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ქ. თბილისი         2022 წლის 10 ნოემბერი  

 

დისციპლინური საქმე №99/19 

ყოფილი მოსამართლის -- -- მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ 

 

-- -- 2019 წლის 3 ივნისის №99 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. 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2019 წლის 5 ივნისის 

№270/99-03 წერილით მოსამართლე -- -- ეცნობა საჩივრის შემოსვლისა და დისციპლინური 

სამართალწარმოების დაწყების შესახებ. 

1. საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული ფაქტები: 

საჩივრის ავტორი მიუთითებს იმის თაობაზე, რომ მოსამართლე უფლებამოსილებას ახორციელებს 

არაჯეროვნად, კერძოდ მოსამართლე შუამდგომლობების მიუხედავად არ იღებს განჩინებას საჯარო 

შეტყობინების გზით სარჩელის მოპასუხისათვის ჩაბარების თაობაზე. 

2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი ფაქტობრივი 

გარემოებები: 

-- -- სასამართლოს 2019 წლის 15 თებერვალს სარჩელით მიმართა -- -- წარმომადგენელმა, მოპასუხის -- 

-- მიმართ, თანხის დაკისრების მოთხოვნით (-- ლარი). 

2019 წლის 27 თებერვლის სატელეფონო აქტის მიხედვით, სარჩელი მიღებულ იქნა განსახილველად, 

ხოლო მოსარჩელეს განესაზღვრა 2 თვიანი ვადა მოპასუხისათვის გზავნილის ჩასაბარებლად. 2019 

წლის 28 მარტს მოსარჩელის წარმომადგენელმა სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით სარჩელის 

საჯარო შეტყობინების გზით ჩაბარების თაობაზე, ვინაიდან მის  მიერ გზავნილის მოპასუხისათვის 

ჩაბარება ვერ მოხერხდა. 

სასამართლომ მოპასუხეს სასამართლო გზავნილი ჩააბარა თავისი ძალებით, ხოლო 2019 წლის 21 

ივნისის დაუსწრებელი გადაწყვეტილებით -- -- სარჩელი დაკმაყოფილდა. დაუსწრებელი 

გადაწყვეტილება გაეგზავნათ მხარეებს. 

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2019 წლის 31 ივლისის დასკვნა: 

-- -- მიერ 2019 წლის 3 ივნისს წარდგენილი №99 საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და 

გამოკვლევის შედეგად დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები არ შეიცავს მოსამართლე -- -- მიერ 
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„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 755 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ნიშნებს (2020 წლის 1 

იანვრამდე მოქმედი რედაქცია). 

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. 

-- -- სასამართლოს მოსამართლე -- -- საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს -- წლის -- № -- 

განკარგულებით, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 43-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, -- -- გათავისუფლდა თანამდებობიდან, 

გარდაცვალების გამო. 

„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: 

-- -- 2019 წლის 3 ივნისის №99 საჩივარზე შეწყდეს დისციპლინური სამართალწარმოება ყოფილი 

მოსამართლის - -- -- მიმართ. 

 

 

 

ზურაბ აზნაურაშვილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი 


