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დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა 

ქ. თბილისი         2020 წლის 24 აგვისტო 

 

დისციპლინური საქმე #70/20 

მოსამართლე -- -- მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ 

 

-- -- 2020 წლის 20 ივლისის #-- 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 2020 წლის 29 ივლისის 

#-- წერილით მოსამართლეს ეცნობა საჩივრის შემოსვლისა და დისციპლინური სამართალწარმოების 

დაწყების შესახებ.  

1. საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული გარემოებები: 

საჩივრის ავტორი მიუთითებს, რომ -- სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე -- -- სრულყოფილად არ 

გამოიკვლია სისხლის სამართლის საქმეში არსებული მტკიცებულებები და ფორმალურად ჩატარებული 

სხდომის შედეგად, დაამტკიცა საპროცესო შეთანხმება ბრალდების მხარესა და ბრალდებულებს -- -- - 

და -- -- შორის.  

ამასთან, საჩივრის ავტორის შეფასებით, მოსამართლე -- -- მოახდინა კანონის არასწორი განმარტება. 

კერძოდ, 2020 წლის 15 აპრილს, მოსამართლემ ბრალდებულ -- -- საპროცესო შეთანხმების სუბიექტების 

მიმართ არ მისცა კითხვის დასმის შესაძლებლობა და დაცვის მხარეს განუმარტა, რომ ვინაიდან 

საპროცესო შეთანხმების შუამდგომლობა ეხებოდა სისხლის სამართლის საქმეში მონაწილე ორ პირს, 

სასამართლო ვერ მოისმენდა ბრალდებული -- -- პოზიციას. სასამართლომ დაცვის მხარეს განუმარტა, 

რომ იგი კონკრეტულ სასამართლო სხდომას ესწრებოდა მხოლოდ იმიტომ, რომ სისხლის სამართლის 

საქმე განიხილებოდა ოთხი პირის მიმართ. საჩივრის ავტორის შეფასებით, მოსამართლის მიერ კანონის 

მსგავსი განმარტება წარმოადგენს სრულ ნონსენს. 

2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ 2020 წლის 13 აპრილს, -- სააპელაციო 

სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართა პროკურორმა -- --, რომელმაც ითხოვა მასსა და 

ბრალდებულებს -- -- და -- -- შორის დადებული საპროცესო შეთანხმების დამტკიცება.  
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2020 წლის 15 აპრილს, -- სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ, 

მოსამართლეთა შემადგენლობით: -- -- (თავმჯდომარე), -- --, -- -- განიხილა სასამართლოში 

წარდგენილი შუამდგომლობები.  

-- სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2020 წლის 15 აპრილის განაჩენით, 

სააპელაციო პალატამ დაამტკიცა მხარეთა შორის დადებული საპროცესო შეთანხმებები.   

ბრალდებულები -- -- და -- -- ცნობილ იქნენ დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 

332-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის.  

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები: 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტი 

განსაზღვრავს მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის სახეებს. იმისათვის, რომ დადგინდეს 

ჰქონდა თუ არა ადგილი მოსამართლის მიერ შესაბამისი გადაცდომის ჩადენის ფაქტს საჭიროა 

სამართლებრივი შეფასება მივცეთ მოცემულ საქმეზე დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს და 

შევაფასოთ კონკრეტული ფაქტები შეიცავენ თუ არა დისციპლინური გადაცდომის ნიშნებს. 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 63-ე მუხლის 

პირველი პუქნტის 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. ამასთან, „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, 

დისციპლინური სამართალწარმოების დროს დაუშვებელია მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების 

კანონიერებაზე ზედამხედველობა. 

ამდენად, ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივი შეფასება შესაძლებელია მხოლოდ იმ 

თვალსაზრისით, თუ რამდენად მოქმედებდა მოსამართლე არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში. 

მოსამართლე -- -- ქმედებათა სამართლებრივი შეფასებისას უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 209-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 

სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის საფუძველია 

საპროცესო შეთანხმება, რომლის თანახმადაც ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს და უთანხმდება 

პროკურორს სასჯელზე, ბრალდების შემსუბუქებაზე ან ნაწილობრივ მოხსნაზე.  

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 213-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

თანახმად, სასამართლო უფლებამოსილია სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე 

განაჩენის გამოტანის თაობაზე შუამდგომლობის განხილვის შედეგად მიიღოს გადაწყვეტილება 

სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის, საქმის 

პროკურორისთვის დაბრუნების ან კანონით დადგენილი წესით საქმის არსებითი განხილვის 

თაობაზე.  

ამავე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, თუ სასამართლო მიიჩნევს, რომ წარდგენილია სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლის 111 ნაწილით გათვალისწინებული საქმის არსებითი 

განხილვის გარეშე განაჩენის გამოსატანად საკმარისი მტკიცებულებები, ამასთან, საპროცესო 

კოდექსის 212-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ გარემოებებზე დამარწმუნებელი 

პასუხები მიიღო და მოთხოვნილი სასჯელი არის კანონიერი და სამართლიანი, მას გამოაქვს 

გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის 
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თაობაზე. აღნიშნული განაჩენი გამოტანილი უნდა იქნეს პროკურორის მიერ შესაბამისი 

შუამდგომლობის წარდგენიდან 15 დღის ვადაში. 

განსახილველ შემთხვევაში, საქმის მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოსამართლე -

- -- მოქმედებდა მისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში. 

კერძოდ, მოსამართლემ შუამდგომლობა განიხილა კანონით დადგენილი წესით და  დადგენილ 

ვადაში. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორი მოკლებულია შესაძლებლობას 

იმსჯელოს საჩივრის ავტორის მიერ მითითებულ ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით, 

ვინაიდან აღნიშნული მოითხოვს მოსამართლის უფლებამოსილების ფარგლებში შინაგანი რწმენის 

საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასებას, რაც სცილდება დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის უფლებამოსილების ფარგლებს. მოსამართლის მიერ თავისი შინაგანი რწმენის 

საფუძველზე მტკიცებულებათა შეფასების შედეგად, მიღებული გადაწყვეტილების (განაჩენის) 

შეფასება და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ სასამართლოს კომპეტენციას 

წარმოადგენს. 

რაც შეეხება საჩივრის ავტორის მიერ მითითებულ ფაქტობრივ გარემოებას, სადაც აღნიშნულია, რომ 

მოსამართლემ გააკეთა კანონის არასწორი განმარტება, უნდა აღინიშნოს, რომ ,,საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, 

მოსამართლის მიერ კანონის არასწორი განმარტება ან/და გამოყენება, რასაც საფუძვლად უდევს მისი 

შინაგანი რწმენა, არ არის დისციპლინური გადაცდომა და აღნიშნული ქმედებისათვის მოსამართლეს 

არ ეკისრება დისციპლინური პასუხისმგებლობა.  

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

„დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას 

მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ საჩივარი ეხება 

მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებას. 

ამდენად, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა იხელმძღვანელა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 7512 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით და 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 

-- -- 2020 წლის 20 ივლისის #-- საჩივარზე მოსამართლე -- -- მიმართ შეწყდეს დისციპლინური 

სამართალწარმოება.  

 

ზურაბ აზნაურაშვილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი  


