
 
 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 
გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა 

ქ. თბილისი         2020 წლის 27 ივლისი 

დისციპლინური საქმე #163/18 
მოსამართლე -- -- მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ 
 

-- -- 2018 წლის 13 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 #49/163-03 წერილით მოსამართლეს ეცნობა მის მიმართ -- -- 2018 წლის 13 ივნისის #-- 
საჩივრის შემოსვლის და დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ. საქართველოს 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2018 წლის 21 სექტემბრის #86/163-03 
წერილით განხორციელდა საქმის მასალების ასლების გამოთხოვა.  

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ დასკვნა მომზადდა 
2018 წლის 15 ნოემბერს. 

1. საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული გარემოებები: 

საჩივრის ავტორის განცხადებით, 2018 წლის 11 ივნისს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის 
თანამშრომლის მიერ დაკავებულ იქნა -- --. მასალები რეაგირებისათვის გადაეცა -- -- სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლეს, -- --. მან სწრაფად განიხილა -- -- 
ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი და ისე, რომ ფაქტობრივად არც გამოუკვლევია საქმის გარემოებები, 
-- -- სცნო სამართალდამრღვევად. საჩივრის ავტორის მარწმუნებლის მიმართ გამოყენებულ იქნა 
ადმინისტრაციული სახდელის ყველაზე მკაცრი სახე 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა.  

-- -- ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი შედგენილია საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 245-ე მუხლის დარღვევით; ასევე, ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა ოქმი შედგენილია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 240-ე მუხლის უგულველყოფით. მიუხედავად ამისა, მოსამართლემ 2018 წლის 11 ივნისის 
დადგენილებაში საკუთარი გადაწყვეტილების არგუმენტაცია სწორედ ამ დოკუმენტს დააფუძნა.  

აშკარაა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტმა 
სასამართლოს ზომების მისაღებად გაუგზავნა სათანადო მტკიცებულებებს მოკლებული მასალები. 
მოსამართლემ დაარღვია კანონი და მიიღო ისეთი დადგენილება, რომელიც არის უკანონო. 
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2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 
ფაქტობრივი გარემოებები: 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის -- -- 
სამმართველოს მიერ მოქალაქე -- -- მიმართ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ოქმი -- -- სასამართლოში გადაგზავნილ იქნა 2018 წლის 11 ივნისს. განცხადება განსახილველად 
გადაეცა მოსამართლე  -- --. 

2018 წლის 11 ივნისის დადგენილებით -- -- ცნობილ იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე, 173-ე, 1741 მუხლის პირველი 
ნაწილით და 1741 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენის გამო და სახდელის 
ზომად განესაზღვრა ადმინისტრაციული პატიმრობა 14 დღე-ღამით (ადმინისტრაციულ 
სამართალდამრღვევებად ასევე ცნობილ იქნენ -- --, -- -- და -- --, რომელთაც სახდელის ზომად ასევე 
განესაზღვრა ადმინისტრაციული პატიმრობა 14 დღე-ღამით). 

აღნიშნული დადგენილება -- --, -- --, -- -- და -- -- მიერ გასაჩივრებულ იქნა 2018 წლის 13 ივნისს. 

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნა: 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-2 პუნქტი 
განსაზღვრავს მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის სახეებს (2020 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი 
რედაქცია). იმისათვის, რომ დადგინდეს ჰქონდა თუ არა ადგილი მოსამართლის მიერ შესაბამისი 
გადაცდომის ჩადენის ფაქტს, საჭიროა სამართლებრივი შეფასება მივცეთ მოცემულ საქმეზე 
დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს და განვსაზღვროთ, მოსამართლის კონკრეტული ქმედებები 
შეიცავს თუ არა დისციპლინური გადაცდომის ნიშნებს. 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ გარემოებაზე, რომ 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.  

ამდენად, ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივი შეფასება შესაძლებელია მხოლოდ იმ 
თვალსაზრისით, თუ რამდენად მოქმედებდა მოსამართლე არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში. 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-8 მუხლის თანახმად, „არავის არ 
შეიძლება შეეფარდოს ზემოქმედების ზომა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო, თუ არა 
კანონმდებლობით დადგენილ საფუძველზე და წესით. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
საქმეებს აწარმოებენ კანონიერების მკაცრი დაცვის საფუძველზე. იმავე მუხლის მე-3 აბზაცის 
შესაბამისად, „საამისოდ უფლებამოსილი ორგანოები და თანამდებობის პირნი ადმინისტრაციული 
ზემოქმედების ზომებს შეუფარდებენ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, კანონმდებლობის ზუსტი 
შესაბამისობით.“ 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 33-ე მუხლის მიხედვით, 
„ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის სახდელი დაედება იმ ნორმატიული აქტით 
დაწესებულ ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა შესახებ ამ კოდექსის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ სხვა 
აქტების ზუსტი შესაბამისობით.“ 
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იმავე კოდექსის 230-ე მუხლის შესაბამისად, „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების 
წარმოების ამოცანებია: ყოველი საქმის გარემოებათა დროული, ყოველმხრივი, სრული და ობიექტური 
გამორკვევა, მისი გადაწყვეტა კანონმდებლობასთან ზუსტი შესაბამისობით, გამოტანილი 
დადგენილების აღსრულების უზრუნველყოფა, აგრეთვე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
ჩადენის ხელშემწყობი მიზეზებისა და პირობების გამოვლენა, სამართლდარღვევათა თავიდან 
აცილება, მოქალაქეთა აღზრდა კანონების დაცვის სულისკვეთებით, კანონიერების განმტკიცება.“ 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მოსამართლე -- -- წარდგენილი მტკიცებულებები შეაფასა და 
შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო მისი შინაგანი რწმენის საფუძველზე, ხოლო დამოუკიდებელი 
ინსპექტორი არ არის უფლებამოსილი იმსჯელოს მოსამართლის მიერ მისი შინაგანი რწმენის 
საფუძველზე მიღებული დადგენილების კანონიერებაზე, დადგენილების ამ მხრივ შეფასება მხოლოდ 
სასამართლოს კომპეტენციას წარმოადგენს. 

შესაბამისად, საქმეზე დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებების დეტალური ანალიზის შედეგად, არ 
გამოიკვეთა საჩივარში მითითებული „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 
კანონის 751 მუხლით განსაზღვრული რომელიმე დისციპლინური გადაცდომის ნიშნები. 

4. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ 
გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები: 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, დისციპლინურ 
გადაცდომად შეიძლება მიჩნეულ იქნეს მხოლოდ ისეთი ქმედება, რომელიც „საერთო სასამართლოების 
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტშია მოცემული.  

მნიშვნელოვანია, რომ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 
მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, დისციპლინური სამართალწარმოების დროს დაუშვებელია 
მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებაზე ზედამხედველობა. შესაბამისად, საჩივრის 
ავტორის მითითება მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების/განჩინების კანონიერების 
თაობაზე არ შეიძლება განხილულ იქნეს დისციპლინური გადაცდომად. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატა 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.“ 

ამასთან, მართლმსაჯულების განხორციელების უფლებამოსილება აქვს მხოლოდ მოსამართლეს 
კანონით დადგენილი წესით, ხოლო  მოსამართლის მეირ მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის 
უფლებამოსილება ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს კომპეტენციას წარმოადგენს. 

„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.  

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2018 წლის 15 ნოემბრის 
დასკვნით დადგინდა, რომ -- -- 2018 წლის 13 ივნისის #-- საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი 
შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები არ შეიცავს მოსამართლე 
-- -- მიერ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 
პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ნიშნებს. 
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„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7512 მუხლის პირველი პუნქტის 
„დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი 
ინსპექტორი იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას მოსამართლის მიმართ დისციპლინური 
სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ საჩივარი ეხება მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის 
კანონიერებას (2020 წლის 1 იანვრიდან მოქმედი რედაქცია). 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა იხელმძღვანელა 
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის მე-5 პუნქტით, 7512 
მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით და 

 

გადაწყვიტა: 

-- -- 2018 წლის 13 ივნისის #-- საჩივრზე შეწყდეს დისციპლინური სამართალწარმოება მოსამართლე -- 
-- მიმართ. 

 

 

ზურაბ აზნაურაშვილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი 


