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დისციპლინური საქმე №91/20                               

მოსამართლე -- -- მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ 

 

-- -- 2020 წლის 26 აგვისტოს №-- 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 02 სექტემბრის №549/91-03 წერილით მოსამართლეს ეცნობა 

მის მიმართ საჩივრის შემოსვლის და დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ 

ინფორმაცია. აღნიშნული წერილით მოხდა საქმის მასალების გამოთხოვა.  

საქმის მასალები სააპელაციო სასამართლოდან გამოთხოვილ იქნა 2020 წლის 14 სექტემბერს, თუმცა 

სააპელაციო სასამართლოდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად საქმე დაბრუნებული იყო -- -- 

სასამართლოში. შესაბამისად, 2020 წლის 22 სექტემბრის წერილით საქმის მასალები -- საქალაქოდან 

იქნა გამოთხოვილი. მასალები დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში მიღებულია 25 სექტემბერს. 

1. საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული ფაქტები: 

საჩივრის ავტორის განცხადებით, მოსამართლემ არ იცნობდა საქმის მასალების, არ დაკითხა მოწმე, 

მოპასუხის ნათქვამზე, რომ ის ჩაიდენდა დანაშაულს საჩივრის ავტორის მიმართ არ მოახდინა 

რეაგირება, დაარღვია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-4, 102-ე მუხლები და უგულებელყო 

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-19 მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტები.  

2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

2020 წლის 07 აგვისტოს -- -- სარჩელით მიმართა -- -- სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

კოლეგიას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ -- -- პოლიციის დეპარტამენტის -- -- 

განყოფილების მიმართ და მოითხოვა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს -- -- პოლიციის 

დეპარტამენტის -- -- ინსპექტორ-გამომძიებლის -- -- მიერ 2020 წლის 05 აგვისტოს გამოცემული -- 

შემაკავებელი ორდერის გაუქმება. 

-- -- სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის -- -- 2020 წლის 14 აგვისტოს 

განჩინებით -- -- სარჩელი მიღებულ იქნა სასამართლო წარმოებაში; საქმეში, ადმინისტრაციულ 

საპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, მესამე პირად ჩაება -- --. 
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-- -- სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის -- -- 2020 წლის 17 აგვისტოს 

განკარგულებით -- -- სასამართლოში წესრიგის დარღვევისთვის დაჯარიმდა 100 ლარის ოდენობით. 

-- -- სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის -- -- 2020 წლის 17 აგვისტოს 

გადაწყვეტილებით -- -- სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრა -

- -- 2020 წლის 19 აგვისტოს. 

-- სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2020 წლის 31 აგვისტოს განჩინებით 

-- -- სააპელაციო საჩივარი მიღებულ იქნა განსახილველად.  

-- სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2020 წლის 02 სექტემბრის 

განჩინებით -- -- სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდა; უცვლელად დარჩა -- -- სასამართლოს 2020 

წლის 17 აგვისტოს გადაწყვეტილება. 

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. 

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. 
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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 ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსის მე-19 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად,      

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 103-ე მუხლით მინიჭებული უფლებამოსილების 

გარდა, სასამართლო უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივითაც შეაგროვოს ფაქტობრივი 

გარემოებები და მტკიცებულებები. ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, მხარეს უფლება აქვს ამ 

ფაქტობრივი გარემოებების გამოყენებამდე და მტკიცებულებების შემოწმებამდე წარადგინოს 

საკუთარი მოსაზრება მათ თაობაზე, ხოლო მესამე ნაწილის თანახმად, სასამართლო უფლებამოსილია 

მხარეს დაუნიშნოს დამატებითი ვადა მტკიცებულებათა წარსადგენად. 

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 -- -- სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 

მოსამართლის -- -- 2020 წლის 17 აგვისტოს გადაწყვეტილებით -- -- სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

საქმეზე სასამართლო სხდომა გაიმართა 17 აგვისტოს. სხდომა წარიმართა საპროცესო 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. რაიმე სახის საპროცესო დარღვევას ადგილი არ ჰქონია.  

რაც შეეხება მოსამართლის მიერ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 102-ე ან ადმინისტრაციული 

საპროცესო კოდექსის 19-ე მუხლის დარღვევას, აღნიშნულთან მიმართებით მნიშვნელოვანია, რომ 

მოსამართლე ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე 

შინაგანი რწმენის საფუძველზე აფასებს მტკიცებულებების ან/და მათი გამოთხოვის საკითხს. მოცემულ 

შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ პირველ ინსტანციაში საქმის განხილვის ეტაპზე მხარის მიერ 

მტკიცებულებათა გამოთხოვის შესახებ შუამდგომლობა არ ყოფილა დაყენებული. აღნიშნული 

შუამდგომლობა მხარემ დააყენა სააპელაციო ინსტანციას სასამართლოში, სადაც ასევე მოწმის სახით 

დაკითხულ იქნა საჩივრის ავტორის დედა.  

აქვე, აღსანიშნავია, რომ სხდომის აუდიოოქმის მოსმენის შედეგად მოსამართლის მეირ რაიმე 

საპროცესო ნორმის დარღვევას ადგილი არ ჰქონია.  

„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 
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გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 

შეწყდეს -- -- №-- საჩივრის საფუძველზე მიმდინარე დისციპლინური სამართალწარმოება მოსამართლე 

-- -- მიმართ. 

 

 

ზურაბ აზნაურაშვილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი 


