
 
 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა 

ქ. თბილისი         2020 წლის 31 ივლისი 

დისციპლინური საქმე №165/18 

ყოფილი მოსამართლის -- -- მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ 

 

-- -- 2018 წლის 14 ივნისის №-- საჩივრის საფუძველზე, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 755 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა 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 2018 წლის 14 სექტემბრის 

№32/165-03 წერილით, მოსამართლეს ეცნობა საჩივრის შემოსვლისა და დისციპლინური 

სამართალწარმოების დაწყების შესახებ. 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ დასკვნა მომზადდა 

2018 წლის 17 ოქტომბერს. 

1. საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული ფაქტები: 

-- -- სასამართლოს მოსამართლე -- -- წარმოებაში იმყოფებოდა სისხლის სამართლის საქმე --  -- და -- --  

მიმართ. აღნიშნულთან დაკავშირებით, წარმოდგენილ საჩივარში მითითებულია შემდეგ ფაქტებზე:  

1.1. ბრალდებულ -- -- მოწმის სახით დაკითხვისას, ბრალდებულზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას 

ახდენდა პროკურორი, ესაუბრებოდა ხმამაღლა და აიძულებდა ბრალდებულის (-- --) საწინააღმდეგო 

ჩვენების მიცემას. მომჩივანი აღნიშნავს, რომ მითითებული ქმედებები სასამართლომ რეაგირების 

გარეშე დატოვა.  

1.2. საქმის არსებითი განხილვისას, სასამართლოს წარედგინა ნივთმტკიცებები, თუმცა მოსამართლე 

არ დაინტერესებულა მისი დეტალური გამოკვლევით. 

1.3. სასამართლომ არასწორად შეაფასა საქმეში არსებული გარემოებები (არ გაითვალისწინა მოწმეზე 

შესაძლო ზეწოლის ფაქტები, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი გარემოებები), რის შედეგადაც 

საქმეზე დაადგინა უკანონო განაჩენი. 

2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

-- -- სასამართლოს (მოსამართლე -- --) 2018 წლის 13 აპრილის განაჩენით: 
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-- -- ცნობილია დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 179-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით 

და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, რისთვისაც სასჯელად განესაზღვრა თავისუფლების 

აღკვეთა 9 წლის ვადით. საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის მე-5 ნაწილის საფუძველზე, ბოლო 

განაჩენით დანიშნულმა უფრო მკაცრმა სასჯელმა შთანთქა, -- -- სასამართლოს 2016 წლის 07 ივნისის 

განაჩენით დანიშნული სასჯელის მოუხდელი ნაწილი - ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით, რის 

საფუძველზეც, -- -- საბოლოო სასჯელად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 9 წლის ვადით. -- -- 

სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვალა პატიმრობაში ყოფნის პერიოდი და სასჯელის მოხდა დაეწყო 

დაკავებიდან 2017 წლის 30 აგვისტოდან. 

-- -- ცნობილია დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 179-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით 

და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, რისთვისაც სასჯელად განესაზღვრა თავისუფლების 

აღკვეთა 9 წლის ვადით. -- -- სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვალა პატიმრობაში ყოფნის პერიოდი და 

სასჯელის მოხდა დაეწყო დაკავებიდან 2017 წლის 30 აგვისტოდან. 

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნა:  

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-2 პუნქტი 

განსაზღვრავს მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის სახეებს. იმისათვის, რომ დადგინდეს 

ჰქონდა თუ არა ადგილი მოსამართლის მიერ შესაბამისი გადაცდომის ჩადენის ფაქტს, საჭიროა 

სამართლებრივი შეფასება მიეცეს მოცემულ საქმეზე ფაქტობრივ გარემოებებს და დადგინდეს 

კონკრეტული ფაქტები, შეიცავენ თუ არა დისციპლინური გადაცდომის ნიშნებს. 

3.1. 2018 წლის 02 აპრილის სასამართლო სხდომაზე დაიკითხა ბრალდებული -- --. მომჩივანი 

აღნიშნავს, რომ -- -- დაკითხვისას, მასზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენდა სახელმწიფო 

ბრალმდებელი, ესაუბრებოდა ხმამაღლა და აიძულებდა ბრალდებულის (-- --) საწინააღმდეგო 

ჩვენების მიცემას, რაც სასამართლომ რეაგირების გარეშე დატოვა. 

პრეტენზიის საფუძვლიანობასთან მიმართებით გამოკვლეული იქნა 2018 წლის 02 აპრილის 

სასამართლო სხდომის ჩანაწერი, რის საფუძველზეც, არ დასტურდება მომჩივნის მიერ მითითებული 

გარემოებები. კერძოდ, სასამართლო სხდომის ოქმის თანახმად, 16:20-16:29 საათის პერიოდში, 

ბრალდებულ -- -- დაკითხვას აწარმოებდა სახელმწიფო ბრალმდებელი და დაკითხვის პროცესში იგი 

ბრალდებულს შეკითხვებით მიმართავდა საშუალო ხმის ტონალობით, აგრესიისა და ხმამაღალი 

საუბრის გარეშე. პროკურორის ქმედებას დაკითხვის მიმდინარეობისას, პროტესტი არ გამოუწვევია 

არც დაცვის მხარის მხრიდან.  

ამდენად, არ დასტურდება მომჩივნის მიერ მითითებული გარემოება, რაც გამორიცხავს მოსამართლის 

მხრიდან შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტს. 

3.2. საქართველოს სსსკ-ის 25-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, სასამართლოს ეკრძალება 

ბრალდების დამადასტურებელ ან დაცვის ხელშემწყობ მტკიცებულებათა დამოუკიდებლად მოპოვება 

და გამოკვლევა. მტკიცებულებათა მოპოვება და წარდგენა მხარეების კომპეტენციაა. მოსამართლე 

უფლებამოსილია გამონაკლის შემთხვევაში მხარეებთან შეთანხმების შედეგად დასვას 

დამაზუსტებელი კითხვა, თუ ეს აუცილებელია სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველსაყოფად. 

საქართველოს სსსკ-ის მე-14 მუხლის თანახმად, დადგენილია სისხლის სამართლის პროცესში 

მტკიცებულებათა უშუალო და ზეპირი გამოკვლევის პრინციპი. ამავე კოდექსის 248-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის მიხედვით, მხარეს უფლება აქვს, სხდომის თავმჯდომარის თანხმობით მოახდინოს 

საქმეში არსებული მტკიცებულების სხდომაზე დემონსტრირება. საქმის არსებითი განხილვისას 

მხოლოდ ის მტკიცებულებაა დასაშვები მტკიცებულება, რომლის ავთენტიკურობაც დასტურდება. 
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2018 წლის 02 აპრილის სასამართლო სხდომაზე გამოკვლეულია ბრალდების მხარის ნივთმტკიცებები. 

ხოლო საჩივრის ავტორი მიუთითებს, რომ სასამართლო არ დაინტერესებულა მათი დეტალური 

გამოკვლევით. 

აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის 02 აპრილის სასამართლო სხდომაზე ბრალდების მხარემ სასამართლო 

სხდომაზე წარმოადგინა ნივთმტკიცებები. იგი, მხარეთა თანაბარი საპროცესო შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფის პირობებში, გამოკვლეული იქნა ორივე მხარის მონაწილეობით (გარდა 

ნივთმტკიცებებისა, რაც დაცვის მხარემ უდავოდ სცნო სასამართლო სხდომის მიმდინარეობისას, 

საქართველოს სსსკ-ის 73-ე მუხლის შესაბამისად).  

რაც შეეხება სასამართლოს ჩართულობას მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესში, უნდა აღინიშნოს, 

რომ საქართველოს სსსკ-ის 25-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, სასამართლო მხარეთა 

დამოუკიდებლად არ ახორციელებს მტკიცებულების გამოკვლევას. მოსამართლე უფლებამოსილია 

მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, მხარეებთან შეთანხმების შედეგად დასვას დამაზუსტებელი 

კითხვა, თუ ეს აუცილებელია სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველსაყოფად. აღსანიშნავია, რომ 

ამგვარი აუცილებლობა ფასდება თავად სასამართლოს მხრიდან, შინაგანი რწმენით და საკითხის 

კანონიერება ამ კუთხით, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 

მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, დისციპლინური სამართალწარმოების ფარგლებში ვერ იქნება 

განხილული. 

3.3. საჩივრის ავტორი ეჭვს ქვეშ აყენებს სასამართლოს გადაწყვეტილებათა კანონიერებას, 

მტკიცებულებათა არასწორად შეფასების საფუძვლებით, თუმცა, მოცემული საკითხი დისციპლინური 

სამართალწარმოების ფარგლებში დაუშვებელია შემოწმდეს, შემდეგ სამართლებრივ გარემოებათა გამო:  

„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. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო განმარტავს, რომ მტკიცებულებათა შეფასება, მათ 

შორის მათი რელევანტურობის განსაზღვრა, არის ეროვნული სასამართლოების პრეროგატივა (Barbera, 

Messegue, Jabardo v. Spain, §68).  

საქართველოს სსსკ-ის 82-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, მტკიცებულება უნდა შეფასდეს 

სისხლის სამართლის საქმესთან მისი რელევანტურობის, დასაშვებობის და უტყუარობის 

თვალსაზრისით. ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, მტკიცებულებას არა აქვს წინასწარ 

დადგენილი ძალა.  

აღსანიშნავია, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში საკითხზე მსჯელობა მოითხოვს მტკიცებულებათა 

რელევანტურობის, უტყუარობის კუთხით, სასამართლოს შინაგანი რწმენის საფუძველზე მიღებული 

სამართლებრივი დასკვნების შემოწმების აუცილებლობას. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად კი, ამგვარ სასამართლო 

აქტების კანონიერებაზე ზედამხედველობა დაუშვებელია განხორციელდეს დისციპლინური 

სამართალწარმოების პროცესში. 

4. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ გადაწყვეტილების 

მიღების სამართლებრივი საფუძვლები: 

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

„გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი უფლებამოსილია მიიღოს დასაბუთებული 
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გადაწყვეტილება მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ თუ 

მოსამართლეს შეუწყდა სამოსამართლო უფლებამოსილება (2020 წლის 1 იანვრიდან მოქმედი 

რედაქცია). 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს -- წლის -- -- №--  გადაწყვეტილებით „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ 

ქვეპუნქტის შესაბამისად, -- -- სასამართლოს მოსამართლე -- --, -- წლის -- გათავისუფლდა 

თანამდებობიდან, უფლებამოსილების ვადის გასვლის გამო. 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, დისციპლინური 

სამართალწარმოება ხორციელდება მხოლოდ საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ. 

გამომდინარე იქიდან, რომ -- -- აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას, იგი არ 

წარმოადგენს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ 

დისციპლინური სამართალწარმოების სუბიექტს.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა იხელმძღვანელა 

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

„გ“ ქვეპუნქტით და 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 

-- -- 2018 წლის 14 ივნისის №-- საჩივარზე შეწყდეს დისციპლინური სამართალწარმოება ყოფილი 

მოსამართლის - -- -- მიმართ. 

 

 

ზურაბ აზნაურაშვილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი 


