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მოსამართლე -- -- მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების ნაწილობრივ შეწყვეტის შესახებ 

 

-- -- 2018 წლის 21 ივნისის #-- საჩივრის საფუძველზე, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 75
5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და 75

6
 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 

#29/177-03 წერილით, მოსამართლეს ეცნობა -- -- 2018 წლის 21 ივნისის #-- საჩივრის 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 -- -- მიმართ. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით წარმოდგენილ საჩივარში მითითებულია შემდეგ ფაქტებზე: 

1.1. შპს --, შპს -- და -- -- კუთვნილ კომპანიას შორის, გაფორმებულია ხელშეკრულებები 

წარმომადგენლობით უფლებამოსილებაზე. აღნიშნული ხელშეკრულებები შემდგომში 

მტკიცებულების სახით წარდგენილია -- -- მიმართ არსებულ სისხლის სამართლის საქმეზე.  

მომჩივანი განმარტავს, რომ შპს --, შპს -- და შპს -- პირადი დაინტერესება გააჩნდა -- სასამართლოს 

ყოფილ --, -- --. მომჩივანი მიუთითებს, რომ -- -- ოჯახის წევრების კუთვნილ კომპანიას წარმოადგენდა 

შპს --, რომელთანაც ზემოაღნიშნულ კომპანიებს არაერთი სამართლებრივი დავა ჰქონდათ როგორც, 

კონკურენციის სააგენტოში, ასევე სასამართლოში. ასევე, საჩივარში აღნიშნულია, რომ თავის მხრივ, -- -

- ახლომეგობრული ურთიერთობა აკავშირებს მოსამართლე -- --, რომელიც მოსამართლედ 

გამწესებამდე ასევე იყო მისი თანამშრომელი. აღნიშნულის გამო, მომჩივანს მიაჩნია, რომ ვინაიდან 

წარდგენილი მტკიცებულებების (ხელშეკრულებები) საფუძველზე, მოსამართლე -- -- ცნობილი იყო 

მისი და -- -- შემხებლობა ზემოაღნიშნულ კომპანიებთან, მოსამართლეს უნდა დაეცვა საქმის 

მიუკერძოებლად განხილვის პრინციპი. მისივე მოსაზრებით, მოსამართლეს საქმეზე უნდა 

განეცხადებინა თვითაცილება, რასაც კონკრეტულ შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია. 



2 

1.2. საპროცესო წესის დარღვევით, მოსამართლე -- -- არ მიაქცია აღსასრულებლად განაჩენი ყადაღის 

ნაწილში იმ პერიოდამდე, სანამ დაცვის მხარემ სააპელაციო საჩივარზე არ თქვა უარი.  

2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

2.1. -- სასამართლოს (მოსამართლე -- --) 2018 წლის 18 ოქტომბრის განაჩენით -- -- ცნობილია 

დამნაშავედ:  

საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დანაშაულში, 

რისთვისაც, სასჯელად განესაზღვრა 8 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა;  

საქართველოს სსკ-ის 362-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დანაშაულში, 

რისთვისაც, სასჯელად განესაზღვრა 4 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა;  

საქართველოს სსკ-ის 59-ე მუხლის მე-3 ნაწილის საფუძველზე, დანიშნული სასჯელებიდან უფრო 

მკაცრმა სასჯელმა შთანთქა ნაკლებად მკაცრი სასჯელი და დანაშაულთა ერთობლიობით, -- -- 

საბოლოო სასჯელად განესაზღვრა 8 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა. -- -- სასჯელის მოხდის 

ვადის ათვლა დაეწყო 2017 წლის 6 თებერვლიდან. 

2.2. -- სააპელაციო სასამართლოს (მოსამართლე -- --) 2018 წლის 08 მაისის განჩინებით, დაკმაყოფილდა 

მსჯავრდებულ -- -- შუამდგომლობა, სააპელაციო საჩივრის გახმობის თაობაზე, რის საფუძველზეც, 

საქმეზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივარი დატოვებული იქნა განუხილველად. 

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნა:   

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 75
1
 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. 

-- სასამართლოს (მოსამართლე -- --) 2018 წლის 18 ოქტომბრის განაჩენით გაუქმდა, სასამართლოს 2017 

წლის 8 თებერვლის დადგენილებით, -- -- მიმართ არსებულ სისხლის სამართლის საქმეზე 

გამოყენებული ყადაღის ღონისძიება და ყადაღა მოეხსნა -- -- (პ/ნ --) სახელზე რეგისტრირებულ: -- 

მარკის ავტომანქანას, სახელმწიფო ნომრით: --; -- მარკის ავტომანქანას, სახელმწიფო ნომრით: --; -- 

მარკის ავტომანქანას, სახელმწიფო ნომრით: --. ამავე განაჩენით განისაზღვრა, რომ აღნიშნული 

ავტომანქანები საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნდებოდა მესაკუთრეს.  

მომჩივანს კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებით მიაჩნია, რომ მოსამართლე -- -- დაარღვია 

საპროცესო წესი და ავტომობილებთან მიმართებით, განაჩენის გამოცხადებისთანავე არ მიაქცია 

აღსასრულებლად განაჩენი ყადაღის ნაწილში. 

პრეტენზიის საფუძვლიანობაზე მსჯელობისათვის მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს იმ 

საკითხზე, რომ განაჩენით განსაზღვრულია ყადაღის ნაწილში განაჩენის აღსრულება საქმეზე 

საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ („...აღნიშნული ავტომანქანები საქმეზე საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაუბრუნდებოდა მესაკუთრეს“).  

განაჩენის ჩანაწერის კანონიერება - „საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ“, სადავოა 

საჩივრის ავტორის მიერ, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მოცემული საკითხი დისციპლინური 

სამართალწარმოების ფარგლებში ვერ იქნება განხილული და შეფასებული. კერძოდ: 
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საქართველოს სსსკ-ის 158-ე მუხლის თანახმად, კანონი დასაშვებად განიხილავს განაჩენის 

აღსასრულებლად მიქცევამდე, ყადაღის ღონისძიების მოქმედების ვადის გახანგრძლივებას, ხოლო 

ამავე კოდექსის 279-ე მუხლის თანახმად, დადგენილია ზოგადი წესი იმის თაობაზე, რომ განაჩენი 

კანონიერ ძალაში შედის და აღსასრულებლად მიექცევა სასამართლოს მიერ მისი საჯაროდ 

გამოცხადებისთანავე. ასევე, უნდა აღინიშნოს საქართველოს სსსკ-ის 151-ე მუხლზეც, სადაც 

განმარტებულია ყადაღის ღონისძიების გამოყენების მიზნობრიობა (ქონების შესაძლო ჩამორთმევის 

უზრუნველსაყოფად შესაძლებელია ყადაღის ღონისძიების გამოყენება), რაც ზოგადი წესის (279-ე 

მუხლი) გავრცელებისა და პირველი ინსტანციის მიერ განაჩენის გამოტანისთანავე, ყადაღის 

ღონისძიების გაუქმების აღსრულებასთან, შესაძლოა წინააღმდეგობრივი აღმოჩნდეს. საყურადღებოა 

ის საკითხიც, რომ დადგენილი სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, საქართველოს სსსკ-ის 279-ე 

მუხლის ფარგლები ვრცელდება განაჩენის გამოცხადებისთანავე სასჯელის ნაწილში განაჩენის 

აღსასრულებლად მიქცევაზე, ხოლო როგორც წესი, სხვა ნაწილში განაჩენის აღსრულება 

(ნივთმტკიცება, ყადაღა და ა.შ.) ხორციელდება საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების 

შემდგომ.   

მოცემული მსჯელობა მიუთითებს, რომ სადავო საკითხთან არსებული რეგულაცია ბუნდოვანია. 

ქმედების დისციპლინური გადაცდომად შეფასების მიზნებისთვის კი, შეფასებისა და რეგულირების 

პროცესში ნორმის განჭვრეტადობის კომპონენტი უმთავრესია. 

კონკრეტულ შემთხვევაში როგორც ირკვევა, სასამართლოს დასკვნა გამომდინარეობს სწორედ 

კანონის შინაგანი რწმენით განმარტებიდან. შესაბამისად, სასამართლო დასკვნის კანონიერებაზე 

მსჯელობა დისციპლინური სამართალწარმოების ფარგლებში დაუშვებელია განხორციელდეს.  

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. 

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. 

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 დისციპლინურ გადაცდომად. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატამ 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.“ 

ასევე, მართლმსაჯულების განხორციელების უფლებამოსილება აქვს მხოლოდ მოსამართლეს კანონით 

დადგენილი წესით. ხოლო კანონის არასწორი განმარტება, რომელსაც საფუძვლად უდევს 
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მოსამართლის შინაგანი რწმენა, არ არის დისციპლინური გადაცდომა და აღნიშნული ქმედებისათვის 

მოსამართლეს არ ეკისრება დისციპლინური პასუხისმგებლობა.  

„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 17 ოქტომბრის 

დასკვნით დადგინდა, რომ -- -- 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. 

„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 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 

-- -- 2018 წლის 21 ივნისის #-- საჩივარზე შეწყდეს დისციპლინური სამართალწარმოება მოსამართლე -- 

-- მიმართ, მოსამართლის მიერ განაჩენის ყადაღის აღსასრულებლად მიუქცევლობის კანონიერების 

შემოწმების ნაწილში. 

 

 

ზურაბ აზნაურაშვილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი 


