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№ გ6690 15 / ოქტომბერი / 2020 წ.

ა(ა)იპ საქართველოს დემოკრატიული

ინიციატივის კანონის უზენაესობის პროგრამის
დირექტორს, ქალბატონ გვანცა წულუკიძეს

 

ქალბატონო გვანცა,

 თქვენი 2020 წლის 5 ოქტომბრის Nგ-352/20 განცხადების პასუხად, გაცნობებთ შემდეგს:

1. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის შოთა ქადაგიძის ქონებრივი მდგომარეობის
დეკლარაციაში გამოვლენილი რიგი შეუსაბამობების გამო, მონიტორინგის შედეგად, მისი დეკლარაცია
შეფასდა უარყოფითად და მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება დაჯარიმების თაობაზე. აღნიშნული
გადაწყვეტილება დეკლარანტ შოთა ქადაგიძის მიერ გასაჩივრებულ იქნა სასამართლო წესით და
შეჩერებულ იქნა აქტის მოქმედება. საქმის განხილვა დღემდე მიმდინარეობს თბილისის

საქალაქო სასამართლოში, შესაბამისად საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის შოთა
ქადაგიძის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის მონიტორინგის შედეგი ვერ აისახა 2019 წლის  ბიუროს
ანგარიშში. 

2. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების სერგო მეთოფიშვილის და ვასილ მშვენიერაძის
მიერ სასამართლო წესით გასაჩივრებულ იქნა მათი ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შემოწმების
დაწყების შესახებ სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის ბრძანება, რომელიც შეჩერებულ იქნა
მოცემულ საქმეზე გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლამდე ან სასარჩელო წარმოების სხვაგვარად
დასრულებამდე. მათ მიერ გასაჩივრებულ იქნა ასევე, ,,წლის განმავლობაში შესამოწმებელი

თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის  დეკლარაციების შერჩევისათვის დამოუკიდებელი
კომისიის შექმნის მიზნით, განცხადებისა და შესაბამისი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის
დამატებითი ვადის განსაზღვრის შესახებ“ ბიუროს უფროსის ბრძანება და ,,2019 წლის განმავლობაში
შესამოწმებელი თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების შერჩევისათვის
დამოუკიდებელი კომისიისა შექმნისა და მისი შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ ბიუროს უფროსის
ბრძანება. საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვა დღემდე არ დაწყებულა. ამდენად, სერგო
მეთოფიშვილის და ვასილ მშვენიერაძის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის მონიტორინგი შეჩერდა
სასამართლოს განჩინებით, რის გამოც წარმოება ვერ ჩატარდა და შესაბამისად შედეგები არ არსებობს,
რომელიც  ანგარიშში ასახვის ვალდებულებას წარმოადგენდა.  

3.მოსამართლე თამარ ალანიას ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია, მონიტორინგის

შედეგად გამოვლენილი რიგი შეუსაბამობების გამო, შეფასდა უარყოფითად და მიღებულ იქნა
გადაწყვეტილება  მისი დაჯარიმების თაობაზე. აღნიშნული გადაწყვეტილება თამარ ალანიას მიერ
გასაჩივრებულ იქნა სასამართლო წესით და შეჩერებულ იქნა აქტის მოქმედება. ამ შემთხვევაში,
მონიტორინგის შედეგი არ აისახა 2019 წელს განხორციელებული თანამდებობის პირთა ქონებრივი
მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის შედეგების ანგარიშში, ვინაიდან ანგარიშის მომზადების
პერიოდში, საქმე იხილებოდა საქალაქო სასამართლოში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილებით, სარჩელი დაკმაყოფილებულ იქნა მოსარჩელის
სასარგებლოდ.   თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის განჩინებით
ძალაში იქნა დატოვებული თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის
გადაწყვეტილება. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, ბიუროს მიერ მსგავსი კატეგორიის
საქმეებზე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ დადგენილი ერთგვაროვანი სასამართლო
პრაქტიკის გათვალისწინებით საკასაციო წესით აღარ გასაჩივრებულა მისი უპერსპექტივობის გამო.

4. მოსამართლე შალვა თადუმაძის (მონიტორინგის პერიოდში საქართველოს გენერალური პროკურორი)
ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია, მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი რიგი შეუსაბამობების
გამო, შეფასდა უარყოფითად და მიღებულ იქნა მისი გადაწყვეტილება დაჯარიმების თაობაზე. აღნიშნული
გადაწყვეტილება დეკლარანტ შალვა თადუმაძის მიერ გასაჩივრებულ იქნა სასამართლო წესით და
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სასამართლომ სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების მიზნით შეაჩერა დაჯარიმების შესახებ

განკარგულების მოქმედება, მოცემულ საქმეზე გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლამდე ან
სასარჩელო წარმოების სხვაგვარად დასრულებამდე. ამასთან, სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების
გამოყენების შესახებ განჩინებით, ბიუროს შეეზღუდა შალვა თადუმაძის დეკლარაციის მონიტორინგის
შედეგის თაობაზე ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება, კერძოდ სასამართლოს განმარტებით,
ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებით დეკლარანტს შესაძლოა მიდგომოდა მნიშვნელოვანი
რეპუტაციული ზიანი. შესაბამისად, 2019 წელს განხორციელებული თანამდებობის პირთა ქონებრივი
მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნებისას ბიურომ იმოქმედა

სასამართლო გადაწყვეტილების შესაბამისად.

ხსენებულ საქმესთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიის მიერ დაკმაყოფილდა შალვა თადუმაძის სარჩელი  და ბათილად იქნა ცნობილი ბიუროს
უფროსის განკარგულება მისი დაჯარიმების თაობაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს აღნიშნული
გადაწყვეტილება ბიუროს მიერ არ გასაჩივრებულა, მსგავსი კატეგორიის საქმეებზე დამკვიდრებული
სასამართლო პრაქტიკის  გათვალისწინებით. 

5. მოსამართლე თეა ლეონიძის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია, მონიტორინგის

შედეგად გამოვლენილი რიგი შეუსაბამობების გამო, შეფასდა უარყოფითად და მიღებულ იქნა
გადაწყვეტილება მისი დაჯარიმების თაობაზე. აღნიშნული გადაწყვეტილება გასაჩივრებულ იქნა
სასამართლო წესით და შეჩერებულ იქნა აქტის მოქმედება მოცემულ საქმეზე სასამართლოს
გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლამდე, რის გამოც მის შესახებ ინფორმაცია არ აისახა 2019 წელს
განხორციელებული თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის
შედეგების ანგარიშში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, თეა ლეონიძის სარჩელი
დაკმაყოფილდა და ბათილად იქნა ცნობილი  დაჯარიმების შესახებ ბიუროს განკარგულება. ბიუროს მიერ
საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა მსგავსი კატეგორიის საქმეებზე
დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის გათვალისწინებით. 

პატივისცემით,

 
 
 
 
 
 
 
ბიუროს უფროსი ეკატერინე ქარდავა




[]

		2020-10-15T15:46:39+0400
	LEPL CIVIL SERVICE BUREAU de31751d593c49740ac570b45e6a926dd4fa8e21


	



