წარმოდგენილ იქნა მორიგების აქტი. 

აღნიშნული აქტის შესაბამისად, მხარეები თანხმდებოდნენ, რომ მათ შორის 2014 წლის 16 იანვარს 

სადავო ქონებაზე დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულებები უნდა გაუქმებულიყო. -- -- იღებდა 

ვალდებულებას, სადავო ქონების საკუთრებაში რეგისტრაციისთანავე შეედგინა საანდერძო 

განკარგულება, რომლის მიხედვითაც, მის მემკვიდრედ აღიარებული იქნებოდა შვილიშვილი, -- -- 

ამდენად, -- -- ეკრძალებოდა სადავო ქონების გასხვისება, გაცვლა, გაჩუქება და ამ ქონების იპოთეკით 

დატვირთვა. იმ შემთხვევაში, თუ -- --, -- -- მიმართ გამოიჩენდა დიდ უმადურობას, მიაყენებდა მას 

მძიმე შეურაცხყოფას ან განზრახ ჩაიდენდა სისხლის სამართლის დანაშაულს, -- -- იტოვებდა 

უფლებას, მოეთხოვა მის მიერ შედგენილი ანდერძის გაუქმება.  

2016 წლის 8 თებერვლის სხდომაზე მოსამართლე -- -- მიერ მიღებულ იქნა განჩინება მხარეთა 

მორიგების გამო საქმისწარმოების შეწყვეტის შესახებ (მორიგების აქტით განსაზღვრული პირობების 

სრულად გათვალისწინებით). 2016 წლის 8 თებერვლის განჩინებით, სარჩელის ავტორს უნდა 

დაბრუნებოდა მისი წარმომადგენლის, -- -- მიერ სახელმწიფო ხაზინის სასარგებლოდ გადახდილი 

სახელმწიფო ბაჟის, -- ლარის ნახევარი, -- ლარი.  

2016 წლის 8 თებერვლის განჩინება მხარეების წარმომადგენლებს ჩაბარდა 2016 წლის 23 თებერვალს. 

2016 წლის 24 თებერვალს მხარეებმა ერთობლივი განცხადებით მიმართეს -- -- სასამართლოს და 

განაცხადეს, რომ არ ასაჩივრებდნენ 2016 წლის 8 თებერვლის განჩინებას მხარეთა მორიგების გამო 

საქმისწარმოების შეწყვეტის შესახებ. აღნიშნული განჩინების საფუძველზე, 2016 წლის 26 თებერვალს 

გაცემულ იქნა სააღსრულებო ფურცელი. 

2.2. 2018 წლის 23 თებერვალს -- -- და -- -- განცხადებით მიმართეს -- -- სასამართლოს და იმის გამო, 

რომ -- -- მიერ დარღვეულ იქნა 2016 წლის 8 თებერვალს განჩინებით დადგენილი მორიგების პირობა, 

კერძოდ, -- -- მიერ გაუქმებულ იქნა 2016 წლის 24 მარტს შედგენილი ანდერძი, მოითხოვეს, „სადავო 

ქონების საჯარო რეესტრში -- -- სახელზე რეგისტრაცია და სააღსრულებო ფურცლის გაცემა.“  



აღნიშნული განცხადების საფუძველზე მოსამართლე -- -- 2018 წლის 5 მარტს გასცა სააღსრულებო 

ფურცელი, რომელშიც გადმოტანილი იყო 2016 წლის 8 თებერვლის განჩინების სარეზოლუციო ნაწილი 

და შემდგომ, კრედიტორად მითითებული იყო -- --, ხოლო მოვალედ, -- --.  

2.3. 2018 წლის 4 მაისს -- -- და -- -- განცხადებით მიმართეს -- -- სასამართლოს და ითხოვეს 2018 წლის 5 

მარტის განჩინების განმარტება იმგვარად, რომ აღმასრულებელი ორგანოსათვის ცხადი გამხდარიყო 

2016 წლის 8 თებერვლის განჩინების სარეზოლუციო ნაწილის იმ პუნქტის შინაარსი, რომლის 

საფუძველზეც უნდა მომხდარიყო სადავო ქონებაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია -- -- 

სახელზე. განცხადების ავტორების განმარტებით, საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ მათ უარი 

უთხრა 2018 წლის 5 მარტის სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე სადავო ქონების საკუთრებაში 

რეგისტრაციაზე. 

საქმე განსახილველად გადაეცა მოსამართლე -- --. 2018 წლის 15 მაისის განჩინებით განცხადების 

ავტორებს უარი ეთქვათ 2018 წლის 5 მარტის (რომელიც შეიცავდა 2016 წლის 8 თებერვლის განჩინების 

სარეზოლუციო ნაწილს) განჩინების განმარტებაზე. მოსამართლემ მიიჩნია, რომ მოსამართლე -- -- 2016 

წლის 8 თებერვლის განჩინებით დააკმაყოფილა მხარეთა მიერ წარმოდგენილი მორიგების აქტი იმ 

სახით, რა სახითაც მხარეებს თვითონ ჰქონდათ ერთმანეთთან შეთანხმებული და წარდგენილი 

სასამართლოში. შესაბამისად, არ არსებობდა ხსენებული განჩინების შინაარსის განმარტების 

საჭიროება.  

2.4. 2018 წლის 15 იანვარს -- -- სარჩელით მიმართა -- -- სასამართლოს მოპასუხის, -- -- (მესამე პირი - 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს -- სარეგისტრაციო სამსახური) და მოითხოვა, 2016 წლის 8 

თებერვლის განჩინებით აღიარებული ვალდებულების გაუქმება (იმის გამო, რომ -- -- არ ასრულებდა 

მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს) და საჯარო რეესტრში მის ქონებაზე რეგისტრირებული 

ვალდებულების მოხსნა. საქმე განსახილველად გადაეცა მოსამართლე -- --.  

2018 წლის 18 დეკემბრის გადაწყვეტილებით -- -- სარჩელი დაკმაყოფილდა, შეწყდა მხარეთა 

მორიგების გამო საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ -- -- სასამართლოს 08.02.2016 წლის განჩინებით 

გათვალისწინებული ვალდებულება და საჯარო რეესტრში მოსარჩელის საკუთრების უფლება სადავო 

ქონებაზე აისახა აღნიშნული ვალდებულების გარეშე. 

2019 წლის 25 იანვარს -- --  სააპელაციო წესით გაასაჩივრა 2018 წლის 18 დეკემბრის -- -- სასამართლოს 

გადაწყვეტილება და მოითხოვა, აღნიშნული გადაწყვეტილების გაუქმება. საქმე განსახილველად 

გადაეცა მოსამართლე -- --. 

2019 წლის 20 მარტის განჩინებით -- -- სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, გაუქმდა, -- 

-- სასამართლოს 2018 წლის 18 დეკემბრის გადაწყვეტილება და -- -- სარჩელი, ვალდებულების 

შეწყვეტილად აღიარებისა და საჯარო რეესტრში ცვლილებების რეგისტრაციის თაობაზე, დარჩა 

განუხილველი. 

2019 წლის 20 მარტის განჩინება საკასაციო წესით გაასაჩივრა -- -- 2019 წლის 11 ივნისის განჩინებით -- -

- უარი ეთქვა საჩივრის დაკმაყოფილებაზე, უცვლელად დარჩა -- სააპელაციო სასამართლოს 

სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2019 წლის 20 მარტის განჩინება. 

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2019 წლის 6 სექტემბრის დასკვნა: 

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

„თ“ და „ა“ ქვეპუნქტების თანახმად, დისციპლინური გადაცდომის სახეს წარმოადგენს ეთიკის წესების 

დარღვევა და კორუფციული სამართალდარღვევა ან თანამდებობრივი მდგომარეობის 

მართლმსაჯულებისა და სამსახურებრივი ინტერესების საზიანოდ გამოყენება (2019 წლის 31 

დეკემბრის ჩათვლით მოქმედი რედაქცია). 



სამოსამართლო ეთიკის წესების მე-3 მუხლის თანახმად, მოსამართლე ინსტიტუციონალურ და 

ინდივიდუალურ დონეზე უნდა განამტკიცებდეს საზოგადოებრივ რწმენას მართლმსაჯულების 

დამოუკიდებლობის, სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობისადმი.  

სამოსამართლო ეთიკის წესების მე-7 მუხლის შესაბამისად, „მოსამართლეს ეკრძალება პროცესის 

მონაწილეთა ან/და საქმით დაინტერესებული პირის მიღება ან მასთან კომუნიკაცია სასამართლოში ან 

მის გარეთ საქმის სასამართლოში შესვლის მომენტიდან საქმეზე გამოტანილი სასამართლო 

გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლამდე.“ 

ბანგალორის პრინციპების მეორე მუხლის მიხედვით მიუკერძოებლობა არის მნიშვნელოვანი 

სასამართლო უფლებამოსილების ჯეროვნად განსახორციელებლად; ის ვრცელდება არა მხოლოდ 

გადაწყვეტილებაზე, არამედ პროცესზეც რომლის შედეგად გადაწყვეტილება მიიღება. ბანგალორის 

პრინციპების 2.1 მუხლის თანახმად მოსამართლემ უნდა განახორციელოს მისი სამოსამართლო 

ვალდებულებანი ფავორიტიზმის, მიკერძოების ან წინასწარი განწყობის გარეშე; ამავე პრინციპების 

მეხუთე მუხლის შესაბამისად, „სასამართლო სხდომის ყველა მხარესთან თანასწორი მოპყრობის 

უზრუნველყოფას უმთავრესი მნიშვნელობა აქვს მოსამართლის მიერ თავისი მოვალეობების 

შესრულებისათვის.“ 

ასევე, მეტად საინტერესოა ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) 2002 წლის №3 

დასკვნა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სამოსამართლო დავების გადაწყვეტის არსებული მეთოდები 

ყოველთვის ნდობას უნდა იმსახურებდეს. უფლებამოსილებანი, რომლებითაც მოსამართლეები არიან 

აღჭურვილნი, უშუალოდ დაკავშირებულია ისეთ ღირებულებებთან, როგორიცაა სამართლიანობა, 

ჭეშმარიტება და თავისუფლება. მოსამართლეების მიმართ გამოყენებული ქცევის სტანდარტები 

გამომდინარეობს ამ ღირებულებებიდან და მართლმსაჯულების განხორციელების საფუძველს 

წარმოადგენს (§8). ამასთან, საზოგადოებრივი ნდობა და პატივისცემა სასამართლო 

ხელისუფლებისადმი სასამართლო სისტემის მუშაობის ეფექტიანობის გარანტიებს წარმოადგენს, 

ცალსახად ნათელია, რომ სამოსამართლო ქცევა პროფესიულ სფეროში საზოგადოების წევრების მიერ 

განიხილება, როგორც სასამართლოების მიმართ ნდობის განუყოფელი ნაწილი (§22). 

ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) დასკვნაში ასევე აღნიშნულია, რომ 

სამოსამართლო ფუნქციების განსაკუთრებული ხასიათი და სასამართლოს ინსტიტუტის ღირსების 

შენარჩუნების, და მოსამართლეების ყველა სახის ზეწოლისაგან დაცვის აუცილებლობა გულისხმობს, 

რომ მოსამართლეები ისე უნდა იქცეოდნენ, რომ თავიდან აიცილონ ინტერესთა კონფლიქტი ან 

თავიანთი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-5 მუხლის თანახმად, მართლმსაჯულებას 

სამოქალაქო საქმეებზე ახორციელებს მხოლოდ სასამართლო კანონისა და სასამართლოს წინაშე ყველა 

პირის თანასწორობის საწყისებზე.  

განსახილველ საქმესთან მიმართებაში ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 218-ე მუხლი, რომლის პირველი ნაწილის თანახმად, სასამართლომ ყოველნაირად უნდა 

შეუწყოს ხელი და უნდა მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა, რათა მხარეებმა საქმე 

მორიგებით დაამთავრონ.“ იმავე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, მოსამართლეს შეუძლია 

მიუთითოს დავის გადაწყვეტის შესაძლო შედეგებზე და მხარეებს შესთავაზოს მორიგების პირობები. 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 208-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, თუ 

მოსამზადებელ სხდომაზე მოსარჩელე უარს იტყვის სარჩელზე ან მხარეები მორიგდებიან, 

მოსამართლე გამოიტანს განჩინებას საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ. მორიგების შემთხვევაში 

ამავე განჩინებით სასამართლო დაამტკიცებს მორიგების პირობებს. იგივე წესი გავრცელდება 

სასამართლო განხილვის ნებისმიერ სტადიაზე. 



საქმის წერილობითი და აუდიო მასალების გაცნობის შედეგად დამტკიცდა, რომ მოსამართლის 

მხრიდან მხარეებზე რაიმე ზეწოლას ადგილი არ ჰქონია. მოსამართლემ მოუწოდა მხარეებს საქმე 

მორიგებით დაესრულებინათ, თუმცა საქართველოს კანონმდებლობით მას ამის უფლება მინიჭებული 

ჰქონდა. ამასთან, 2016 წლის 8 თებერვლის განჩინებით მოსამართლემ დაამტკიცა მხარეების მიერ 

ერთმანეთთან წინასწარ შეთანხმებული მორიგების აქტი და თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე 

გრამატიკული შინაარსის ცვლილებას, ხსენებული მორიგების აქტი სრულად ასახა მის მიერ მიღებულ 

განჩინებაში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მხარეებმა ერთობლივი განცხადებით მიმართეს -- -- 

სასამართლოს იმის თაობაზე, რომ არ ასაჩივრებდნენ 2016 წლის 8 თებერვლის განჩინებას მხარეთა 

მორიგების გამო საქმისწარმოების შეწყვეტის შესახებ და აღნიშნული განჩინების საფუძველზე, 2016 

წლის 26 თებერვალს გაცემულ იქნა სააღსრულებო ფურცელი. ამდენად, საქმის მასალების 

დეტალურად გაცნობის შედეგად, მოსამართლის მიერ მხარეებისადმი მიკერძოების ან მხარეებზე 

ზეწოლის განხორციელების ფაქტი არ დადასტურდა.  

საჩივრის ავტორი აღნიშნავს, რომ -- -- ფარულად შეხვდა მოპასუხეს, -- --  სააპელაციო სასამართლოს 

შენობაში და ამდენად, არსებითად იმოქმედა სააპელაციო სასამართლოში საქმის განხილვის 

მიმდინარეობაზე. მოსამართლის მიკერძოებულობას ისიც ადასტურებს, რომ მოსარჩელის, -- -- 

ადვოკატის, -- -- თქმით, -- -- აღებული ჰქონდა ქრთამი -- ამერიკული დოლარის ოდენობით.  

საქმის მასალების და მხარის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების დეტალური შესწავლის შედეგად 

მოსამართლის მიერ სასამართლო დავის მონაწილეებთან -- სააპელაციო სასამართლოს შენობაში 

ურთიერთობის ან რაიმე ფორმის კომუნიკაციის ფაქტი არ დადასტურდა.  

3.2. -- -- განცხადებით, მოსამართლე -- -- 2016 წლის 8 თებერვლის განჩინებით არასწორად განსაზღვრა 

საკითხი სახელმწიფო ბაჟის მხარეებისათვის დაკისრების თაობაზე. კერძოდ, იმის ნაცვლად, რომ 

სახელმწიფო ბაჟის ნახევარი დაებრუნებინა მისთვის, -- --, მოსამართლემ დაადგინა, რომ სახელმწიფო 

ბაჟის ოდენობის ნახევარი უნდა დაბრუნებოდა სარჩელის ავტორის წარმომადგენელს, -- --.  

იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფო ბაჟის გადახდის და მისი მხარეებისათვის დაბრუნების 

შესახებ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ნორმები იმპერატიულ შინაარსს ატარებს, მათი დარღვევის 

შემთხვევაში, შეიძლება სახეზე იყოს მოსამართლის მიერ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით („მოსამართლის 

მოვალეობის შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება“) გათვალისწინებული გადაცდომის 

ჩადენის ფაქტი (2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით მოქმედი რედაქცია). 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 49-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, თუ 

სასამართლოს მთავარ სხდომაზე მოსარჩელე უარს იტყვის სარჩელზე, მოპასუხე ცნობს სარჩელს ან 

მხარეები მორიგდებიან, სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა ნახევრდება.  

საქმის მასალების გაცნობის შედეგად დადგინდა, რომ 2016 წლის 8 თებერვლის განჩინებაში 

მოსამართლემ სახელმწიფო ბაჟის მხარეთათვის დაბრუნების საკითხი გადაწყვიტა კანონის 

მოთხოვნების სრული დაცვით.  

3.3. საჩივრის ავტორის მტკიცებით, მოსამართლეს არ ჰქონდა უფლება დაემტკიცებინა მხარეთა შორის 

მორიგების შესახებ აქტი წარმოდგენილი შინაარსით, რადგან, პირის უფლება, ანდერძით, მისი 

ცხოვრების ნებისმიერ მონაკვეთში, სურვილისამებრ განაგოს საკუთარი ქონება, არის შეუზღუდავი 

უფლება. 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ გარემოებაზე, რომ საჩივრის ავტორის პრეტენზია ეხება 

მოსამართლის მიერ მიღებული განჩინების კანონიერებას.  



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. „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 

7510 მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, დისციპლინური სამართალწარმოების დროს დაუშვებელია 

მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებაზე ზედამხედველობა (2019 წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით მოქმედი რედაქცია). 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 208-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, თუ 

მოსამზადებელ სხდომაზე მოსარჩელე უარს იტყვის სარჩელზე ან მხარეები მორიგდებიან, 

მოსამართლე გამოიტანს განჩინებას საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ. მორიგების შემთხვევაში 

ამავე განჩინებით სასამართლო დაამტკიცებს მორიგების პირობებს. იმავე კოდექსის 105-ე მუხლის 

შესაბამისად, სასამართლოსთვის არანაირ მტკიცებულებას არ აქვს წინასწარ დადგენილი ძალა. 

მოსამართლე მხოლოდ შინაგანი რწმენით აფასებს წარმოდგენილ მტკიცებულებებს და მოსაზრებებს, 

რომლებიც საფუძვლად უდევს მის შინაგან რწმენას, ასახავს გადაწყვეტილებაში (განჩინებაში). 

ამდენად, რადგანაც მოსამართლე შესაბამისი განჩინების მიღებისას, მოქმედებდა მისთვის საპროცესო 

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დამოუკიდებელი ინსპექტორი არ 

არის უფლებამოსილი იმსჯელოს, მოსამართლეთა მიერ თავისი შინაგანი რწმენის საფუძველზე 

მტკიცებულებათა შეფასების შედეგად გამოტანილი გადაწყვეტილების/განჩინების კანონიერებაზე. 

გადაწყვეტილების ამ მხრივ შეფასება და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ სასამართლოს 

კომპეტენციას წარმოადგენს. 

4. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ გადაწყვეტილების 

მიღების სამართლებრივი საფუძვლები: 

„საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 752 მუხლის თანახმად, 

„მოსამართლეს დისციპლინური პასუხისმგებლობა არ ეკისრება, თუ დისციპლინური გადაცდომის 

ჩადენის დღიდან გასულია 5 წელი “ (2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით მოქმედი რედაქცია). 

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

„ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს დასაბუთებულ 

გადაწყვეტილებას მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, 

თუ მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან მისთვის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობისა და სახდელის დაკისრების ვადა ამოიწურა (2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 

მოქმედი რედაქცია).  

დღეის მდგომარეობით, გასულია მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის 

ხანდაზმულობის ვადა. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ხსენებული ნორმა წარმოადგენს 

მოსამართლე -- -- მიმართ, დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის საფუძველს. 

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

„ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას 

მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ ან 

მოსამართლის მიმართ დაწყებული დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ,  თუ, 

ამოიწურა მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან მისთვის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის (დისციპლინური სახდელის) დაკისრების ვადა. 



ორგანული კანონის აღნიშნული დებულება დამოუკიდებელ ინსპექტორს ანიჭებს უფლებამოსილებას 

თავად მიიღოს გადაწყვეტილება სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ თუ საჩივარი ხანდაზმულია.   

მოცემულ შემთხვევაში, საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული განჩინება მოსამართლის მიერ 

მიღებულ იქნა 2016 წლის 8 თებერვალს. რადგანაც გასულია მოსამართლის დისციპლინურ 

პასუხისგებაში მიცემის ხანდაზმულობის ვადა - 5 წელი, მოსამართლის მიმართ დისციპლინური 

სამართალწარმოება უნდა შეწყდეს (2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით მოქმედი რედაქცია).    

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა იხელმძღვანელა 

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

„ა“ ქვეპუნქტით და 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 

დისციპლინურ საქმეზე №80/19 მოსამართლე -- -- მიმართ შეწყდეს დისციპლინური 

სამართალწარმოება. 

 

 

ზურაბ აზნაურაშვილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი 


