
 
 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა 

ქ. თბილისი         2020 წლის 5 ნოემბერი  

 

დისციპლინური საქმე №102/20 

მოსამართლე -- -- მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების ნაწილობრივ შეწყვეტის შესახებ 

 

-- -- 2020 წლის 17 სექტემბრის №-- საჩივრის საფუძველზე „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 755 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და 756 მუხლის 

შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ 

მოსამართლე -- -- მიმართ დაიწყო დისციპლინური სამართალწარმოება და წარმოდგენილი საჩივრის 

საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმება. 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 22 სექტემბრის №627/102-03 წერილით მოსამართლეს 

ეცნობა მის მიმართ საჩივრის შემოსვლის და დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ 

ინფორმაცია.  

1. საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული ფაქტები: 

1.1. საჩივრის ავტორის განცხადებით, მოსამართლემ სასამართლო პროცესი წარმართა კანონისადმი 

უპატივცემულობითა და აპელანტის მიმართ დისკრიმინაციული დამოკიდებულებით. 

სამოსამართლო უფლებამოსილებას ახორციელებდა პირადი ინტერესის, პოლიტიკური ან 

სოციალური ზეგავლენით. იჩენდა აშკარა მიკერძოებას. მოსამართლე იჩენდა უპატივცემულობას 

სასამართლო სხდომაში მონაწილე პირების მიმართ, წინასწარ გაამჟღავნა განსახილველი საქმის 

შედეგი და ჩაერია სხვა სასამართლოს საქმიანობაში.  

1.2. საჩივრის ავტორის განცხადებით, მოსამართლემ მიიღო უკანონო, არაობიექტური და 

დაუსაბუთებელი განჩინება. აღნიშნულს საჩივრის ავტორი ასაბუთებს შემდეგი გარემოებებით: 

1) მოსამართლემ არ განიხილა -- მერიის №-- ბრძანების კანონიერების ფორმალური საფუძვლები. 

-- მერიის №-- ბრძანების უსაფუძვლოდ ძალადაკარგულად გამოცხადებით მოსამართლემ 

აპელანტებს უკანონოდ შეუზღუდა და წაართვა უფლება დაიცვან მათი კანონიერი უფლებები 

საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, ხოლო მოწინააღმდეგე მხარეს უკანონოდ გაუხსნა გზა 

კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებით აღასრულონ -- გამგეობის 2017 წლის 04 მაისის უკანონო 

ბრძანება. მოსამართლემ არ განმარტა რას ნიშნავს „იურიდიული ძალის არ მქონე“, არ განმარტა 

სასამართლო გადაწყვეტილებაში განხილული -- მერიის გადაწყვეტილებებიდან რა 

საფუძვლით გამოარჩია მხოლოდ ერთი №-- ბრძანება და გამოაცხადა იურიდიული ძალის არ 

მქონედ. 

2) მოსამართლის განჩინება არის დაუსაბუთებელი, აპელანტების არცერთი პრეტენზია არ არის 

განხილული. მოსამართლემ ადმინისტრაციული საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის 
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გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული საჩივრის განუხილველად დატოვების პროცედურასთან 

გააიგივა, რაც საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი 

პროცედურებს პირდაპირ ეწინააღმდეგება. მოსამართლემ არ დაასაბუთა რომელი კანონი 

აძლევდა ადმინისტრაციულ ორგანოს იმის უფლებას ორჯერ განეხილა ერთი და იგივე 

საჩივარი. აღნიშნულით მოსამართლემ დაადასტურა, რომ მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი 

მიეღო არაობიექტური, დაუსაბუთებელი და უკანონო გადაწყვეტილება. 

2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

2.1. 2019 წლის 27 ივნისს -- -- სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას სარჩელით 

მიმართეს -- -- და -- --, მოპასუხე - -- -- მერიის მიმართ, მოსარჩელეებმა მოითხოვეს -- -- მერიის 2019 

წლის 20 მაისის ბრძანების ბათილად ცნობა. -- -- სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 

2019 წლის 01 ივლისის განჩინებით სარჩელი მიღებულ იქნა სასამართლოს წარმოებაში. -- -- 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2020 წლის 15 იანვრის გადაწყვეტილებით -- -- და 

-- -- სარჩელი არ დაკმაყოფილდა.  

2.2. აღნიშნული გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრეს -- -- და -- -- 2020 წლის 24 

თებერვალს.  

-- სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის -- -- 2020 წლის 06 

მარტის განჩინებით -- -- და -- -- სააპელაციო საჩივარი მიღებულ იქნა სასამართლოს წარმოებაში; 

საქმის განხილვა გაგრძელდა 5 თვემდე ვადით; მოწინააღმდეგე მხარეს გაეგზავნა სააპელაციო საჩივარი 

და თანდართული დოკუმენტების ასლი და განესაზღვრა ვადა სააპელაციო საჩივრის ასლის 

ჩაბარებიდან 7 დღე შესაგებლის წარსადგენად. აღნიშნული განჩინება -- მერიას გაეგზავნა 2020 წლის 11 

მარტს და ჩაბარდა 13 მარტს. 

-- სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის -- -- 2020 წლის 16 

ივნისის განჩინებით ადმინისტრაციულ საქმეზე №-- საქმის ზეპირი განხილვა დაინიშნა 2020 წლის 01 

ივლისს 12:00 საათზე. -- სააპელაციო სასამართლოში 01 ივლისის სასამართლო სხდომა დაიწყო 12:55:16 

საათზე და დასრულდა 14:34:57.  

-- სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის -- -- 2020 წლის 01 

ივლისის განჩინებით -- -- და -- -- სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდა; უცვლელად დარჩა -- -- 

სასამართლოს 2020 წლის 15 იანვრის გადაწყვეტილება. 

2.3. აღნიშნული განჩინება საკასაციო წესით გაასაჩივრეს -- -- და -- -- 2020 წლის 11 აგვისტოს. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2020 წლის 17 სექტემბრის 

განჩინებით საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-3 ნაწილის 

შესაბამისად, დასაშვებობის შესამოწმებლად წარმოებაში იქნა მიღებული -- -- და -- -- საკასაციო 

საჩივარი. 

3. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივი შეფასება  

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

განსაზღვრავს მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის სახეებს. იმისათვის, რომ დადგინდეს 

ჰქონდა თუ არა მოსამართლის მიერ შესაბამისი გადაცდომის ჩადენის ფაქტს ადგილი საჭიროა 

სამართლებრივი შეფასება მივცეთ მოცემულ საქმეზე დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს და 

შევაფასოთ კონკრეტული ფაქტები შეიცავენ თუ არა დისციპლინური გადაცდომის ნიშნებს. 
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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. ამავე ორგანული კანონის 7510 

მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, დისციპლინური სამართალწარმოების დროს დაუშვებელია 

მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებაზე ზედამხედველობა. 

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.“  

„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. 

ამდენად, მართლმსაჯულების განხორციელების უფლებამოსილება აქვს მოსამართლეს, ხოლო 

მოსამართლის მეირ მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის უფლებამოსილება აქვს მხოლოდ 

ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს კანონით დადგენილი წესით. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივი შეფასება შესაძლებელია 

მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, თუ რამდენად მოქმედებდა მოსამართლე არსებული კანონმდებლობის 

ფარგლებში.  

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პირველი მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, 

ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის დებულებანი. 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 102-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, თითოეულმა 

მხარემ უნდა დაამტკიცოს გარემოებანი, რომლებზედაც იგი ამყარებს თავის მოთხოვნებსა და 

შესაგებელს. ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, ამ გარემოებათა დამტკიცება შეიძლება თვით 

მხარეთა (მესამე პირთა) ახსნა-განმარტებით, მოწმეთა ჩვენებით, ფაქტების კონსტატაციის მასალებით, 

წერილობითი თუ ნივთიერი მტკიცებულებებითა და ექსპერტთა დასკვნებით. 

საქმის მასალებით დასტურდება, რომ -- სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

პალატის მოსამართლის -- -- 2020 წლის 01 ივლისის განჩინებით -- -- და -- -- სააპელაციო საჩივარი არ 

დაკმაყოფილდა; უცვლელად დარჩა -- -- სასამართლოს 2020 წლის 15 იანვრის გადაწყვეტილება. 

მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლემ განჩინებაში განიხილა მხოლოდ მის წარმოებაში არსებული 

სააპელაციო საჩივარი. შეისწავლა საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და მიიღო დასაბუთებული 

განჩინება. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ განჩინებაში მოსამართლე ყურადღებას ამახვილებს ყველა იმ 

მნიშვნელოვან ფაქტობრივ გარემოებაზე, რაც საქმის გადაწყვეტისათვის მნიშვნელოვნად მიიჩნია. 

მოსამართლე გადაწყვეტილებას/განჩინებას იღებს შინაგანი რწმენით წარდგენილი მტკიცებულებების 

საფუძველზე.  
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მოსამართლე განჩინების მიღებისას მოქმედებდა მისთვის საპროცესო კანონმდებლობით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში, შესაბამისად დამოუკიდებელი ინსპექტორი არ არის უფლებამოსილი 

იმსჯელოს მოსამართლეთა მიერ, მისი შინაგანი რწმენის საფუძველზე, მტკიცებულებათა შეფასებების 

შედეგად, გამოტანილი განჩინების კანონიერებაზე.  

„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. 

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: 

1. შეწყდეს -- -- №-- საჩივრის საფუძველზე მიმდინარე დისციპლინური სამართალწარმოება 

მოსამართლე -- -- მიმართ, მოსამართლის მიერ მიღებული განჩინების კანონიერების შემოწმების 

მოთხოვნის ნაწილში. 

2. გაგრძელდეს დისციპლინური სამართალწარმოება №102/20 დისციპლინურ საქმეზე მოსამართლე -- -

- მიმართ, დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში. 

 

 

ზურაბ აზნაურაშვილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი 

 


