საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი
განმარტება გააკეთა სასამართლოსადმი მიმართვის უფლების შეზღუდვის თაობაზე (საქმე #ა998-ა-7-2011).
აღნიშნული

სამოქალაქო

საქმე

ეხებოდა

ა.ღ-შვილის

განცხადებას,

რომლითაც

იგი

მოითხოვდა კანონიერ ძალაში შესულ გადაწყვეტილებაზე საქმის წარმოების განახლებას.
საკასაციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ უფლების სასამართლო წესით დაცვის შესაძლებლობა
სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის ერთ-ერთ ყველაზე ფუნდამენტურ პრინციპს
წარმოადგენს, რაც გათვალისწინებულია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-2 მუხლით. ამ
ნორმის მიხედვით, ყოველი პირისათვის უზრუნველყოფილია უფლების სასამართლო
წესით დაცვა.
საკასაციო სასამართლომ განმარტა, რომ კანონის დასახელებული დანაწესი გულისხმობს
პირის უფლებას, დაიცვას თავისი კანონიერი ინტერესები სასამართლოს მეშვეობით.
ამასთან,

მნიშვნელოვანია,

უფლება, იდავოს
დარღვეული

რომ

მხარემ

ისეთ საკითხებზე,

უფლების

აღდგენას

მართლზომიერად

რომელთა
და

ამ

გამოიყენოს

გადაწყვეტაც
მიზნით

აღნიშნული

უზრუნველყოფს მისი

გაასაჩივროს

სასამართლო

გადაწყვეტილებები ზემდგომ ინსტანციაში. მხარის მიერ სასამართლოსათვის მიმართვის
უფლების რეალიზებისას სასამართლო თანაბრად იცვას ორივე მოდავე მხარის კანონიერ
ინტერესებს. ერთი მხარის მიერ უფლების გადამეტება (ბოროტად გამოყენება) პირდაპირ
ხელყოფს მეორე მხარის უფლებებს, თუნდაც დავის გაჭიანურების თვალსაზრისით.
ადამიანის

უფლებათა

ევროპული

სასამართლოს

პრაქტიკაც

(ადამიანის

უფლებათა

ევროპული სასამართლოს 2005 წლის 30 ნოემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე _ იედემსკი
და იედემსკა პოლონეთის წინააღმდეგ) დასაშვებად მიიჩნევს, გარკვეულ შემთხვევაში
პირის სასამართლოსათვის მიმართვის უფლების შეზღუდვის შესაძლებლობას. კერძოდ,
ევროპული სასამართლოს განმარტებით, დასაშვებია გამონაკლისი „ადამიანის უფლებათა
და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის“ მე-6 მუხლის პირველი ნაწილით
გარანტირებული სამოქალაქო უფლებებისა და ვალდებულებების დასაცავად მომჩივანი
მხარის

სასამართლოს

სასამართლოსათვის

ხელმისაწვდომობის

მიმართვის

უფლების

ეფექტური
შეზღუდვა

უფლების

შეესაბამება

გამოყენებისას.
კონვენციის

მე-6

მუხლის პირველ ნაწილს, თუ ის ისახავს კანონიერ მიზანს და არსებობს გონივრული
თანაფარდობა ამ საშუალებების გამოყენებასა და კანონიერ მიზანს შორის.
საკასაციო პალატამ აღნიშნა, რომ მოცემულ შემთხვევაში განმცხადებელმა ათზე მეტი
განცხადება შეიტანა საქმის წარმოების განახლების მოთხოვნით ერთსა და იმავე საქმეზე.
პალატამ მიიჩნია, რომ განმცხადებლის ასეთი სახის მოქმედებები არ ემსახურებოდა სწრაფი
მართლმსაჯულების განხორციელების ამოცანას და იგი მიზნად ისახავდა საქმის განხილვის
ხელოვნურად გაჭიანურებას. პალატამ აღნიშნა ასევე, რომ სასამართლოში შეტანილი
განცხადებები

შინაარსობრივად

ეთრგვაროვანი

იყო

და

თითოეული

მათგანი

წარმოადგენდა მხოლოდ და მხოლოდ დავის გაგრძელებისა და საქმის სასამართლოს
წარმოებაში

ყოფნის

გახანგრძლივების

მცდელობას.

აღნიშნული

კი,

პალატის

მოსაზრებით,

სცილდებოდა

მართლმსაჯულების

და,

მითუმეტეს,

სწრაფი

მართლმსაჯულების განხორციელების ფარგლებს.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საკასაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ განმცხადებელი
ბოროტად

იყენებდა

სასამართლოსათვის

მიმართვის

უფლებას,

ვინაიდან

მისი

განცხადებები და საჩივრები მიზნად არ ისახავდა მხარის კანონიერი უფლების დაცვას
და ლახავდა მოწინააღმდეგე მხარის ინტერესებს. შესაბამისად, პალატამ მიზანშეწონილად
ჩათვალა, რომ განმცხადებელს უნდა შეზღუდვოდა მოცემულ საქმეზე სასამართლოსათვის
მიმართვის უფლება, კერძოდ, რეაგირების გარეშე უნდა დარჩენილიყო მოცემულ დავაზე მის
მიერ შეტანილი ნებისმიერი სახის კორესპოდენცია (განცხადება, საჩივარი).
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19 maisi, 2011 weli
q.Tbilisi

#a-998-a-7-2011 R-Svili

samoqalaqo saqmeTa palata
Semadgenloba:
m. sulxaniSvili (Tavmjdomare, momxsenebeli)
v. roiniSvili, T. Todria

saqmis ganxilvis forma _

zepiri mosmenis gareSe

ganmcxadebeli _ a. R-Svili

mowinaaRmdege mxare _ ss `T-i~

gasaCivrebuli ganCineba – saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa palatis
2011 wlis 21 martis ganCineba

ganmcxadeblis moTxovna _ gasaCivrebuli ganCinebis gauqmeba, saqmis warmoebis ganaxleba

davis sagani _ brZanebis gauqmeba, samuSaoze aRdgena, iZulebiTi ganacduris anazRaureba

a R w e r i l o b i T i

n a w i l i:

Tbilisis saqalaqo sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa kolegiis 2010 wlis 21 dekembris
ganCinebiT a. R-Svilis gancxadeba axlad aRmoCenil garemoebaTa gamo q.Tbilisis didubeCuRureTis raionuli sasamarTlos 2002 wlis 19 seqtembris gadawyvetilebis gauqmebisa da
saqmis warmoebis ganaxlebis Sesaxeb darCa ganuxilvelad dauSveblobis gamo, rac
ganmcxadebelma gaasaCivra kerZo saCivriT.
Tbilisis saapelacio sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa palatis 2011 wlis 2
Tebervlis ganCinebiT ar dakmayofilda a. R-Svilis gancxadeba saqmis ganxilvidan mosamarTle
T. e-Svilis Camocilebis Sesaxeb, amave sasamarTlos 2011 wlis 15 Tebervlis ganCinebiT ki,
a.R-Svilis gancxadeba xarvezis SevsebisaTvis dadgenili vadis gagrZelebis Sesaxeb ar
dakmayofilda, xolo misi kerZo saCivari darCa ganuxilvelad sasamarTlos mier dadgenili
xarvezis gamousworeblobis motiviT.
saapelacio sasamarTlos 2011 wlis 2 Tebervlisa da 15 Tebervlis ganCinebebze kerZo
saCivari Seitana a. R-Svilma. kerZo saCivris avtorma miuTiTa samoqalaqo saproceso kodeqsis
404-e muxlis meore nawilze da moiTxova 2011 wlis 15 Tebervlisa da 2 Tebervlis
ganCinebis gauqmeba, romliTac mas eTqva uari saqmis ganxilvisagan mosamarTle T. e-Svilis
acilebaze, xolo misi kerZo saCivari darCa ganuxilvelad.
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa palatis 2011 wlis 21 martis
ganCinebiT a. R-Svilis kerZo saCivari Tbilisis saapelacio sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa
palatis 2011 wlis 2 Tebervlisa da 15 Tebervlis ganCinebebze darCa ganuxilvelad
dauSveblobis gamo.

a. R-Svilma gancxadebiT momarTa saqarTvelos uzenaes sasamarTlos, moiTxova axlad
aRmoCenil garemoebaTa gamo saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa palatis
2011 wlis 21 martis ganCinebis gauqmeba da saqmis warmoebis ganaxleba Semdegi safuZvlebiT:
gasaCivrebuli ganCinebis Sesaval nawilSi arasworad mieTiTa a.R-Svilis materialursamarTlebrivi moTxovna. amave ganCinebis aRwerilobiT nawilSi arasworadaa miTiTebuli, rom
2011 wlis 15 Tebervlis ganCinebiT ar dakmayofilda gancxadeba xarvezis SevsebisaTvis
dadgenili vadis gagrZelebis Sesaxeb, xolo samotivacio nawilSi sasamarTlom ukanonod
miuTiTa samoqalaqo saproceso kodeqsis 401-e muxlis mxolod pirveli winadadeba.
faqtobrivad, momxsenebeli mosamarTle erTpirovnulad wyvets mxolod sakasacio saCivris
dasaSvebobis sakiTxs, Sesabamisad, gasaCivrebuli ganCineba kanondarRveviTaa miRebuli.

s a m o t i v a c i o

n a w i l i:

sakasacio sasamarTlom Seiswavla saqmis masalebi, Seamowma gasaCivrebuli ganCinebis
iuridiuli dasabuTeba da miiCnevs, rom a. R-Svilis gancxadeba ar unda dakmayofildes, xolo
aRniSnul saqmeze a. R-Svilis mier sasamarTloSi samomavlod Semotanili yvela gancxadeba
Tu saCivari unda darCes reagirebis gareSe Semdeg garemoebaTa gamo:
samoqalaqo saproceso kodeqsis me-2 muxli adgens samoqalaqo saproceso
kanonmdeblobis erT-erT yvelaze fundamentur princips piris mier uflebis sasamarTlo
wesiT dacvis Sesaxeb. aRniSnuli normis mixedviT, yoveli pirisaTvis uzrunvelyofilia
uflebis sasamarTlo wesiT dacva. saqmis ganxilvas sasamarTlo Seudgeba im piris
gancxadebiT, romelic mimarTavs mas Tavisi uflebis an kanoniT gaTvaliswinebuli interesebis
dasacavad.
kanonis dasaxelebuli danawesi gulisxmobs piris uflebas, daicvas Tavisi kanonieri
interesebi sasamarTlos meSveobiT. amasTan, mniSvnelovania, rom mxarem marTlzomierad
gamoiyenos aRniSnuli ufleba, idavos iseT sakiTxebze, romelTa gadawyvetac uzrunvelyofs
misi darRveuli uflebis aRdgenas da am mizniT gaasaCivros sasamarTlo gadawyvetilebebi
zemdgom instanciaSi.
mxaris mier sasamarTlosaTvis mimarTvis uflebis realizebisas sasamarTlo
Tanabarwilad icavs orive modave mxaris kanonier interesebs. erTi mxaris mier uflebis
gadameteba (borotad gamoyeneba) pirdapir xelyofs meore mxaris uflebebs Tundac davis
gaWianurebis TvalsazrisiT. sasamarTlo valdebulia
gonivrul vadaSi gadawyvitos
dawyebuli dava da dausvas mas saboloo wertili. mocemul SemTxvevaSi ki mxaris
dausrulebeli gancxadebebiT Tu saCivrebiT am Sedegis miRweva scildeba sasamarTlos
SesaZleblobebs. Sesabamisad, ilaxeba meore mxaris interesebi.
zemoaRniSnulis gamo adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos praqtikac ki
(adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos 2005 wlis 30 noembris gadawyvetileba saqmeze
_ iedemski da iedemska poloneTis winaaRmdeg) dasaSvebad miiCnevs, garkveul SemTxvevaSi
piris sasamarTlosaTvis mimarTvis uflebis SezRudvis SesaZleblobas.
sasamarTlos ganmartebiT, dasaSvebia gamonaklisi `adamianis uflebaTa da ZiriTad
TavisuflebaTa dacvis konvenciis~ me-6 muxlis pirveli nawiliT garantirebuli samoqalaqo
uflebebisa da valdebulebebis dasacavad momCivani mxaris sasamarTlos xelmisawvdomobis
efeqturi uflebis gamoyenebisas. sasamarTlosaTvis mimarTvis uflebis SezRudva Seesabameba
konvenciis me-6 muxlis pirvel nawils, Tu is isaxavs kanonier mizans da arsebobs
gonivruli Tanafardoba am saSualebebis gamoyenebasa da kanonier mizans Soris.
mocemul SemTxvevaSi ganmcxadebelma a. R-Svilma srulad isargebla sasamarTlosaTvis
mimarTvis uflebiT, kerZod, q.Tbilisis didube-CuRureTis raionulma sasamarTlom jer kidev
2002 wlis 19 seqtembris kanonier ZalaSi Sesuli gadawyvetilebiT ar daakmayofila SromiTsamarTlebrivi urTierTobidan gamomdinare misi sarCeli ss `T-is~ mimarT. aRniSnulis

Semdgom mosarCele ganuwyvetliv mimarTavda sasamarTlos saqmis warmoebis ganaxlebis
moTxovniT
2007 wlidan dRemde a. R-Svilma aTze meti gancxadeba Seitana axlad aRmoCenil
garemoebaTa gamo an baTilobis motiviT mocemuli saqmis warmoebis ganaxlebis Sesaxeb.
sasamarTlos mier sxvadasxva samarTlebrivi safuZvliT misi gancxadebebis ganuxilvelad
datovebis Semdeg mxarem Seitana ara erTi kerZo saCivari, romelTa daukmayofileblobis
Taobaze sasamarTlo ganCinebebs a.R-Svili kvlav asaCivrebda axlad aRmoCenil garemoebaTa
gamo saqmis warmoebis ganaxlebis Sesaxeb gancxadebebis Setanis gziT.
gansaxilveli gancxadebac exeba swored sakasacio sasamarTlos 2011 wlis 21 martis
ganCinebas, romliTac ganuxilvelad darCa misi kerZo saCivari saapelacio palatis 2011 wlis
2 Tebervlisa da 15 Tebervlis ganCinebebze.
a. R-Svilis aseTi saxis moqmedebebi emsaxureba ara marTlmsajulebis ganxorcielebis
amocanas, aramed igi mimarTulia
misi mowinaaRmdege mxarisa da sasamarTlo organoebis
mimarT agresiuli damokidebulebis warmosaCenad. amasTan, sasamarTlosaTvis mimarTuli misi
gancxadebebi Sinaarsobrivad erTgvarovania da TiToeuli maTgani warmoadgens mxolod da
mxolod davis gagrZelebisa da saqmis sasamarTlos warmoebaSi yofnis gaxangrZlivebis
mcdelobas. aRniSnuli ki, rogorc zemoT ukve aRvniSneT, scildeba marTlmsajulebis da
miTumetes, swrafi marTlmsajulebis ganxorcielebis farglebs.
rac Seexeba gansaxilvel gancxadebas, palata, iseve rogorc araerTxel, am SemTxvevaSic
ganmartavs, rom samoqalaqo saproceso kodeqsis 421-e muxlis pirveli nawilis Tanaxmad,
kanonier ZalaSi Sesuli gadawyvetilebiT an ganCinebiT damTavrebuli saqmis warmoebis
ganaxleba dasaSvebia mxolod maSin, rodesac arsebobs gadawyvetilebis baTilad cnobis (422e muxli) an axlad aRmoCenil garemoebaTa gamo saqmis warmoebis ganaxlebis Sesaxeb (423-e
muxli) gancxadebis wanamZRvrebi.
miTiTebuli normidan gamomdinareobs, rom kanonier ZalaSi Sesuli sasamarTlo
gadawyvetilebisa Tu ganCinebis gauqmebis an baTilad cnobis Sesaxeb gancxadeba SeiZleba
efuZnebodes mxolod kanoniT _ samoqalaqo saproceso kodeqsis 422-e da 423-e muxlebiT
zustad gansazRvrul wanamZRvrebs. aRniSnul daTqmaSi kanonmdebeli gulisxmobs, rom saqmis
warmoebis ganaxleba sasamarTlo gadawyvetilebis gasaCivrebis morig etaps ar warmoadgens,
aramed dasaSvebia mxolod gamonaklis SemTxvevaSi, kanoniT zustad gansazRvruli
winapirobebis arsebobisas.
mocemul SemTxvevaSi ganmcxadebeli akritikebs sakasacio sasamarTlos 2011 wlis 21
martis ganCinebis Sesaval, aRwerilobiT da samotivacio nawilebs da ukmayofilebas
gamoTqvams mis dasabuTebasTan dakavSirebiT.
sakasacio sasamarTlo ganmartavs, rom moqmedi samoqalaqo saproceso kanonmdeblobis
zemoxsenebuli normebi kanonier ZalaSi Sesuli ganCinebis gauqmebis aseT safuZvels ar
Seicavs, ris gamoc a.R-Svilis gancxadeba saqmis warmoebis ganaxlebis Taobaze iseve, rogorc
ukve ganxiluli wina SemTxvevebi, dafuZnebulia mis subieqtur Sexedulebebze sasamarTlos
mier gamotanili gadawyvetilebebis Taobaze da ar gamomdinareobs saproceso samarTlebrivi
Sefasebebidan.
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, sakasacio sasamarTlo miiCnevs, rom a. RSvili borotad iyenebs sasamarTlosaTvis mimarTvis uflebas, radgan misi gancxadebebi da
saCivrebi, rogorc zemoT ukve aRvniSneT, miznad ar isaxavs mxaris kanonieri uflebis dacvas
da laxavs mowinaaRmdege mxaris interesebs. sakasacio sasamarTlo iTvaliswinebs im
garemoebasac, rom a. R-Svili awarmoebs ara erT davas sasamarTloSi, sadac analogiurad
mimarTavs sxvadasxva instanciis sasamarTlos saqmis warmoebis ganaxlebis Taobaze. amdenad,
mocemul SemTxvevaSi mizanSewonili da marTebulia a. R-Svilis mimarT gansaxilvel saqmeze
samoqalaqo saproceso kodeqsis me-2 muxliT miniWebuli uflebis SezRudva. aRniSnuli ki
imaSi gamoixateba, rom a. R-Svilis mier sasamarTloSi mocemul davaze Setanili nebismieri
saxis korespodencia (gancxadeba, saCivari) darCeba reagirebis gareSe.

s a r e z o l u c i o

n a w i l i:

sakasacio sasamarTlom ixelmZRvanela samoqalaqo saproceso kodeqsis 430-e, me-2
muxlebiT da

d a a d g i n a:
a. R-Svilis gancxadeba axlad aRmoCenil garemoebaTa gamo saqarTvelos uzenaesi
sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa palatis 2011 wlis 21 martis ganCinebis gauqmebisa da saqmis
warmoebis ganaxlebis Taobaze ar dakayofildes.
a. R-Svilis mier sasamarTloSi Setanili nebismieri saxis korespodencia (gancxadeba,
saCivari) samoqalaqo saqmeze _ a. R-Svilis sarCelis gamo ss `T-is~ mimarT samuSaoze
aRdgenis, brZanebis gauqmebisa da iZulebiTi ganacduris anazRaurebis Sesaxeb darCes
reagirebis gareSe.
sakasacio sasamarTlos ganCineba sabolooa da ar gasaCivrdeba.

