
 

 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა 

ქ. თბილისი         2022 წლის 25 თებერვალი 

დისციპლინური საქმე №69/21 

ყოფილი მოსამართლის -- -- მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ 

 

სახალხო დამცველის 2021 წლის 18 ივნისის №69 განცხადების საფუძველზე, „საერთო სასამართლოების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 755 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის 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 2021 წლის 22 ივნისის 

№263/69-03 წერილით მოსამართლეს ეცნობა მის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების 

დაწყების შესახებ.  

წინასწარი შემოწმების შედეგად, დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ მომზადდა 2021 წლის 4 

აგვისტოს №69/21 დასკვნა.  

1. დისციპლინური დევნის დაწყების საფუძვლიანობის შემოწმება განხორციელდა საჩივარში 

მითითებულ შემდეგ გარემოებებზე: 

სახალხო დამცველის 2021 წლის 18 ივნისის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ -- -- სასამართლოს 

განხილვაშია სს საქმე -- -- მიმართ. სახალხო დამცველის ინფორმაციით, მითითებულ სისხლის 

სამართლის საქმეზე, მოსამართლემ დაარღვია აღკვეთის ღონისძიების - პატიმრობის 2 თვეში ერთხელ 

გადასინჯვის წესი.  

2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი ფაქტობრივი 

გარემოებები: 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ 2020 წლის 30 ივნისს, სს საქმე -- -- მიმართ 

არსებითად განსახილველად გადაეცა -- -- სასამართლოს მოსამართლე -- --.  

საქმის არსებითი განხილვის ფარგლებში, 2020 წლის 23 სექტემბერს, მოსამართლე -- -- განიხილა -- -- 

მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების ძალაში დატოვების საკითხი და ბრალდებული დატოვა 

პატიმრობაში.  

2020 წლის 20 ნოემბრის სასამართლო სხდომის ოქმის აუდიო ჩანაწერს შესწავლის შედეგად დადგინდა, 

რომ 2020 წლის 20 ნოემბერს, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე, მოსამართლე -- -- ზეპირი მოსმენით 

განიხილა -- -- მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების ძალაში დატოვების საკითხი და 
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ბრალდებული -- -- დატოვა პატიმრობაში.  

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 4 აგვისტოს დასკვნა: 

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

ქვეპუნქტის თანახმად, დისციპლინური გადაცდომის ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენს მოსამართლის 

ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ სტატუსს (მოსამართლის მაღალი 

სტატუსისათვის შეუფერებელი ქმედება (ქცევა), ჩადენილი სასამართლოში ან მის გარეთ, რომელიც 

აშკარად არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს ან საყოველთაოდ აღიარებულ ზნეობრივ ნორმებს და ამით 

ლახავს სასამართლოს ავტორიტეტს ან ზიანს აყენებს სასამართლოსადმი ნდობას).  

ამასთან, მხედვოლობაშია მისაღები, რომ საქართველოს სამოსამართო ეთიკის წესების მე-8 მუხლის 

თანახმად, მოსამართლე ვალდებულია მასზე დაკისრებული მოვალეობები განახორციელოს 

ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად და სათანადო გულისხმიერებით. 

ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) 2002 წლის №3 დასკვნის 23-24 პუნქტების 

თანახმად, თავიანთი მოვალეობების შესრულებისას, მოსამართლეებმა უნდა იმოქმედონ ისე, რომ მათი 

პროფესიული კომპეტენტურობა თვალსაჩინო იყოს. 

მოსამართლეებმა უნდა შეასრულონ თავიანთი მოვალეობები ჯეროვნად და დაიცვან მხარეთა 

თანასწორუფლებიანობის პრინციპი, თავიდან აიცილონ რაიმე სახის მიკერძოება და დისკრიმინაცია და 

შეინარჩუნონ ბალანსი მხარეებს შორის და უზრუნველყონ საქმის სამართლიანი განხილვა თითოეული 

მხარისათვის.  

„სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპების მე-2 ღირებულების 2.2 პუნქტის თანახმად, 

მოსამართლის ქცევა სასამართლო სხდომის მსვლელობისას და სასამართლოს შენობის გარეთ ხელს 

უნდა უწყობდეს და ამაღლებდეს საზოგადოების, იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლებისა და 

სასამართლო პროცესის მხარეთა ნდობის ამაღლებას მოსამართლეთა და სასამართლო ორგანოთა 

მიუკერძოებლობისადმი, ხოლო ბანგალორის პრინციპების მე-3 ღირებულების 3.2 პუნქტის თანახმად,  

მოსამართლის ქმედებები და ქცევა უნდა განუმტკიცებდეს საზოგადოებას სასამართლოს პატიოსნების 

რწმენას. მართლმსაჯულება არა მხოლოდ უნდა აღსრულდეს, არამედ ასევე უნდა არსებობდეს აღქმა 

საზოგადობაში, რომ მართლმსაჯულება აღსრულდა.  

მოსამართლეთა ქცევის ეთიკური სტანდარტის გარდა, არსებითად მნიშვნელოვან საკითხს 

წარმოადგენს საპროცესო კანონმდებლობა, რომელიც განსაზღვრავს მოსამართლის ქცევას კონკრეტულ 

დისციპლინურ საჩივარში წარმოდგენილ საკითხთან მიმართებაში. კერძოდ, მოცემულ შემთხვევაში, 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს საქართველოს სსსკ-ის 2301 მუხლითან მიმართებაში სადაც 

აღნიშნულია, რომ ,,თუ ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობაა 

გამოყენებული, სასამართლო სხდომის თავმჯდომარე განაჩენის გამოტანამდე თავისი ინიციატივით 

პერიოდულად, ორ თვეში ერთხელ მაინც განიხილავს აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული 

პატიმრობის ძალაში დატოვების აუცილებლობის საკითხს. ეს ორთვიანი ვადა აითვლება 

წინასასამართლო სხდომის მოსამართლის მიერ აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული 

პატიმრობის ძალაში დატოვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან. ამ ნაწილით 

გათვალისწინებული საკითხის გადაწყვეტისას სასამართლო ხელმძღვანელობს ამ კოდექსის 206-ე 

მუხლით დადგენილი წესითა და სტანდარტით.“ 

ამავე კოდექსის 206-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, „აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, 

შეცვლისა და გაუქმების საკითხები განიხილება ღია სასამართლო სხდომაზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც არსებობს სასამართლო სხდომის დახურვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული საფუძვლები. 

მოსამართლე შუამდგომლობას განიხილავს ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობით.“  
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დისციპლინური საჩივრის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ -- -- სასამართლოს მოსამართლემ -- -- 

კანონით დადგენილ 2 თვიან ვადაში იმსჯელა -- -- მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების 

ძალაში დატოვებასთან დაკავშირებით, თუმცა სასამართლო პროცესი მოსამართლემ წარმართა 

საქართველოს სსსკ-ის 206-ე მუხლით დადგენილი წესის დარღვევით. კერძოდ, სასამართლო სხდომა 

ჩაატარა მხარეთა მონაწილეობის გარეშე, რაც საფრთხეს უქმნის სასამართლოს ავტორიტეტს და ზიანს 

აყენებს სასამართლოსადმი საზოგადოების ნდობას. მოცემულ შემთხვევაში, მოსამართლის მიერ 

აღკვეთის ღონისძიების ძალაში დატოვების საკითხის განხილვამ მხარეთა მონაწილეობის გარეშე, 

ობიექტური დამკვირვებლის თვალში შესაძლოა გააჩინოს ეჭვი სასამართლოს მიკერძოებულობასთან 

ან/და არაკონპეტენტურობასთან დაკავშირებით.   

ამდენად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი მივიდა დასკვნამდე, რომ მოსამართლე -- -- ქმედება შეიცავს 

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

ზ)ქვეპუნქტით განათვალისწინებული დისციპლინური გადაცომის შესაძლო ჩადენის ნიშნებს.  

4. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ გადაწყვეტილების 

მიღების სამართლებრივი საფუძვლები:  

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

„გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი უფლებამოსილია მიიღოს დასაბუთებული 

გადაწყვეტილება მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ თუ 

მოსამართლეს შეუწყდა სამოსამართლო უფლებამოსილება (2020 წლის 1 იანვრიდან მოქმედი 

რედაქცია). 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს -- წლის -- -- №-- განკარგულებით, -- წლის -- -- -- --

გათავისუფლდა მოსამართლის თანამდებობიდან, 65 ასაკის მიღწევის გამო. 

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

„გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას 

მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ ან 

მოსამართლის მიმართ დაწყებული დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ თუ 

მოსამართლეს შეუწყდა სამოსამართლო უფლებამოსილება.  

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, დისციპლინური 

სამართალწარმოება ხორციელდება მხოლოდ საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ. 

გამომდინარე იქიდან, რომ -- -- აღარ ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებას, იგი არ 

წარმოადგენს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ 

დისციპლინური სამართალწარმოების სუბიექტს.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა იხელმძღვანელა 

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

„გ“ ქვეპუნქტით და 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 

სახალხო დამცველის 2021 წლის 18 ივნისის №69 განცხადების საფუძველზე, ყოფილი მოსამართლის -- -

- მიმართ შეწყდეს დისციპლინური სამართალწარმოება.  

 

ზურაბ აზნაურაშვილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი 


