საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაწყვეტილება
მოსამართლე -- -- მიმართ
დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის თაობაზე
15 ივნისი, 2018 წელი

ქ. თბილისი
დისციპლინური საქმე №135/17

-- -- და -- -- 2017 წლის 31 ივლისის №-- 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.
ყურადღება

უნდა

გამახვილდეს

იმ

გარემოებაზე,

რომ

„საქართველოს

საერთო

სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური
სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2017
წლის 8 თებერვლის 256-IIს (გამოქვეყნების თარიღი 13.02.17) საქართველოს კანონის მე-2
მუხლიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი საჩივარი გაიყო ორ წარმოებად და საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ წინასწარი
შემოწმება და გამოკვლევა განხორციელდა მხოლოდ 2017 წლის 15 მარტის და შემდგომი
პერიოდის ფაქტებთან დაკავშირებით.
წინასწარი შემოწმების შედეგად მომზადებული 2018 წლის 4 მაისის №135/17 დასკვნა
დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ წარდგენილ იქნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს 2018 წლის 15 ივნისის სადისციპლინო სხდომაზე განსახილველად.
1.

დისციპლინური

დევნის

დაწყების

საფუძვლიანობის

შემოწმება

განხორციელდა

საჩივრებში მითითებულ შემდეგ ფაქტებზე:
საჩივრის ავტორის განმარტებით, მოსამართლემ მიკერძოებულად განიხილა საქმე.
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2.

დისციპლინური

საჩივრის

საფუძვლიანობის

წინასწარი

შემოწმების

შედეგად

დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ დადგენილი იქნა შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებები:
2016 წლის 2 დეკემბერს -- -- სარჩელით მიმართა -- საქალაქო სასამართლოს, მოპასუხეების -- --, -- -- და -- -- მიმართ, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვის მოთხოვნით.
-- საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 15 მარტის გადაწყვეტილებით -- -- სარჩელი
დაკმაყოფილდა.
2017 წლის 3 აპრილს -- --, -- -- და -- -- -- საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 15 მარტის
გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს -- სააპელაციო სასამართლოში.
-- სააპელაციო სასამართლოს 2017 წლის 13 აპრილის განჩინებით -- --, -- -- და -- -სააპელაციო საჩივარი განსახილველად იქნა მიღებული.
2017 წლის 25 აპრილს -- -- წარადგინა სააპელაციო შესაგებელი.
-- სააპელაციო სასამართლოს 2017 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილებით -- -- და -- -სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა; გაუქმდა -- საქალაქო სასამართლოს -- საქმეთა
კოლეგიის 2017 წლის 15 მარტის გადაწყვეტილება -- -- და -- -- მიმართ სარჩელის
დაკმაყოფილების ნაწილში (სარეზოლუციო ნაწილის პირველი, მეორე და მესამე პუნქტები)
და სააპელაციო სასამართლოს მიერ ამ ნაწილში მიღებული იქნა ახალი გადაწყვეტილება; -- - სარჩელი -- -- და -- -- მიმართ არ დაკმაყოფილდა.
2017 წლის 22 ივლისს საკასაციო საჩივარი წარადგინა -- -- -- სააპელაციო სასამართლოს 2017
წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილების გაუქმების მოთხოვნით.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის 25 სექტემბრის განჩინებით -- საკასაციო
საჩივარი დარჩა განუხილველად.
3. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი
ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივი შეფასება:
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-2
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.
მოსამართლის მხრიდან მიკერძოების საკითხის განხილვისას უნდა აღინიშნოს, რომ
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-2
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პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ერთ-ერთი დისციპლინური გადაცდომის სახეს
წარმოადგენს ეთიკის წესების დარღვევა.
სამოსამართლო ეთიკის წესების მე-3 მუხლის თანახმად, მოსამართლე ინსტიტუციონალურ
და

ინდივიდუალურ

დონეზე

უნდა

განამტკიცებდეს

საზოგადოებრივ

რწმენას

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის, სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობისადმი.
ბანგალორის პრინციპების მეორე მუხლის მიხედვით მიუკერძოებლობა არის მნიშვნელოვანი
სასამართლო უფლებამოსილების ჯეროვნად განსახორციელებლად; ის ვრცელდება არა
მხოლოდ გადაწყვეტილებაზე, არამედ პროცესზეც რომლის შედეგად გადაწყვეტილება
მიიღება.

ბანგალორის

პრინციპების

2.1

მუხლის

თანახმად

მოსამართლემ

უნდა

განახორციელოს მისი სამოსამართლო ვალდებულებანი ფავორიტიზმის, მიკერძოების ან
წინასწარი

განწყობის

გარეშე;

ხოლო

2.2

მუხლის

თანახმად

მოსამართლემ

უნდა

უზრუნველყოს რომ მისი ქცევა როგორც სასამართლოში, ასევე მის გარეთ იცავდეს და
ამაღლებდეს მოსამართლისა და სასამართლოს მიუკერძოებლობის მიმართ ნდობას, როგორც
საზოგადოების, ასევე იურიდიული პროფესიების და მხარეების მხრიდან.
ასევე, მეტად საინტერესოა ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) 2002
წლის #3 დასკვნა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სამოსამართლო დავების გადაწყვეტის
არსებული მეთოდები ყოველთვის ნდობას უნდა იმსახურებდეს. უფლებამოსილებანი,
რომლებითაც მოსამართლეები არიან აღჭურვილნი, უშუალოდ დაკავშირებულია ისეთ
ღირებულებებთან,

როგორიცაა

სამართლიანობა,

ჭეშმარიტება

და

თავისუფლება.

მოსამართლეების მიმართ გამოყენებული ქცევის სტანდარტები გამომდინარეობს ამ
ღირებულებებიდან და მართლმსაჯულების განხორციელების საფუძველს წარმოადგენს
(§8). ამასთან, საზოგადოებრივი ნდობა და პატივისცემა სასამართლო ხელისუფლებისადმი
სასამართლო სისტემის მუშაობის ეფექტიანობის გარანტიებს წარმოადგენს, ცალსახად
ნათელია, რომ სამოსამართლო ქცევა პროფესიულ სფეროში საზოგადოების წევრების მიერ
განიხილება, როგორც სასამართლოების მიმართ ნდობის განუყოფელი ნაწილი (§22).
საქართველოს

სამოქალაქო

საპროცესო

კოდექსის

მე-5

მუხლის

თანახმად,

მართლმსაჯულებას სამოქალაქო საქმეებზე ახორციელებს მხოლოდ სასამართლო კანონისა
და სასამართლოს წინაშე ყველა პირის თანასწორობის საწყისებზე.
მოცემულ შემთხვევაში ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ გარემოებაზე, რომ -- სააპელაციო
სასამართლოს 2017 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილებით -- -- და -- -- სააპელაციო საჩივარი
დაკმაყოფილდა. საქმის მასალების და სხდომის ოქმის დეტალურად გაცნობის შედეგად
მოსამართლე -- -- მხრიდან არც ერთი მხარის მიმართ მიკერძოების ფაქტი არ გამოვლენილა.
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4.

საქართველოს

იუსტიციის

უმაღლესი

საბჭოს

მიერ

გადაწყვეტილების

მიღების

სამართლებრივი საფუძვლები:
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 75 12 მუხლის
პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
იღებს

დასაბუთებულ

გადაწყვეტილებას

მოსამართლის

მიმართ

დისციპლინური

სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ დისციპლინური საქმის გამოკვლევის შედეგად
მოსამართლის მიერ ამ კანონით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის
ფაქტი ან ბრალეული ჩადენა არ დადასტურდა.
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 50-ე მუხლის მე-3
პუნქტის თანახმად, სადისციპლინო საკითხზე გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ
მას ფარული კენჭისყრით მხარს დაუჭერს საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ
2/3-ისა.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ
საჩივარზე შესაბამისი გარემოებების შესწავლისა და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი
ფაქტობრივი გარემოებების შეფასების შედეგად მიიჩნია, რომ არ არსებობს „საერთო
სასამართლოების

შესახებ“

საქართველოს

ორგანული

კანონის

75 1

მუხლით

გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტი. შესაბამისად, 2018 წლის
15 ივნისს სადისციპლინო

სხდომაზე ჩატარებული

ფარული

კენჭისყრის შედეგად

(სადისციპლინო სხდომაზე დამსწრე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 15 წევრთაგან 15 ხმით,
სრული შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობა), მიიჩნია, რომ მოსამართლე -- -- მიმართ უნდა
შეწყდეს დისციპლინური სამართალწარმოება.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ იხელმძღვანელა ,,საერთო სასამართლოების
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 50-ე მუხლით და „საერთო სასამართლოების
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7512 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით
და
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:
დისციპლინურ საქმეზე №135/17 მოსამართლე -- -- მიმართ შეწყდეს დისციპლინური
სამართალწარმოება.

გიორგი მიქაუტაძე
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მდივანი
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