
პოსტსაბჭოთა ქვეყნების დისციპლინური სამართალწარმოება 

სადისციპლინო ორგანოების სტრუქტურა და საქმიანობის წესი1 

 

 

# ქვეყანა 
დისციპლინური ორგანო 

(ორგანოები) 

დისციპლინური 

სამართალწარმოების დაწყებაზე 

უფლებამოსილი ორგანო 

დისციპლინური 

სამართალწარმოების დაწყების 

საბაბი 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

საფუძვლები, დისციპლინური 

გადაცდომის სახეები 

დისციპლინური სახდელის 

(დისციპლინური ზემოქმედების) 

სახეები 

საქმის განხილვა ღია 

(დახურულ) 

სხდომაზე 

დისციპლინური ორგანოს მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილების სახეები 

და გადაწყვეტილების მიღების წესი 

ზემდგომი 

დისციპლინური 

ორგანო 

ზემდგომი დისციპლინური 

ორგანოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების სახეები 

 

1 

 

რუსეთის 

ფედერაციული 

რესპუბლიკა 

 

1. რუსეთის ფედერაციის 

მოსამართლეთა 

საკავალიფიკაციო 

კოლეგია;2 

 

2. რუსეთის ფედერაციის 

მოსამართლეთა უმაღლესი 

საკვალიფიკაციო 

კოლეგია.3 

 

 

 

1. რუსეთის ფედერაციის 

მოსამართლეთა საკავალიფიკაციო 

კოლეგია; 

 

2. რუსეთის ფედერაციის 

მოსამართლეთა უმაღლესი 

საკვალიფიკაციო კოლეგია. 

 

 

 

სასამართლოს თავმჯდომარის 

წარდგინება ან მიმართვა – 

მოსამართლის დისციპლინურ 

პასუხისმგებლობაში მიცემის 

შესახებ. 4 

 

 

 

 

რუსეთის ფედერაციის კანონის 

„მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ“, 

და მოსამართლეთა ეთიკის 

კოდექსის ნორმათა დარღვევა. 5 

 

1. გაფრთხილება; 6 

 

2. მოსამართლის უფლებამოსილების 

ვადაზე ადრე შეწყვეტა. 7 

 

 

საქმე განიხილება 

ღია, საჯარო 

სხდომაზე, მედიის 

წარმომადგენელთა 

მონაწილეობით. 8 

 

კოლეგიის გადაწყვეტილება მიიღება 

ფარული კენჭისყრით, თუ სხდომას 

ესწრება კოლეგიის წევრთა ნახევარზე 

მეტი: 

 

1. დისციპლინური სახდელის 

დაკისრების შესახებ; 

 

2. დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემაზე 

უარის თქმის შესახებ; 

 

3. დისციპლინური საქმის შეწყვეტის 

შესახებ. 

 

 

 

 

 

სადისციპლინო 

სასამართლო; 9 

 

 

 

 

სადისციპლინო სასამართლოს 

გადაწყვეტილებები მიიღება ღია 

კენჭისყრით, სადისციპლინო 

სასამართლოს წევრთა ხმათა 

უმრავლესობით: 

 

1. საჩივრის დაკმაყოფილებისა 

და მოსამართლეთა შესაბამისი 

საკვალიფიკაციო კოლეგიის 

გადაწყვეტილების გაუქმების 

შესახებ; 

 

2. მოსამართლისათვის 

უფლებამოსილების შეწყვეტის 

შესახებ მიმართვის 

დაკმაყოფილების შესახებ; 

 

 

3. საჩივრისა და მიმართვის 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის 

შესახებ. 

 

 

2 

 

უკრაინა 

 

1. უკრაინის 

მოსამართლეთა უმაღლესი 

საკვალიფიკაციო კომისია; 
10 

 

2. იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო. 11 

 

 

1. უკრაინის მოსამართლეთა 

უმაღლესი საკვალიფიკაციო 

კომისია; 

 

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. 

 

 

ნებისმიერი პირის განცხადება 

(საჩივარი), ვისთვისაც ცნობილია 

მოსამართლის მიერ 

დისციპლინური გადაცდომის 

შესახებ, გარდა ანონიმური 

საჩივრებისა. 

 

1. მართლმსაჯულების 

განხორციელებისას პროცესუალური 

ნორმების მნიშვნელოვანი დარღვევა, 

დაკავშირებული –

მართლმსაჯულების 

ხელმისაწვდომობაზე უარის 

თქმასთან, რაც დაუშვებელია 

კანონით; სასამართლოში საქმეთა 

განაწილებისა და რეგისტრაციის 

წესების დარღვევა; სასამართლოს 

განსჯადობის ან უწყებრივი 

ქვემდებარეობის წესების დარღვევა; 

სარჩელის უზრუნველყოფის ზომების 

უსაფუძვლო გამოყენება; 

 

2. მოსამართლის მიერ განცხადების, 

საჩივრის ან საქმის კანონით 

დადგენილ ვადაში განხილვის 

შესახებ ზომების მიუღებლობა; 

 

3. საქმის მიუკერძოებლად 

განხილვის შესახებ მოთხოვნის 

დარღვევა, კერძოდ აცილების 

(თვითაცილების) წესის დარღვევა; 

 

4. სამოსამართლო ეთიკის წესების 

სისტემატური ან უხეში დარღვევა, 

რომელიც ძირს უთხრის 

სასამართლოს ავტორიტეტს; 

 

5. მოსამართლის მიერ კანონით 

დაცული საიდუმლოების, მათ შორის 

თათბირის საიდუმლოების ან ისეთი 

საიდუმლოების გამჟღავნება, 

რომელიც მოსამართლისთვის 

ცნობილი გახდა საქმის დახურულ 

სასამართლო პროცესზე 

განხილვისას; 

 

6. შემოსავლების, ხარჯების და 

გასული წლის ფინანსური 

ვალდებულებების შესახებ ქონებრივი 

დეკლარაციის წარუდგენლობა ან 

დაგვიანებით წარდგენა იმ ფორმითა 

და წესით, რაც დადგენილია 

უკრაინის კანონით –„კორუფციის 

წინააღმდეგ ბრძოლისა და 

პრევენციული ზომების შესახებ“, 

შეგნებულად ცრუ მონაცემების შეტანა 

დეკლარაციაში.12 

 

 

საყვედური. 13 

 

საქმე განიხილება 

ღია, საჯარო 

სხდომაზე. 14 

 

გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის 

წევრთა საერთო შემადგენლობის 

უმრავლესობით: 

 

1. მოსამართლისათვის დისციპლინური 

სახდელის დაკისრების შესახებ; 

 

2. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 

რეკომენდაციის გაგზავნა – 

მოსამართლის თანამდებობიდან 

გათავისუფლების შესახებ წარდგინების 

მოსამზადებლად; 

 

3. დისციპლინური საქმის შეწყვეტის 

შესახებ. 

 

 

1. იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო; 

 

2. უკრაინის უმაღლესი 

ადმინისტრაციული 

სასამართლო; 

 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

გადაწყვეტილებები: 15 

 

1. აკმაყოფილებს მოსამართლის 

ან იმ პირის საჩივარს, ვინც 

მიმართა მოსამართლის 

დისციპლინურ პასუხისგებაში 

მიცემის შესახებ; 

– აუქმებს გადაწყვეტილებას 

მოსამართლის დისციპლინურ 

პასუხისმგებლობაში მიცემის 

შესახებ და წყვეტს დისციპლინურ 

წარმოებას; 

 

2. აკმაყოფილებს მთლიანად ან 

ნაწილობრივ და ცვლის უკრაინის 

მოსამართლეთა 

საკვალიფიკაციო კომისიის 

გადაწყვეტილებას; 

 

3. საჩივარს ტოვებს 

დაუკმაყოფილებლად, ხოლო 

მოსამართლეთა შესაბამისი 

უმაღლესი საკვალიფიკაციო 

კომისიის გადაწყვეტილებას – 

ცვლილების გარეშე. 

 



 

3 

 

ბელარუსი 

 

 

 

1. უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეთა 

საკვალიფიკაციო 

კოლეგია;16 

 

2. საოლქო (მინსკის 

საქალაქო) 

სასამართლოების 

მოსამართლეთა 

საკვალიფიკაციო 

კოლეგია;17 

 

3. სამხედრო 

სასამართლოების 

მოსამართლეთა 

საკვალიფიკაციო 

კოლეგია;18 

 

4. სამეურნეო 

სასამართლოების 

მოსამართლეთა 

საკვალიფიკაციო 

კოლეგია.19 

 

 

1. ბელარუსის რესპუბლიკის 

პრეზიდენტს – ყველა მოსამართლის 

მიმართ; 20 

 

2. ბელარუსის რესპუბლიკის უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარეს – 

საერთო სასამართლოების 

ყველა მოსამართლის მიმართ; 21 

 

3. ბელარუსის რესპუბლიკის 

უმაღლესი სამეურნეო 

სასამართლოს 

თავმჯდომარეს – სამეურნეო 

სასამართლოს ყველა 

მოსამართლის მიმართ; 22 

 

4. იუსტიციის მინისტრს – 

საერთო და სამეურნეო 

სასამართლოების მოსამართლეთა 

მიმართ (გარდა ბელარუსიის 

რესპუბლიკის უზენაესი 

სასამართლოს და უმაღლესი 

სამეურნეო სასამართლოს 

თავმჯდომარეების, თავმჯდომარის 

მოადგილეებისა და 

მოსამართლეების მიმართ); 

 

5. ბელარუსის საოლქო (მინსკის 

საქალაქო), სამხედრო 

სასამართლოების თავმჯდომარეებს 

– შესაბამისი საოლქო (მინსკის 

საქალაქო), რაიონული (საქალაქო) 

და სპეციალიზებული 

სასამართლოების ბელორუსიის 

სამხედრო და 

საგარნიზონთაშორისო სამხედრო 

სასამართლოების მოსამართლეთა 

მიმართ; 

 

6. საოლქო (მინსკის საქალაქო) 

სამეურნეო სასამართლოების, 

სპეციალიზებული სამეურნეო 

სასამართლოს თავმჯდომარეებს – 

ოლქის (მინსკის საქალაქო) 

შესაბამისი ეკონომიკური 

სასამართლოების, სპეციალიზებული 

ეკონომიკური სასამართლოების 

მოსამართლეთა მიმართ; 23 

 

7. შესაბამისი საოლქო (მინსკის 

საქალაქო) აღმასრულებელი 

კომიტეტების იუსტიციის 

დეპარტამენტის უფროსებს – 

შესაბამისი რაიონული (საქალაქო) 

და სპეციალიზებული 

სასამართლოების მოსამართლეთა 

მიმართ. 

 

  

1. მართლმსაჯულების 

განხორციელებისას კანონის 

მოთხოვნათა დარღვევა; 

 

2. ბელარუსის რესპუბლიკის 

მოსამართლეთა ეთიკის კოდექსის 

დარღვევა; 

 

3. მოსამართლის მიერ შრომის 

შინაგანაწესის დაუცველობა; 

 

4. სხვა სახის სამსახურებრივი 

გადაცდომა. 

 

1. შენიშვნა; 

 

2. საყვედური; 

 

3. გაფრთხილება – თანამდებობრივი 

შეუფერებლობისათვის 

(არაკომპეტენტურობისათვის); 

 

4. მოსამართლისათვის 

საკვალიფიკაციო კლასის 

დაქვეითება ექვსი თვის ვადით; 

 

5. თანამდებობიდან გათავისუფლება. 

 

 

კოლეგიის სხდომები 

საჯაროა.24 

 

1. მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო 

კოლეგია – კოლეგიის წევრთა ხმათა 

უმრავლესობით იღებს დასკვნას, 

რომელსაც გააჩნია სარეკომენდაციო 

ხასიათი, კერძოდ: 25 

 

ა. საკვალიფიკაციო კლასის ექვს 

თვემდე ვადით შემცირების შესახებ; 
 

ბ. მოსამართლის თანამდებობიდან 

გათავისუფლების შესახებ; 
 

გ. დისციპლინური წარმოების შეწყვეტის 

შესახებ. 

 

2. შესაბამისი სასამართლოს 

თავმჯდომარის გადაწყვეტილება 

მოსამართლისთვის სახდელის 

დაკისრების შესახებ; 26 

 

3. ბელარუსის რესპუბლიკის 

პრეზიდენტის გადაწყვეტილება –

მოსამართლის თანამდებობიდან 

გათავისუფლების შესახებ. 

 

 

1. ბელარუსის 

რესპუბლიკის უზენაესი 

სასამართლოს 

პრეზიდიუმი; 27 

 

2. ბელარუსის 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი სამეურნეო 

სასამართლოს 

პრეზიდიუმი; 

 

3. ბელარუსის 

რესპუბლიკის უზენაესი 

სასამართლოს 

საკვალიფიკაციო 

კოლეგია; 28 

 

4. ბელარუსის 

რესპუბლიკის უზენაესი 

სასამართლო. 29 

 
 

 

 

1. კოლეგიის დასკვნის 

უცვლელად დატოვებისა და 

საჩივრის დაკმაყოფილების 

გარეშე დატოვების შესახებ; 

 

2. კოლეგიის დასკვნის შეცვლის 

შესახებ; 
 

3. კოლეგიის გადაწყვეტილების 

გაუქმებისა და საქმის წარმოების 

შეწყვეტის შესახებ. 
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მოლდოვის 

რესპუბლიკა 

 

 

 

სადისციპლინო კოლეგია. 30 

 

 

 

მაგისტრატურის უმაღლესი საბჭო. 31 

 

განცხადება, შეტანილი: 

 

1. ნებისმიერი დაინტერესებული 

პირის მიერ; 

 

2. მაგისტრატურის უმაღლესი 

საბჭოს წევრების მიერ; 

 

3. მოსამართლის საქმიანობის 

შემფასებელი კომიტეტის მიერ, 

როგორც ეს გათვალისწინებულია 

2012 წლის 5 ივლისის #154-ე 

კანონის 23-ე მუხლის მე-4 პუნქტში. 

კანონი ”მოსამართლეთა 

შერჩევის, საქმიანობის შეფასებისა 

და კარიერის თაობაზე”; 

 

4. სასამართლო ინსპექციის მიერ 

საკუთარი ინიციატივით 1996 წლის 

19 ივლისის ”მაგისტრატურის 

უმაღლესი საბჭოს შესახებ” #947-

XIII კანონის 72-ე მუხლის 

შესაბამისად. 

 

 

1. საქმის განხილვის აცილების 

კანონით გათვალისწინებული ერთ-

ერთი საფუძვლის არსებობის 

მიუხედავად, მოსამართლის მიერ 

აცილებაზე უარის თქმა. ასევე, ერთი 

და იგივე საქმეზე დაუსაბუთებელი და 

განმეორებითი აცილებების 

განხორციელება, რასაც შედეგად 

მოყვა საქმის განხილვის 

გაჭიანურება; 

 

2. კანონის განზრახი, 

არაკეთილსინდისიერი ან 

განმეორებით დაუდევარი 

გამოყენება დამკვიდრებული 

ერთგვაროვანი სასამართლო 

პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ; 

 

3. სამოსამართლო 

უფლებამოსილების 

განხორციელებისას მოსამართლის 

მიერ ისეთი ქმედების ჩადენა, 

რომლიც აშკარად ადასტურებს მის 

არაპროფესიონალიზმს და 

არაკომპეტენტურობას. 

 

4. სხვა მოსამართლის 

სამოსამართლო საქმიანობაში 

ჩარევა; 

 

5. უკანონო ჩარევა ან მოსამართლის 

თანამდებობის გამოყენება სხვა 

ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, 

თანამდებობის პირებთან 

ურთიერთობაში, უსამართლო 

უპირატესობის მოსაპოვებლად 

პირადი ან სხვათა ინტერესების 

სასარგებლოდ; 

 

6. თათბირის საიდუმლოების ან 

პროცესის კონფიდენციალობის 

გამჟღავნება, ასევე, სხვა კონფი-

დენციალური ინფორმაციის გაცემა, 

რომელზეც მოსამართლეს ხელი 

მიუწვდება სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების 

განხორციელებისას; 

 

7. საპროცესო მოქმედებების 

 

1. შენიშვნა; 

 

2. საყვედური; 

 

3. ხელფასის დაქვითვა; 

 

4. სამსახურიდან გათავისუფლება. 32 

 

 

სადისციპლინო 

კოლეგიის 

პლენარული 

სხდომები საჯაროა. 

 
 

 

სადისციპლინო კოლეგია 

გადაწყვეტილებას იღებს დახურულ 

სხდომაზე; 

 

1. დისციპლინური გადაცდომის ფაქტის 

დადგენილად ცნობის და ამ კანონის მე-

6 მუხლით დადგენილი ერთ-ერთი 

სახდელის გამოყენების თაობაზე; 33 

 

2. დისციპლინური გადაცდომის ფაქტის 

დადგენილად ცნობის და 

დისციპლინური სამართალწარმოების 

შეწყვეტის თაობაზე, როდესაც გასულია 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

დაკისრების ხანდაზმულობის ვადა; 

 

3. დისციპლინური სამართალწარმოების 

შეწყვეტის თაობაზე, როდესაც 

დადგინდება, რომ დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენას ადგილი არ 

ჰქონია. 

 

სადისციპლინო კოლეგიას შეუძლია 

დამატებითი რეკომენდაცია მიაწოდოს 

მაგისტრატურის უმაღლეს საბჭოს, რათა 

განხორცილდეს მოსამართლის 

საქმიანობის რიგგარეშე შეფასება, თუ 

ამის საჭიროებაზე მეტყველებენ 

არსებული გარემოებები და მასალები. 

 

 

 

 

1. მაგისტრატურის 

უმაღლეს საბჭო; 

 

2. უზენაესი 

სასამართლოს 

კოლეგია. 34 

 

უზენაესი სასამართლოს 

კოლეგიის გადაწყვეტილება 

საბოლოა და გასაჩივრებას არ 

ექვემდებარება. 35 

 

 



განხორციელების, სასამართლო 

გადაწყვეტილების მომზადების და 

მისი პროცესის მონაწილე მხარეებზე 

გადაცემის ვადების დარღვევა 

მოსამართლის აშკარა ბრალით; 

 

8. სამსახურის გაცდენა, დაგვიანება ან 

სამსახურიდან წასვლა ობიექტური 

მიზეზების გარეშე, რასაც შედეგად 

მოყვა სასამართლო საქმიანობის 

შეფერხება; 

 

9. მართლმსაჯულების 

განხორციელების პროცესშიკანონით 

დადგენილი იმპერატიული ნორმების 

დარღვევა; 

 

10. მოსამართლის ბრალით მისი 

მოვალეობის შეუსრულებლობა ან 

დაგვიანებული შესრულება საპატიო 

მიზეზის გარეშე; 

 

11. სამოსამართლო 

უფლებამოსილების 

განხორციელებისას კოლეგების, 

იურისტების, ექსპერტე-

ბის,მოწმეების,ან პროცესის 

მონაწილე სხვა პირთა მიმართ 

უღირსი საქციელის ჩადენა; 

 

12. იმ ნორმების დარღვევა, 

რომლებიც შეეხება 

მოსამართლისთვის დადგენილ 

შეუთავსებლობებს და აკრძალვებს; 

 

13. დანაშაულის ნიშნების შემცველი 

ქმედების ჩადენა, რომელიც ზიანს 

აყენებს მართლმსაჯულების 

ავტორიტეტს; 

 

14. ინსპექტორ-მოსამართლეების 

საქმიანობის ხელის შეშლა 

ნებისმიერი საშუალებით; 

 

15. გადაწყვეტილებაში არაჯეროვანი 

გამოთქმების გამოყენება ან 

გადაწყვეტილების დასაბუთება 

იურიდიული ლოგიკის აშკარად 

საწინააღმდეგოდ, რომელმაც 

შეიძლება ზიანი მიაყენოს 

მართლმსაჯულების ავტორიტეტს ან 

მოსამართლის პროფესიულ 

ღირსებას; 

 

16. სხვა ქმედებები, რომლებიც ზიანს 

აყენებენ მოსამართლის პროფესიულ 

ღირსებას ან პატივს ან 

მართლმსაჯულების ავტორიტეტს 

ჩადენილი სამოსამართლო 

უფლებამოსილების 

განხორციელებისას ან მის გარეთ. 

 

დისციპლინურ გადაცდომას 

წარმოადგენს სასამართლოს 

თავმჯდომარის ან თავმჯდომარის 

მოადგილის მიერ #514-XIII კანონის 

მე-16 მუხლში ფორმულირებული 

მოვალეობების შეუსრულებლობა, 

რომელმაც ზიანი მიაყენა 

სასამართლოს საქმიანობას. 
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აზერბაიჯანი 

 

იუსტიციის საბჭო. 36 

 

იუსტიციის საბჭო. 37 

 

ფიზიკური და იურიდიული 

პირების საჩივარი; 

 

მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებში გამოქვეყნებული 

ინფორმაცია; 

 

კანონის დარღვევა, რომელიც 

გამოვლინებულ იქნა საქმის 

სააპელაციო ან საკასაციო 

ინსტანციაში განხილვისას, 

აგრეთვე, ამ სასამართლოების 

მიერ მიღებული განსაკუთრებული 

გადაწყვეტილებები; 

 

კანონის დარღვევა, რომელიც 

ასახულია ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს და 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილებებში; 

 

კანონის დარღვეა, რომელიც 

გამოვლინებულ იქნა 

სასამართლო პრაქტიკის 

განზოგადების და მოსამართლის 

საქმიანობის შეფასებისას; 

 

სხვა ინფორმაცია, რომელიც 

მიღებულია იმ პირებისგან, 

რომლებიც უფლებამოსილნი 

არიან მიმართონ დისციპლინური 

სამართალწარმოების დაწყების 

მოთხოვნით. 

 

 

1. თუ საქმის განხილვისას 

მოსამართლე არაერთგზის ან უხეშად 

არღვევს კანონმდებლობის 

მოთხოვნებს; 

 

2. სამოსამართლო ეთიკის 

დარღვევისას; 

 

3. შრომისა და საწარმოო 

დისციპლინის შესახებ 

კანონმდებლობის მოთხოვნების 

დარღვევა; 

 

4. „კორუფციასთან ბრძოლის 

შესახებ“ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

კანონის 9–ე მუხლით 

გათვალისწინებული 

სამართალდარღვევების ჩადენისას; 

 

5. სასამართლოს სახელის გამტეხი 

ქმედების ჩადენისას. 

 

1. შენიშვნა; 38 

 

2. საყვედური; 39 

 

3. მოსამართლისათვის 

უფლებამოსილების შეწყვეტა. 40 

 

 

ღია სხდომაზე 

 

იუტიციის საბჭო გადაწყვეტილებას 

იღებს ღია კენჭისყრით, სხდომაში 

მონაწილე საბჭოს წევრების ხმათა 

უბრალო უმრავლესობით; 41 

 

 

1. შენიშვნა; 

 

2. საყვედური; 

 

3. მოსამართლის თანამდებობიდან 

დაქვეითების შესახებ, – წინადადების 

შეტანა აზერბაიჯანის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოებში; 

 

4. მოსამართლის სამუშაო ადგილის 

შეცვლის შესახებ, – წინადადების შეტანა 

აზერბაიჯანის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოებში; 
 

5. მოსამართლისათვის 

უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ; 

 

6. დისციპლინური წარმოების შეწყვეტის 

შესახებ. 42 

 

 

 

უზენაესი სასამართლოს 

პლენუმი. 43 

 

1. ძალაში ტოვებს იუსტიციის 

საბჭოს გადაწყვეტილებას; 

 

2. აუქმებს იუსტიციის საბჭოს 

გადაწყვეტილებას ან ცვლილება 

შეაქვს მასში და თავის 

გადაწყვეტილებას წარუდგენს 

საბჭოს. 44 
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უზბეკეთი 

 

მოსამართლეთა 

 

1. უზბეკეთის რესპუბლიკის უზენაესი 

 

უზბეკეთის რესპუბლიკის 

 

1. მართლმსაჯულების 

 

1. საყვედური; 
 

საქმე განიხილება 

 

საკვალიფიკაციო კოლეგია 

 

მოსამართლეთა 

 

1. უმაღლესი საკვალიფიკაციო 



საკვალიფიკაციო 

კოლეგია.45 

 
 

სასამართლოს თავმჯდომარეს - 

საერთო იურისდიქციის 

სასამართლოების მოსამართლეთა 

მიმართ; 

 

2. ყარაყალპაკეთის რესპუბლიკის 

სისხლისა და სამოქალაქო 

სამართლის საქმეების უზენაესი 

სასამართლოების, საოლქო და 

ტაშკენტის საქალაქო, სამოქალაქო 

და სისხლის სამართლის საქმეების 

სასამართლოების თავმჯდომარეებს 

- ამ სასამართლოთა 

მოსამართლეების, 

რაიონთაშორისო, რაიონული ( 

საქალაქო) სამოქალაქო და 

სისხლის სამართლის საქმეთა 

სასამართლოების, რაიონული 

(საქალაქო) სისხლის სამართლის 

საქმეთა სასამართლოების 

მოსამართლეთა მიმართ; 
 

3. უზბეკეთის რესპუბლიკის 

სამხედრო სასამართლოს 

თავმჯდომარეს - ამ სასამართლოს 

მოსამართლეებისა და საოლქო და 

ტერიტორიული სამხედრო 

სასამართლოების მოსამართლეთა 

მიმართ; 

 

4. უზბეკეთის რესპუბლიკის 

უმაღლესი სამეურნეო 

სასამართლოს თავმჯდომარეს - 

სამეურნეო სასამართლოების 

მოსამართლეთა მიმართ; 46 

 

პრეზიდენტთან არსებული, 

მოსამართლის თანამდებობაზე 

შერჩევისა და რეკომენდირების 

უმაღლესი საკავალიფიკაციო 

კომისიის წარდგინება. 47 

განხორციელებისას კანონიერების 

დარღვევა; 

 

2. ხარვეზების დაშვება სასამართლო 

საქმიანობის ორგანიზებისას 

დაუდევრობის ან უდისციპლინობის 

გამო, აგრეთვე ისეთი გადაცდომის 

ჩადენა, რომელიც სახელს უტეხს 

მოსამართლის პატივსა და ღირსებას 

და ბღალავს სასამართლოს 

ავტორიტეტს; 

 

3. მოსამართლის მიერ ეთიკის 

წესების დარღვევა. 48 

 

 

 

 

2. ჯარიმა. 49 

 

დახურულ სხდომაზე. უფლებამოსილია, თუ მის სხდომას 

ესწრება კოლეგიის წევრთა არანაკლებ 

ნახევრისა; 

 

საკვალიფიკაციო კოლეგია 

დისციპლინურ საქმეებზე 

გადაწყვეტილებას იღებს დახურულ 

სხდომაზე კოლეგიის წევრების ხმათა 

უმრავლესობით; 50 

 

გადაწყვეტილებათა სახეები: 

 

1. დისციპლინური სახდელის 

დაკისრების შესახებ; 

 

2. დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

საქმის შეწყვეტის შესახებ; 51 

 

3. დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

შესახებ საქმის მასალების იმ 

ორგანოებისათვის გადაგზავნის შესახებ, 

რომლებიც უფლებამოსილნი არიან 

აღძრან მოსამართლის 

უფლებამოსილების ვადაზე ადრე 

შეწყვეტის საკითხი. 52 

 

უმაღლესი 

საკვალიფიკაციო 

კოლეგია. 53 

კოლეგია გადაწყვეტილებას ან 

დასკვნას ტოვებს უცვლელად, 

ხოლო საჩივარს ან წარდგინებას 

დაკმაყოფილების გარეშე; 

 

2. აუქმებს გადაწყვეტილებას ან 

დასკვნას და მასალებს აგზავნის 

ხელახლა განსახილველად; 

 

3. აუქმებს გადაწყვეტილებას ან 

დასკვნას და მასალებს იღებს 

თავის წარმოებაში; 

 

4. აუქმებს გადაწყვეტილებას და 

წყვეტს დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის საქმეს; 

 

5. ცვლის გადაწყვეტილებას და 

მოსამართლეს აკისრებს სხვა 

სახის დისციპლინურ სახდელს.54 
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ყაზახეთი 

 

სასამართლო ჟიური. 55 

 

დისციპლინური 

სამართალწარმოების აღძვრის 

უფლება ამოღებულია კანონიდან. 56 

 

 

 

1. დისციპლინური წარმოების 

აღძვრა - სასამართლო 

კოლეგიების თავმჯდომარეების, 

ყაზახეთის რესპუბლიკის უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეების, 

საოლქო სასამართლოების 

თავმჯდომარეების და 

სასამართლო კოლეგიების 

თავმჯდომარეების მიმართ - 

ყაზახეთის რესპუბლიკის უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარის 

წარდგინებით; 
 

დისციპლინური წარმოება - 

საოლქო სასამართლოს 

მოსამართლეების, რაიონული 

სასამართლოს თავმჯდომარეების 

და მოსამართლეების მიმართ - 

საოლქო სასამართლოს 

თავმჯდომარის ან ყაზახეთის 

რესპუბლიკის უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარის 

წარდგინებით. 

 

2. ყაზახეთის რესპუბლიკის 

საოლქო სასამართლოს ან 

უზენაესი სასამართლოს 

პლენარული სხდომის 

გადაწყვეტილება; 57 

 

 

1. საქმის განხილვისას კანონიერების 

დარღვევა; 

 

2. სახელის გამტეხი ქმედების ჩადენა, 

რომელიც ეწინააღმდეგება 

სამოსამართლო ეთიკას; 
 

3. შრომის დისციპლინის უხეში 

დარღვევა. 58 

 

1. შენიშვნა 

 

2. საყვედური; 

 

3. სასამართლოს თავმჯდომარის ან 

თავმჯდომარის მოადგილის 

თანამდებობიდან გათავისუფლება - 

სამსახურებრივი მოვალეობების 

არაჯეროვანი შესრულებისათვის; 

 

4. მოსამართლის თანამდებობიდან 

გათავისუფლება - კონსტიტუციური 

კანონით გათვალისწინებული 

საფუძვლებით. 59 

 

 

 

საქმე განიხილება 

ღია სხდომაზე. 60 

 

მოსამართლეთა ჟიურის სხდომა 

უფლებამოსილია თუ მას ესწრება 7 

წევრი მაინც. 

 

გადაწყვეტილებები: 

 

1. დისციპლინური სახდელის 

დაკისრების შესახებ, რაც 

გათვალისწინებულია კონსტიტუციური 

კანონის მე-40 მუხლის პირველი 

ნაწილით; 

 

2. დისციპლინური 

სამართალწარმოების შეწყვეტის 

შესახებ; 61 

 

3. დაკავებული თანამდებობისათვის 

მოსამართლის შესაფერისობის შესახებ; 
 

4. მოსამართლის პროფესიული 

კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ 

ზომების მიღების თაობაზე 

(მოსამართლის გაგზავნა 

სასწავლებლად, ზემდგომ 

სასამართლოში სტაჟირების 

ორგანიზება და სხვა); 
 

5. დაკავებული თანამდებობისათვის 

მოსამართლის შეუფერებლობის 

შესახებ მისი პროფესიული 

არაკომპეტენტურობის გამო. 62 

 

 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო. 63 

 

1. გასცემს რეკომენდაციებს - 

სასამართლო კოლეგიის 

თავმჯდომარეების და 

მოსამართლეების 

თანამდებობიდან 

გათავისუფლების შესახებ; 64 

 

2. ან იღებს საოქმო 

გადაწყვეტილებას - მათ 

გათავისუფლებაზე 

რეკომენდაციის გაცემაზე უარის 

თქმის შესახებ. 65 
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ყირგიზეთი 

 

მოსამართლეთა საბჭოს 

სადისციპლინო კომისია. 66 

 

მოსამართლეთა საბჭოს 

სადისციპლინო კომისია. 67 

 

1. ფიზიკური და იურიდიული 

პირების საჩივრები; 

 

2. სახელმწიფო ორგანოების, 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოების, მათი თანამდებობის 

პირების წარდგინებები; 

 

3. ყირგიზეთის რესპუბლიკის 

შესაბამისი სასამართლოს 

თავმჯდომარის წარდგინება, 

რომელიც ბრალს დებს 

მოსამართლეს დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენაში; 

 

4. კერძო განჩინება, რომელიც 

გამოტანილია ზემდგომი 

სასამართლოს მიერ ქვემდგომი 

სასამართლოს მოსამართლეთა 

მიმართ. 68 

 

1. მოსამართლის ისეთი ქმედება ან 

უმოქმედობა, რომელიც არ 

შეესაბამება კონსტიტუციური კანონის 

მე-6 მუხლის მე-2 ნაწილით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებს 

მოსამართლის უმწიკვლო ქცევის 

შესახებ; 69 

 

2. მოსამართლის 

თანამდებობისათვის შეუფერებელი 

საქმიანობა. 

 

 

 

1. შენიშვნა; 

 

2. საყვედური; 
 

3. მოსამართლის თანამდებობიდან 

ვადაზე ადრე გათავისუფლება. 70 

  

მოსამართლეთა საბჭო 

გადაწყვეტილებას იღებს საბჭოს 

წევრების 2/3-ის მონაწილეობით, ხმათა 

უმრავლესობით; 71 

 

 

1. დისციპლინური სახდელის 

დაკისრების შესახებ; 

 

2. დისციპლინური სამართალწარმოების 

შეწყვეტის შესახებ მოსამართლის 

ქმედებაში დისციპლინური გადაცდომის 

არაარსებობის გამო. 72 

 

 

მოსამართლეთა საბჭო. 
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სომხეთის 

რესპუბლიკა 

 

მართლმსაჯულების საბჭოს 

სადისციპლინო კომისია. 73 

 

1. იუსტიციის მინისტრი; 
 

2. მართლმსაჯულების საბჭოს 

სადისციპლინო კომისია; 

 

3. საკასაციო სასამართლოს 

თავმჯდომარე. 74 

 

1. საკასაციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილება, რომლითაც 

დასტურდება, რომ საქმის 

განხილვისას მართლმსაჯულების 

განხორციელების პროცესში ან 

საკითხის არსებითად 

განხილვისას, გამოტანილია 

აშკარად უკანონო 

სამართლებრივი აქტი ან 

მართლმსაჯულების 

განხორციელების პროცესში 

მოსამართლემ დაუშვა მოცემული 

სამართალწარმოების კანონის 

ნორმათა აშკარა და უხეში 

დარღვევა;  
 

2. მოქალაქის განცხადება; 

 

1. მატერიალური კანონის ნორმების 

აშკარა და უხეში დარღვევა 

მართლმსაჯულების 

განხორციელებისას; 

2. საპროცესო კანონმდებლობის 

ნორმების აშკარა და უხეში 

დარღვევა; 

3. შრომის დისციპლინის 

სისტემატიური ან უხეში დარღვევა; 

4. მოსამართლის მიერ ქცევის წესების 

სისტემატიური ან უხეში დარღვევა; 

5. მოსამართლის მიერ თავისი 

მოვალეობების შეუსრულებლობა, 

 

1. გაფრთხილება;  
 

2. საყვედური, მოსამართლის 

სახელფასო ანაზღაურების 25%-ის 

დაქვითვა, 6 თვის ვადით;  
 

3. სასტიკი საყვედური, მოსამართლის 

სახელფასო ანაზღაურების 25%-ის 

დაქვითვა, ერთი წლის ვადით;  
 

4. მოსამართლის 

უფლებამოსილების შეწყვეტის 

შესახებ, რესპუბლიკის 

პრეზიდენტისათვის 

შუამდგომლობით მიმართვა. 77 

 
 

 

 

საქმე განიხილება 

დახურულ სხდომაზე. 
78 

 

გადაწყვეტილება მიიღება 

მართლმსაჯულების საბჭოს წევრების 

მიერ ღია კენჭისყრით; 79 

 

კენჭისყრა ჩატარებულად ითვლება თუ 

მასში მონაწილეობს საჭოს სულ მცირე 7 

წევრი მაინც; 80 

 

 

1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული 

დისციპლინური სახდელის დაკისრების 

შესახებ; 

 

2. დისციპლინური საქმის შეწყვეტის 

შესახებ. 81 

 

 

მართლმსაჯულების 

საბჭო.82 

 

მართლმსაჯულების საბჭო 

ახლად აღმოჩენილ 

გარემოებათა გამო საქმის 

გადასინჯვისას, სათანადო 

საფუძვლების არსებობის 

შემთხვევაში: 

 

1. გადაწყვეტილებას ტოვებს 

უცვლელად; 

 

2. ძალადაკარგულად აცხადებს 

ადრე მიღებულ 

გადაწყვეტილებას და იღებს 

ახალ გადაწყვეტილებას; 

 

3. შუამდგომლობით მიმართავს 

პრეზიდენტს მოსამართლის 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90


 

3. სახელმწიფო ან ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოს 

და თანამდებობის პირების 

შეტყობინება;  
 

4. სასამართლოს 

თავმჯდომარეების საბჭოს ეთიკის 

კომისიის შუამდგომლობა;  
 

5. სასამართლო პრაქტიკის 

განზოგადების ან შესწავლისას 

გამოვლინებული გადაცდომა, 

რომელიც წარმოადგენს 

დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის საფუძველს; 

 

6. დისციპლინური 

სამართალწარმოების აღმძრავი 

პირების მიერ დამოუკიდებლად 

გამოვლენა გადაცდომისა, 

რომელიც რომელიც 

წარმოადგენს დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის საფუძველს. 75 

 

რაც გათვალისწინებულია ეთიკის 

კოდექსის 12, 72 -ე მუხლებით, 105-ე 

მუხლის 2-ე ნაწილით, 156-ე მუხლის 

3-ე ნაწილით, 159-ე მუხლის 3-ე 

ნაწილით, 191-ე მუხლით, 167-ე 

მუხლის 3-ე ნაწილით, 193-ე მუხლით; 

6. ეთიკის კოდექსით დადგენილი 

წესით ეთიკის კომისიისათვის 

შეუტყობინებლობა მის საქმიანობაში 

ჩარევის შესახებ ან მის საქმიანობაზე 

კანონით გაუთვალისწინებელი სხვა 

ზეგავლენის შესახებ, რაც 

დაკავშირებულია 

მართლმსაჯულების და კანონით 

გათვალისწინებული სხვა 

უფლებამოსილების 

განხორციელებასთან. 76 

 

 თანამდებობაზე აღდგენის 

თაობაზე. 83 

 

 

10 

 

ტაჯიკეთის 

რესპუბლიკა 

 

მოსამართლეთა 

საკვალიფიკაციო 

კოლეგია.84 

 

1. ტაჯიკეთის უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარეს; 

 

2. ტაჯიკეთის უმაღლესი 

ეკონომიკური სასამართლოს 

თავმჯდომარეს; 

 

3. ტაჯიკეთის იუსტიციის საბჭოს 

თავმჯდომარეს; 

 

4. მთიანი ბადახსანის ავტონომიური 

ოლქის, საოლქო სასამართლოებისა 

და ქალაქ დუშანბეს სასამართლოს 

თავმჯდომარეებს. 85 

  

1. კანონის უხეში დარღვევა 

სასამართლოში საქმის განხილვისას; 

 

2. შინაგანი შრომითი განაწესის 

წესების დარღვევა; 

 

3. სახელისგამტეხი საქციელის 

ჩადენა. 86 

 

1. შენიშვნა; 

 

2. საყვედური. 87 

 

საქმე განიხილება 

ღია, საჯარო 

სხდომაზე. 88 

 

მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო 

კოლეგიის გადაწყვეტილება, დასკვნა 

მიიღება სხდომაზე მონაწილე 

კოლეგიის წევრთა ხმათა 

უმრავლესობით; 89 

 

1. დისციპლინური სახდელის 

დაკისრების შესახებ; 

 

2. დისციპლინური წარმოების შეწყვეტის 

შესახებ; 

 

3. დისციპლინური საქმის მასალების 

დისციპლინური სამართალწარმოების 

ორგანოში ან იმ თანამდებობის 

პირებისთვის გაგზავნის შესახებ, 

რომლებიც უფლებამოსილნი არიან 

დააყენონ საკითხი მოსამართლის 

თანამდებობიდან გათავისუფლების ან 

გამოწვევის შესახებ, ან სისხლის 

სამართლის საქმის აღძვრის საკითხის 

გადასაწყვეტად, ტაჯიკეთის 

რესპუბლიკის გენეალურ 

პროკურორთან გაგზავნის შესახებ. 90 

 

 

კოლეგიის 

გადაწყვეტილება, 

დასკვნა საჩივრდება 

უზენაეს 

სასამართლოში. 91 
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თურქმენეთის 

რესპუბლიკა 

 

მოსამართლეთა 

საკვალიფიკაციო 

კოლეგია.92 

 

1. თურქმენეთის უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარეს _ 

ყველა დონის სასამართლოს 

მოსამართლის მიმართ; 
 

2. თურქმენეთის საარბიტრაჟო 

სასამართლოს თავმჯდომარეს - ამ 

სასამართლოს ყველა 

მოსამართლის მიმართ; 
 

3. ველაიათის სასამართლოებისა და 

ველაიათის უფლებისმქონე 

საქალაქო სასამართლოების 

თავმჯდომარეებს - ამ 

სასამართლოების 

მოსამართლეების, ეტრაპის 

სასამართლოებისა და ეტრაპის 

უფლებისმქონე საქალაქო 

სასამართლოების 

ადმინისტრაციული და 

სააღსრულებო წარმოების 

მოსამართლეთა მიმართ. 93 

 

  

კანონის დარღვევა. 94 

 

1. შენიშვნა 

 

2. საყვედური 
 

3. მკაცრი საყვედური. 95 

 

  

1. დისციპლინური სახდელის 

დაკისრების შესახებ; 
 

2. დისციპლინური საქმის შეწყვეტის 

შესახებ; 

 

3. დისციპლინური საქმის მასალების იმ 

პირებისათვის გადაგზავნის შესახებ, 

ვინც უფლებამოსილია დააყენოს 

საკითხი მოსამართლის გამოწვევის 

შესახებ, ადმინისტრაციული და 

სააღსრულებო წარმოების შესახებ ან 

მათ მიმართ სისხლის სამართლის 

საქმის აღძვრის შესახებ. 96 

 

 

თურქმენეთის უზენაესი 

სასამართლოს 

საკვალიფიკაციო 

კოლეგია. 97 

 

1. გადაწყვეტილებას ტოვებს 

უცვლელად ხოლო წარდგინებას 

- დაკმაყოფილების გარეშე; 

 

2. აუქმებს გადაწყვეტილებას და 

დისციპლინურ საქმეს აბრუნებს 

ხელახალი განხილვისათვის; 

 

3. აუქმებს გადაწყვეტილებას და 

თავის წარმოებაში იღებს 

მოსამართლეების, 

ადმინისტრაციული და 

სააღსრულებო წარმოების 

მოსამართლეების 

დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის საკითხის 

განხილვას; 

 

4. აუქმებს გადაწყვეტილებას და 

წყვეტს დისციპლინური საქმის 

წარმოებას; 

 

5. ცვლის გადაწყვეტილებას და 

მოსამართლეს, 

ადმინისტრაციული და 

სააღსრულებო წარმოების 

მოსამართლეს აკისრებს უფრო 

მსუბუქი სახის დისციპლინურ 

სახდელს.98 
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ლატვია 

 

მოსამართლეთა 

სადისციპლინო კოლეგია. 99 

 

1. უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლე; 

 

2. იუსტიციის მინისტრი; 

 

3. რეგიონალური სასამართლოს 

თავმჯდომარეები; 

 

4. რაიონული (საქალაქო) 

სასამართლოების თავმჯდომარეები; 

 

5. რეგიონალური სასამართლოების 

მიწის სარეგისტრაციო სამსახურების 

თავმჯდომარეები. 100 

  

1. სასამართლოში საქმის განხილვის 

დროს კანონის განზრახ დარღვევა; 

 

2. სამსახურებრივი მოვალეობების 

შეუსრულებლობა ან საქმის 

გადაწყვეტის დროს უხეში 

დაუდევრობა; 

 

3. უღირსი საქციელი ან 

სამოსამართლო ეთიკის ნორმების 

უხეში დარღვევა; 

 

4. ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ჩადენა; 

 

5. პარტიებისა და პოლიტიკური 

ორგანიზაციების წევრობის 

შენარჩუნება; 

 

6. საჯარო მოხელეთა ინტერესთა 

კონფლიქტის შესახებ კანონის 

შეზღუდვებისა და აკრძალვების 

დაუცველობა. 101 

 

 

1. შენიშვნა; 

 

2. საყვედური; 

 

3. ხელფასის დაქვითვა ერთი წლის 

განმავლობაში 20%-მდე ოდენობით. 
102 

 

  

სხდომაში მონაწილე წევრთა ხმათა 

უმრავლესობით; 103 

 

1. დისციპლინური სანქციის დაკისრების 

თაობაზე; 

 

2. დისციპლინური საქმის მასალების 

გენერალურ პროკურორთან 

გადაგზავნის თაობაზე, სისხლის 

სამართლებრივი დევნის საკითხის 

გადასაწყვეტად; 

 

3. მოსამართლის თანამდებობიდან 

გადაყენების შესახებ წარდგინებით 

მიმართვის თაობაზე; 

 

4. დისციპლინური საქმის მასალების 

სასამართლო საკვალიფიკაციო 

კოლეგიისთვის გადაგზავნის თაობაზე, 

რათა იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება 

მოსამართლის საკვალიფიკაციო 

რანგის დაქვეითების შესახებ; 

 

5. სადისციპლინო საქმის შეწყვეტის 

თაობაზე. 104 
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ლიტვა 

 

ღირსების სასამართლო. 105 

 

სასამართლო ეთიკისა და 

დისციპლინის კომისია. 106 

 

სასამართლო საბჭოს, 

სასამართლო ეთიკისა და 

დისციპლინის კომისიის, ან 

ნებისმიერი ზემდგომი 

სასამართლოს თავმჯდომარის, ან 

ნებისმიერ პირის 

შუამდგომლობით, ვისთვისაც 

ცნობილი გახდება ამ კანონის 83-ე 

მუხლის მე-2 ნაწილით 

გათვალისწინებული გადაცდომის 

ჩადენა. 107 

 

1. ქმედება, რომელიც ზიანს აყენებს 

სასამართლოს ღირსებას; 

 

2. მოსამართლეთა ეთიკის კოდექსის 

მოთხოვნათა სხვაგვარი დარღვევა; 

 

3. მოსამართლეთა საქმიანობაზე და 

პოლიტიკურ აქტივობებზე კანონით 

დადგენილი შეზღუდვების დარღვევა. 
108 

 

 

1. გაფრთხილება; 

 

2. საყვედური; 

 

3. მკაცრი საყვედური. 109 

 

  

1. დისციპლინური საქმის შეწყვეტის 

თაობაზე დისციპლინური გადაცდომის 

საფუძვლების არარსებობის გამო; 

 

2. დისციპლინური სამართალწარმოების 

შეწყვეტის თაობაზე ვადის გასვლის 

გამო; 

 

 

3. შემოიფარგლოს მხოლოდ 

დისციპლინური სამართალწარმოების 

რევიზიით; 

 

4. დააკისროს დისციპლინური სანქცია. 
110 

 

უზენაესი სასამართლო. 
111 
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ესტონეთი 

 

უზენაესი სასამართლოს 

სადისციპლინო პალატა; 112 

 

1. უზენაესი სასამართლოს 

თავმჯდომარე ყველა მოსამართლის 

მიმართ; 

 

2. იუსტიციის მდივანი ყველა 

მოსამართლის მიმართ; 

 

3. საოლქო სასამართლოს 

თავმჯდომარეს მის ტერიტორიულ 

განსჯადობაში შემავალი ყველა 

პირველი ინსტანციის სასამართლოს 

მოსამართლის მიმართ; 

 

4. სასამართლოს თავმჯდომარეს 

იმავე სასამართლოს 

მოსამართლეების მიმართ; 

 

5. უზენაესი სასამართლოს პლენუმს - 

უზენაესი სასამართლოს 

თავმჯდომარის მიმართ; 113 

 

  

1. მოსამართლის მიერ 

არამართლზომიერი ქმედების 

ჩადენა, რომელიც გამოიხატება 

სამსახურეობრივი მოვალეობის 

შეუსრულებლობაში ან არაჯეროვან 

შესრულებაში; 

 

2. მოსამართლის უწესო ქცევა. 114 

 

1. საყვედური; 

 

2. ჯარიმა 1 თვის ხელფასის 

ოდენობით; 

 

3. ხელფასის დაქვითვა; 

 

4. მოსამართლის თანამდებობიდან 

გათავისუფლება.115 

 

  

1. მოსამართლის ბრალეულად ცნობისა 

და დისციპლინური სახდელის 

დაკისრების თაობაზე. 

 

2. მოსამართლის დისციპლინურ 

ბრალდებაში გამართლების თაობაზე. 
116 

 

 

უზენაესი სასამართლოს 

პლენუმი. 117 

 

1. გადაწყვეტილება დატოვოს 

ძალაში; 

 

2. შეიტანოს ცვლილება 

გადაწყვეტილებაში და 

ბრალეულად ცნოს მოსამართლე 

უფრო მსუბუქი გადაცდომის 

ჩადენაში და შეამსუბუქოს 

დაკისრებული სანქცია; 

 

3. უარი თქვას გადაწყვეტილების 

არსებით შეცვლაზე და 

შეამსუბუქოს მხოლოდ 

დაკისრებული სანქცია; 

 

4. გააუქმოს გადაწყვეტილება და 

გაამართლოს მოსამართლე.118 
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საქართველო 

 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო; 
119 

 

mოსამართლეთა 

სადისციპლინო კოლეგია. 
120 

 

1. საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარე (ან 

მისი მოვალეობის შემსრულებელი) – 

საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს, სააპელაციო 

სასამართლოს, რაიონული 

(საქალაქო) სასამართლოს 

მოსამართლეთა მიმართ; 

 

2. სააპელაციო სასამართლოს 

თავმჯდომარე (ან მისი მოვალეობის 

შემსრულებელი) – შესაბამისი 

სააპელაციო სასამართლოს 

მოსამართლის, აგრეთვე 

სააპელაციო სასამართლოს 

სამოქმედო ტერიტორიაზე მოქმედი 

რაიონული (საქალაქო) 

სასამართლოს მოსამართლის 

მიმართ; 

 

3. საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესმა საბჭო – საქართველოს 

საერთო სასამართლოების ყველა 

მოსამართლის მიმართ. 121 

 

 

1. ნებისმიერი პირის საჩივარი ან 

განცხადება, გარდა ანონიმური 

საჩივრისა ან განცხადებისა; 

 

2. სხვა მოსამართლის, 

სასამართლოს ან საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

აპარატის მოხელის მოხსენებითი 

ბარათი მოსამართლის მიერ 

დისციპლინური გადაცდომის 

ჩადენის შესახებ; 

 

3. გამოძიების ორგანოს 

შეტყობინება; 

 

4. მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებით გავრცელებული 

ინფორმაცია მოსამართლის მიერ 

ისეთი ქმედების ჩადენის შესახებ, 

რომელიც შეიძლება 

დისციპლინურ გადაცდომად 

ჩაითვალოს; 

 

5. სადისციპლინო კოლეგიის 

წარდგინება მოსამართლის 

მიმართ ახალი საფუძვლით 

დისციპლინური დევნის აღძვრის 

შესახებ. 122 

 

 

1.  კორუფციული 

სამართალდარღვევა ან 

თანამდებობრივი მდგომარეობის 

მართლმსაჯულებისა და 

სამსახურებრივი ინტერესების 

საზიანოდ გამოყენება. კორუფციულ 

სამართალდარღვევად ჩაითვლება 

„საჯარო სამსახურში ინტერესთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული დარღვევა, თუ 

იგი არ იწვევს 

სისხლისსამართლებრივ ან 

ადმინისტრაციულ 

პასუხისმგებლობას; 123 

 

2.  მოსამართლის თანამდებობასთან 

შეუთავსებელი საქმიანობა ან 

მოსამართლის მოვალეობებთან 

ინტერესთა შეუთავსებლობა; 

 

3.  მოსამართლისათვის 

შეუფერებელი ქმედება, რომელიც 

ბღალავს სასამართლოს 

ავტორიტეტს ან ზიანს აყენებს 

სასამართლოსადმი ნდობას; 

 

4.  საქმის განხილვის უსაფუძვლო 

გაჭიანურება; 

 

5.  მოსამართლის მოვალეობების 

შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად 

შესრულება; 

 

6.  მოსამართლეთა თათბირის ან 

პროფესიული საიდუმლოების 

გამჟღავნება; 

 

7.  დისციპლინური 

უფლებამოსილების მქონე ორგანოს 

საქმიანობისათვის ხელის შეშლა ან 

მისდამი უპატივცემულობა; 

 

8.  სამოსამართლო ეთიკის ნორმების 

დარღვევა. 124 

 

 

დისციპლინური სახდელის სახეები: 

 

1.  შენიშვნა; 

 

2.  საყვედური; 

 

3.  მკაცრი საყვედური; 

 

4.  მოსამართლის თანამდებობიდან 

გათავისუფლება; 

 

5.  საერთო სასამართლოს 

მოსამართლეთა რეზერვში 

ჩარიცხული მოსამართლის 

რეზერვიდან ამორიცხვა. 125 

 

 

დისციპლინური ზემოქმედების 

ღონისძიებები: 

 

1.  მოსამართლისადმი კერძო 

სარეკომენდაციო ბარათით 

მიმართვა; 

 

2.  სასამართლოს თავმჯდომარის, 

თავმჯდომარის პირველი 

მოადგილის ან მოადგილის, 

სასამართლო კოლეგიის ან პალატის 

თავმჯდომარის თანამდებობიდან 

გათავისუფლება. 126 

 

სადისციპლინო 

კოლეგის საქმეს 

განიხილავს 

დახურულ სხდომაზე. 
127 

 

სადისციპლინო კოლეგიის 

გადაწყვეტილება მიღებულად 

ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს 

კოლეგიის დამსწრე წევრთა 

უმრავლესობა. 128 

 

1. სადისციპლინო კოლეგია 

უფლებამოსილია გამოიტანოს ერთ-

ერთი შემდეგი გადაწყვეტილება: 

 

ა) დისციპლინური საქმის წარმოების 

შეჩერების შესახებ; 

 

ბ) დისციპლინური საქმის წარმოების 

შეწყვეტის შესახებ; 

 

გ) მოსამართლის დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენაში ბრალეულად 

ცნობისა და მისთვის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობისა და სახდელის 

დაკისრების შესახებ; 

 

დ) მოსამართლის დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენაში ბრალეულად 

ცნობის, დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრებისა და 

მოსამართლისადმი კერძო 

სარეკომენდაციო ბარათით მიმართვის 

შესახებ; 

 

ე) მოსამართლის გამართლების 

შესახებ. 

 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“, „დ“ 

და „ე“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებული გადაწყვეტილებები 

მიიღება მხოლოდ დისციპლინური 

საქმის არსებითი განხილვის 

დასრულების შემდეგ. 129 

 

 

უზენაესი სასამართლოს 

სადისციპლინო 

პალატა. 130 

 

1.  სადისციპლინო კოლეგიის 

გადაწყვეტილების უცვლელად 

დატოვების შესახებ, თუ საჩივარი 

ეხება ამ კანონის 48-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ბ“ – „ე“ 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ 

გადაწყვეტილებებს; 

 

2. სადისციპლინო კოლეგიის 

გადაწყვეტილების შეცვლის 

შესახებ, თუ საჩივარი ეხება ამ 

კანონის 48-ემუხლის პირველი 

პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებულ 

გადაწყვეტილებებს; 

 

3. სადისციპლინო კოლეგიის 

გადაწყვეტილების გაუქმებისა და 

ახალი გადაწყვეტილების 

მიღების შესახებ, თუ საკითხი 

ეხება ამ კანონის 48-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ბ“ –„ე“ 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ 

გადაწყვეტილებებს; 131 

 

4. სადისციპლინო კოლეგიის 

გადაწყვეტილების გაუქმებისა და 

საქმის ხელახლა 

განსახილველად დაბრუნების 

შესახებ. 132 

 

 

1. შედგენილია და ითარგმნა სადისციპლინო კოლეგიის არამოსამართლე წევრის ქეთევან ბექაურის მიერ. 

 

რუსეთის ფედერაცია 

2. რუსეთის ფედერაციის მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგია შედგება 21 წევრისაგან, ირჩევენ 2 წლის ვადით (რუსეთში მოქმედებს 2-საფეხურიანი სასამართლო სისტემა: 1. ფედერალური სასამართლოები და 2. რეგიონალური სასამართლოები, ე.წ. რუსეთის სუბიექტების სასამართლოები). რუსეთის ფედერაციის 

მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგია (შემდგომში ”მსკ”) სახდელს აკისრებს – რუსეთის ფედერაციის შესაბამისი სასამართლოების მოსამართლეებს, მათ შორის რაიონული სასამართლოების თავმჯდომარეებს და მათ მოადგილეებს, გარდა ამისა, „მსკ“ ამოწმებს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გამოქვეყნებულ 

ინფორმაციებს მოსამართლეთა ქცევის შესახებ, რომელიც არ შეესაბამება ეთიკის კოდექსისა და მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ კანონის მოთხოვნებს; „მსკ“ – უფლებამოსილია გადასინჯოს ადრე მიღებული გადაწყვეტილება თუ დადგინდება ახლად აღმოჩენილი გარემოებები. 

3. რუსეთის ფედერაციის მოსამართლეთა უმაღლესი საკვალიფიკაციო კოლეგია (შემდგომში ”უსკ”) – შედგება 29 წევრისაგან; კოლეგიას ირჩევენ 4 წლის ვადით; „უსკ“-ს ფუნქციები: 1) დისციპლინური გადაცდომისათვის უფლებამოსილებას უჩერებს და უწყვეტს როგორც „მსკ“-ს, ისე „უსკ“-ს წევრებს და მოსამართლეთა საბჭოს 

თავმჯდომარეებს და მათ მოადგილეებს; 2) უფლებამოსილებას უჩერებს და უწყვეტს: უზენაესი სასამართლოს, უმაღლესი საარბიტრაჟო სასამართლოს, ოლქების ფედერალური საარბიტრაჟო სასამართლოს, საარბიტრაჟო და სამხედრო სააპელაციო სასამართლოების თავმჯდომარეებს და მოსამართლეებს (გარდა რაიონული 

სასამართლოსი); 3) ამტკიცებს დებულებას მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიის მუშაობის შესახებ; 4) იხილავს საჩივრებს მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიის გადაწყვეტილებებზე; 5) სწავლბს და განაზოგადებს „მსკ“-ს პრაქტიკას. 

4. ა) სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართ – ზემდგომი სასამართლოს თავმჯდომარის წარდგინება; ბ) სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის ან მოსამართლეების მიმართ – იმ ზემდგომი სასამართლოს თავმჯდომარის ან სასამართლოს თავმჯდომარის წარდგინება, სადაც მოცემული მოსამართლე თანამდებობას იკავებს; 

გ) მომრიგებელი მოსამართლების მიმართ – შეასაბამისი რაიონული და ზემდგომი სასამართლოს თავმჯდომარის წარდგინება. 

5. მაგალითად, „სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტის შელახვა“; მოსამართლის თანამდებობისათვის შეუთავსებელი საქმიანობა; (დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლები კონკრეტულად არ არის კანონში გაწერილი); აქვე, რუსეთის ფედერაციის მოსამართლეების დისციპლინური პასუხისმგებლობის მიმართ 

ხანდაზმულობის ვადები კანონით გათვალისწინებული არ არის; (რუსეთის ფედერაციაში – 30 000 მოსამართლეა, აქედან ყოველწლიურად 40-50 მოსამართლეს ათავისუფლებენ თანამდებობიდან, ხშირია თვითნებური გათავისუფლების შემთხვევებიც – საერთაშორისო იურისტთა კომისიის დასკვნა, 2012 წლის აპრილი). 

6. დისციპლინური სახდელი – გაფრთხილება, ექვემდებარება საერთო იურისდიქციის სასამართლოებში გასაჩივრებას (რუსეთის ფედერაციის კანონი „მოსამართლეთა გაერთიანების ორგანოთა შესახებ“ მუხლი 11, პუნქტი 1).  

7. მოსამართლეს უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეიძლება შეუწყდეს „მოსამართლის თანამდებობასთან შეუთავსებელი საქმიანობის გამო (რუსეთის ფედერაციის კანონი „მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ, მუხლი 14, პუნქტი 7). 



8. საკვალიფიკაციო კოლეგიის დახურული სხდომები ტარდება სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის დაცვის შემთხვევაში, აგრეთვე, მოსამართლის შუამდგომლობით; აქვე, სხდომის ვიდეო/აუდიო გადაღება შესაძლებელია მხოლოდ სადისციპლინო სასამართლოში საქმის განხილვისას. 

9. სადისციპლინო სასამართლო ეს არის სასამართლო ორგანო, რომელიც შედგება 3 წლის ვადით არჩეული 6 წევრისაგან; სადისციპლინო სასამართლო განიხილავს მოსამართლეების პრეტენზიებს და საჩივრებს: 1) რუსეთის ფედერაციის მოსამართლეთა უმაღლესი საკვალიფიკაციო კოლეგიის და რუსეთის ფედერაციის 

მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიის სუბიექტების გადაწყვეტილებებზე – მოსამართლეთა მიერ დისციპლინური გადაცდომების ჩადენის გამო მათთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის თაობაზე, (რუსეთის ფედერაციის ფედერალურ კონსტიტუციური კანონი ”სადისციპლინო სასამართლოს შესახებ”, მუხლი 1); 

2) იხილავს რუსეთის ფედერაციის უზენაესი სასამართლოს და უმაღლესი საარბიტრაჟო სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართვებს – მოსამართლეებისათვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შესახებ, მათ მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის გამო, თუ აღნიშნულზე მოსამართლეთა უმაღლესმა 

საკვალიფიკაციო კოლეგიამ ან მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიამ უარი თქვა ფედერალური სასამართლოების თავმჯდომარეთა წარდგინებების დაკმაყოფილებაზე („კონსტიტუციური კანონი სადისციპლინო სასამართლოს შესახებ“, მუხლი 6. პუნქტი 2); სადისციპლინო სასამართლოს სხდომა უფლებამოსილია თუ მას 

ესწრება სასამართლოს არანაკლებ 5 წევრი. 

 

უკრაინა 

10. უკრაინის მოსამართლეთა უმაღლესი საკვალიფიკაციო კომისია დისციპლინურ სამართალწარმოებას ახორციელებს - პირველი ინსტანციისა და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ. უკრაინის მოსამართლეთა უმაღლესი საკვალიფიკაციო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის 

წევრთა საერთო შემადგენლობის 2/3; უკრაინის მოსამართლეთა უმაღლესი საკვალიფიკაციო კომისია შედგება 11 წევრისაგან. თითოეულ წევრს მიმაგრებული ჰყავს 3 დისციპლინური ინსპექტორი, ე.ი. სულ 33 (ოცდაცამეტი) ინსპექტორი, რომლებიც ახდენენ შემოსული განცხადების, საჩივრის, თანდართული მასალების წინასწარ 

შემოწმებას, ამოწმებენ მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაში მიცემის საფუძვლიანობას, ადგენენ დასკვნის პროექტებს და ა.შ. 

11. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დისციპლინურ სამართალწარმოებას ახორციელებს – უმაღლესი სპეციალიზებული სასამართლოების მოსამართლეებთან დაკავშირებით და უკრაინის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებთან დაკავშირებით (იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განმარტების მისაცემად იწვევენ 

მოსამართლეებს, რომელთა საკითხიც იხილება); საბჭო დისციპლინურ სამართალწარმოებას ახორციელებს 10-დღიან ვადაში, თუ არ არის აუცილებელი დამატებითი შემოწმების ჩატარება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შედგება 20 წევრისგან. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების უფლებამოსილების ვადა გარდა იმ წევრებისა, 

რომელებიც თანამდებობრივად შედიან მის შემადგენლობაში არის 6 წელი. აქედან 3-3 წევრს ნიშნავს უკრაინის უმაღლესი რადა, უკრაინის პრეზიდენტი, უკრაინის მოსამართლეთა ყრილობა, უკრაინის ადვოკატთა ყრილობა, უმაღლესი იურიდიული სასწავლებლებისა და უმაღლესი სამეცნიერო დაწესებულებების ყრილობა. 2 

წევრს ნიშნავს სრულიად უკრაინის პროკურატურის მუშაკთა კონფერენცია. ასევე, იუსტიციის საბჭოში თანამდებობრივად შედის უკრაინის გენერალური პროკურორი, უკრაინის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და იუსტიციის მინისტრი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კომპეტენციაში შედის: წარდგინების შეტანა მოსამართლის 

თანამდებობაზე დანიშვნის ან თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ; მოსამართლეებისა და პროკურორების მიერ შეუთავსებლობის შესახებ მოთხოვნების დარღვევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; დისციპლინური წარმოების განხორციელება უკრაინის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების და უმაღლესი 

სპეციალიზებული სასამართლოების მოსამართლეების მიმართ, და სააპელაციო და ადგილობრივი სასამართლოების მოსამართლეთა და პროკურორების დისციპლინური პასუხისმგებლობაში მიცემის შესახებ საჩივრების განხილვა. 

12. უკრაინის კანონი სასამართლო წყობილებისა და მოსამართლის სტატუსის შესახებ, მუხლი 83-ე; უკრაინის კონსტიტუციის 126-ე მუხლის მე-4 და მე-5 მუხლების შესაბამისად, მოსამართლე თანამდებობიდან შეიძლება გათავისუფლდეს: 4. მოსამართლის თანამდებობასთან შეუთავსებლობისთვის; და 5. მოსამართლის მიერ ფიცის 

დარღვევისათვის; (უკრაინის კონსტიტუცია, მიღებულია უკრაინის უმაღლესი რადის V სესიაზე, 1996 წლის 28 ივნისს, ცვლილებებითა და დამატებებით, 01.02.2011 წ. № 2952-VI); უკრაინაში მოსამართლეს თანამდებობიდან ათავისუფლებს ის ორგანო, რომელმაც იგი აირჩია ან დანიშნა, შესაბამისად: 1) უკრაინის პრეზიდენტი – 

ბრძანებულებით; 2) უკრაინის რადა – დადგენილებით; (უკრაინის კანონი სასამართლო წყობილებისა და მოსამართლის სტატუსის შესახებ, 2013 წლის მდგომარეობით). 

13. იქვე, მუხლი 88, ნაწილი 2; 

14. უკრაინის კანონი სასამართლო წყობილებისა და მოსამართლის სტატუსის შესახებ, 94-ე მუხლის მე-6 ნაწილი. 

15. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ფარული კენჭისყრით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის კონსტიტუციური უმრავლესობით.  

 

ბელარუსი 

16. ბელარუსის რესპუბლიკაში ოთხივე დონის მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგია შედგება 9 წევრისაგან და აირჩევა 4 (ოთხი) წლის ვადით; უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგია დისციპლინურ სამართალწარმოებას ახორციელებს ბელარუსის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეთა მიმართ (გარდა ბელარუსის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისა), საოლქო (მინსკის საქალაქო) სასამართლოების თავმჯდომარეების, მოადგილეების, ბელორუსის სამხედრო სასამართლოს მოსამართლეების, ბელორუსის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა 

საკვალიფიკაციო კოლეგიის წევრებისა და საოლქო (მინსკის საქალაქო) სასამართლოების მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიის წევრების, სამხედრო მოსამართლეების მიმართ.  

17. საოლქო (მინსკის საქალაქო) სასამართლოების მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგია დისციპლინურ სამართალწარმოებას ახორციელებს საოლქო  (მინსკის საქალაქო) სასამართლოების მოსამართლეთა (გარდა საოლქო (მინსკის საქალაქო) სასამართლოების თავმჯდომარეების, თავმჯდომარის მოადგილეების, 

მოსამართლეთა შესაბამისი საკვალიფიკაციო კოლეგიის წევრების), რაიონული (საქალაქო) და სპეციალიზებული სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ.  

18. სამხედრო სასამართლოების მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგია დისციპლინურ სამართალწარმოებას ახორციელებს ბელორუსიის სამხედრო და საგარნიზონო სამხედრო სასამართლოების მოსამართლეთა (გარდა ბელარუსის სამხედრო სასამართლოს თავმჯდომარის, ბელარუსის სამხედრო სასამართლოს 

თავმჯდომარის მოადგილის, და სამხედრო სასამართლოების მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიის წევრებისა) მიმართ. 

19. სამეურნეო სასამართლოების მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგია დისციპლინურ სამართალწარმოებას ახორციელებს სამეურნეო (ეკონომიკური) სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ (გარდა ბელარუსის რესპუბლიკის უმაღლესი სამეურნეო (ეკონომიკური) სასამართლოს თავმჯდომარისა). 

20. მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ბელარუსის პრეზიდენტი; ბელარუსის პრეზიდენტს უფლება აქვს ნებისმიერ მოსამართლეს დააკისროს ნებისმიერი სახის დისციპლინური სახდელი, დისციპლინური სამართალწარმოების განხორციელების გარეშე. 

21-22. ბელარუსის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან და ბელარუსის რესპუბლიკის უმაღლესი სამეურნეო სასამართლოს თავმჯდომარესთან საჩივრდება, შესაბამისად – ბელარუსის საოლქო (მინსკის საქალაქო), სამხედრო სასამართლოების თავმჯდომარეებისა და ბელარუსის საოლქო (მინსკის 

საქალაქო) სამეურნეო სასამართლოების, სპეციალიზებული სამეურნეო სასამართლოს თავმჯდომარეების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. 

23. (ბელარუსი) მეოთხე გრაფის მე-2, მე-3, მე-5 და მე-6 პუნქტში ჩამოთვლილი სასამართლოს თავმჯდომარეები უფლებამოსილი არიან მიიღონ გადაწყვეტილება შესაბამისი სასამართლოს მოსამართლისათვის დისციპლინური სახდელის დაკისრების ან დისციპლინური საქმის შეწყვეტის შესახებ. 

24. ბელარუსის რესპუბლიკაში – კოლეგიის სხდომაზე დასწრების უფლება აქვთ სახელწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, საოლქო (მინსკის საქალაქო) აღმასრულებელი კომიტეტების იუსტიციის დეპარტამენტის უფროსებს, სხვა დაინტერესებულ პირებს; სხდომაზე აზრის გამოთქმის უფლებით 

სარგებლობენ მოსამართლეთა რესპუბლიკური საბჭოს წევრები. 

25. (ბელარუსი) – კოლეგიის სხდომა უფლებამოსილია მიიღოს დასკვნა, თუ სხდომას ესწრება კოლეგიის წევრთა არანაკლებ 2/3–ისა; კოლეგიას თავის სხდომაზე ასევე, შეუძლია განიხილოს საკითხი და განაცხადოს თანხმობა – მოსამართლის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე და ეჭვმიტანილად ან ბრალდებულად 

ცნობის შესახებ, დაპატიმრების შესახებ, მოსამართლის უფლებამოსილების შეჩერების ან შეწყვეტის შესახებ, თუ აღნიშნულს მხარს დაუჭერს სხდომაში მონაწილე კოლეგიის წევრთა არანაკლებ 2/3–ისა.  

26. მოცემული სქემის მესამე გრაფის მე-2 და მე-3 პუნქტებში მითითებული სასამართლოების საკვალიფიკაციო კოლეგიების მიერ მიღებული დასკვნები საჩივრდება ჯერ – ბელარუსის უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო კოლეგიაში, ხოლო შემდეგ – ბელარუსის რესპუბლიკის უზენაეს სასამართლოში; ბელარუსის 

მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგია უფლებამოსილია ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო, ხელახლა გადასინჯოს მის მიერ ადრე მიღებული დასკვნა, ასეთი გარემოების აღმოჩენიდან ერთი თვის ვადაში (მუხლი 181 – ბელარუსის რესპუბლიკის კანონი სასამართლო სისტემისა და მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ). 

27. ბელარუსის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს პრეზიდიუმში საჩივრდება – უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები; ხოლო ბელარუსის რესპუბლიკის უმაღლესი სამეურნეო სასამართლოს პრეზიდიუმში – ბელარუსის უმაღლესი სამეურნეო სასამართლოს თავმჯდომარის 

გადაწყვეტილებები. 

28. (ბელარუსი) – ბელარუსის უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო კოლეგიისა და სამეურნეო სასამართლოს საკვალიფიკაციო კოლეგიის დასკვნები საჩივრდება ბელარუსის უზენაეს სასამართლოში. 

29. ბელარუსის უზენაესი სასამართლოში შეიძლება გასაჩივრდეს ბელარუსის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება საერთო და სამეურნეო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ, გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში; (მოსამართლისათვის უფლებამოსილების 

შეწყვეტის საფუძველია: სისტემატიური დისციპლინური დარღვევები (მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემა ორზე მეტად წლის განმავლობაში) – ბელარუსის რესპუბლიკის კანონი „სასამართლო სისტემისა და მოსამართლის სტატუსის შესახებ“, მუხლი 124. 

 

მოლდოვის რესპუბლიკა 

30. ”მოლდოვის რესპუბლიკის კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ”, მუხლი 8. 

31. მაგისტრატურის უმაღლესი საბჭო არის ერთადერთი უფლებამოსილი ორგანო, რომელსაც გააჩნია დისკრეცია დაიწყოს დისციპლინური სამართალწარმოება მოსამართლის მიმართ (იქვე, მუხლი 21). ზემდგომი სადისციპლინო ორგანოში - მაგისტრატურის უმაღლეს საბჭოში შეიძლება გაასაჩივრონ სადისციპლინო კოლეგიის 

გადაწყვეტილება მისი ჩაბარებიდან 15 დღის ვადაში (”მოლდოვის რესპუბლიკის კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ”, მუხლი 39). 

32. ”მოლდოვის რესპუბლიკის კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ”, მუხლი 6. 

33. ”მოლდოვის რესპუბლიკის კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ”, მუხლი 35. 

34. მაგისტრატურის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება, შეიძლება გასაჩივრდეს უზენაეს სასამართლოში დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღებიდან 20 დღის ვადაში (”მოლდოვის რესპუბლიკის კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ”, მუხლი 40). მოსამართლე არ შეიძლება მიეცეს პასუხისგებაში 

მართლმსაჯულების განხორციელებისას ან საქმის განხილვისას გამოთქმული მოსაზრებისათვის, თუ სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განაჩენით არ დადასტურდება მისი ბრალეულობა სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებაში (”მოლდოვის რესპუბლიკის კანონი მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ”, 

მუხლი 19). 

35. ”მოლდოვის რესპუბლიკის კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ”, მუხლი 40, ნაწილი 3. 

 

აზერბაიჯანი 

36. (აზერბაიჯანი) მოსამართლეების მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების უფლება აქვს ერთადერთ ორგანოს – იუსტიციის საბჭოს (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოებისა და მოსამართლეების შესახებ, მუხლი 112). იუსტიციის საბჭო შედგება 15 წევრისაგან. იუსტიციის საბჭოს წევრთა 

უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონი „იუსტიციის საბჭოს შესახებ“, მუხლი 6). იუსტიციის საბჭო წევრები ხმათა უბრალო უმრავლესობით საკუთარი შემადგენლობიდან ირჩევენ იუსტიციის საბჭოს პრეზიდენტს, 2 წლისა და 6 თვის ვადით („კანონი იუსტიციის საბჭოს შესახებ“, მუხლი 26.1). 

37. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების მოთხოვნით იუსტიციის საბჭოს მიმართავს – პირველი ინსტანციის, სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის მოსამართლეების მიმართ (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოებისა და 

მოსამართლეების შესახებ, მუხლი 112); სააპელაციო სასამართლოების თავმჯდომარეები დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების მოთხოვნით იუსტიციის საბჭოს მიმართავენ – შესაბამისი სააპელაციო სასამართლოების, აგრეთვე მოცემული სასამართლოების იურისდიქციაში შემავალი სასამართლოების მოსამართლეთა 

მიმართ; ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების მოთხოვნით იუსტიციის საბჭოს მიმართავს – მოცემული სასამართლოების მოსამართლეებისა და ნახიჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს ტერიტორიულ 

იურისდიქციას მიკუთვნებული პირველი ინსტანციის სასამართლოების მოსამართლეების მიმართ; აზერბაიჯანის რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი ორგანო დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების მოთხოვნით იუსტიციის საბჭოს მიმართავს – პირველი და სააპელაციო სასამართლოს 

მოსამართლეთა მიმართ (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოებისა და მოსამართლეების შესახებ, 112-ე მუხლი); აზერბაიჯანის რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი ორგანო იუსტიციის საბჭოს მიმართავს, თუ არსებობს ამ კანონით გათვალისწინებული საფუძველი – მოსამართლის 

დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის შესახებ, ასევე, მოსამართლისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ, – გარდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ (ამავე კანონის მუხლი 86, ნაწილი მეოთხე). 

38-39. დისციპლინური სახდელის სახით შენიშვნა ან საყვედური მოსამართლეს დაეკისრება შემდეგ შემთხვევებში: 1) მოსამართლის მიერ კანონის არაერთგზის და უხეში დარღვევისათვის, საქმის განხილვისას – საყვედური ან წინადადების შეტანა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოში 

– მოსამართლისათვის სამუშაო ადგილის შეცვლის შესახებ; 2) სამოსამართლო ეთიკის დარღვევისათვის, შრომისა და საშემსრულებლო დისციპლინის შესახებ კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევისათვის – შენიშვნა ან საყვედური, ან წინადადების შეტანა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების 

შესაბამის ორგანოში – მოსამართლისათვის სამუშაო ადგილის შეცვლის შესახებ; 3) შენიშვნა ან საყვედური – აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონის „კორუფციასთან ბრძოლის შესახებ“, 5.1. მუხლით გათვალისწინებული ფინანსური ხასიათის მოთხოვნების დარღვევისათვის; 4) საყვედური ან წინადადების შეტანა აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოში – მოსამართლისათვის სამუშაო ადგილის შეცვლის ან მოსამართლის თანამდებობის დაქვეითების შესახებ – აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონის „კორუფციასთან ბრძოლის შესახებ“, მე-9 მუხლით გათვალისწინებული კანონდარღვევებისათვის; 5) 

მოსამართლის სახელის გამტეხი ქმედებების ჩადენისათვის – შენიშვნა ან საყვედური, ან წინადადების შეტანა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოში – მოსამართლის თანამდებობიდან დაქვეითების შესახებ.  

40. მოსამართლეს უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდება შემდეგ შემთხვევაში: 1) მოსამართლის თანამდებობასთან შეუთავსებელი საქმიანობისათვის; 2) იმ შემთხვევაში თუ 1 კალენდარული წლის განმავლობაში მოსამართლეს ორჯერ დაეკისრა დისციპლინური სახდელი – რაც გათვალისწინებულია აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკის კანონის „სასამართლოებისა და მოსამართლეების შესახებ“, 111.1 მუხლით (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოებისა და მოსამართლეების შესახებ, მუხლი 111.1, 113-ე მუხლის მე-10 პუნქტი). 

41. იუსტიციის საბჭო შემოსულ საჩივრებს იხილავს 2 თვის ვადაში. კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ მოსამართლე წევრებს („კანონი იუსტიციის საბჭოს შესახებ“, მუხლი 19). იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილება მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის შესახებ, მისი მიღებიდან 20 (ოცი) დღის ვადაში 

შედის ძალაში. ამავე ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილება – მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის შესახებ (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონის „სასამართლოებისა და მოსამართლეების შესახებ“, 112-ე მუხლი). 

42. აზერბაიჯანის იუსტიციის საბჭო დისციპლინური წარმოებას შეწყვეტს იმ შემთხვევაში, თუ: 1) არ დადასტურდა მოსამართლის მიერ გადაცდომის ჩადენა; 2) დისციპლინური წარმოება მოსამართლის მიმართ არ იქნა დაწყებული დარღვევის გამოვლენიდან 1 წლის შემდეგ ან დარღვევა გამოვლინდა მისი ჩადენიდან 3 წლის 

შემდეგ; 3) საქმის გარემოებებისა და გადაცდომის ხასიათის გათვალისწინებით საბჭო შეიძლება შემოიფარგლოს მხოლოდ საქმის განხილვით (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონი ”იუსტიციის საბჭოს შესახებ”, მუხლი 22.1.1. 22.1.2. 22.2). 



43. აზერბაიჯანის უზენაესი სასამართლოს პლენუმი იხილავს საჩივრებს იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებებზე (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოებისა და მოსამართლეების შესახებ, მუხლი 79). 

44. აზერბაიჯანის უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება (ამავე კანონის მუხლი 112). უზენაესი სასამართლოს პლენუმი შემოსულ საჩივრებს იხილავს 3 თვის ვადაში („კანონი იუსტიციის საბჭოს შესახებ“, მუხლი 18.2). 

 

უზბეკეთი 

45. უზბეკეთის მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიის წევრები აირჩევა 5 (ხუთი) წლის ვადით შესაბამისი სასამართლოს კონფერენციის მიერ, წევრების რაოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს 9 (ცხრა) წევრს, ყველა წევრი არის მოსამართლე (უზბეკეთის რესპუბლიკის „ოლი მეჯლისის დებულება „მოსამართლეთა 

საკვალიფიკაციო კოლეგიების შესახებ“, მუხლი 2). 

46. უზბეკეთის რესპუბლიკის „ოლი მეჯლისის დებულება „მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიების შესახებ“, პუნქტი 38. მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის საქმის აღძვრის შესახებ შესაბამისი სასამართლოს თავმჯდომარეს გამოაქვს დადგენილება, სადაც მითითებული უნდა იქნეს საქმის აღძვრის 

საფუძვლები.  

47. მოსამართლეთა რეზერვის ფორმირებისა და მოსამართლეთა კადრების შერჩევისას მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიის მიერ პროტექციონიზმის, რეგიონალიზმის, სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების და სხვა დარღვევის ფაქტების გამოვლინების შემთხვევაში, უზბეკეთის რესპუბლიკის 

პრეზიდენტთან არსებული, მოსამართლის თანამდებობაზე შერჩევისა და რეკომენდაციის გამწევი უმაღლესი საკვალიფიკაციო კომისია უფლებამოსილია შეიტანოს წარდგინება – შესაბამისი მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიის თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებაში მიცემის შესახებ, დაკავებული 

თანამდებობიდან გათავისუფლების ჩათვლით.  

48. სასამართლო გადაწყვეტილების გაუქმება ან შეცვლა თავისთავად არ იწვევს გადაწყვეტილების გამომტანი მოსამართლის პასუხისმგებლობას, თუ ამასთან ერთად ადგილი არ ჰქონდა კანონის წინასწარ განზრახულ დარღვევას ან არაკეთილსინდისიერებას, რამაც მძიმე შედეგები გამოიწვია. მოსამართლეთა დისციპლინურ 

პასუხისგებაში მიცემის წესი დადგენილია უზბეკეთის რესპუბლიკის ოლი მეჯლისის (პარლამენტის) მიერ დამტკიცებული დებულებით. სამხედრო სასამართლოს მოსამართლეს დისციპლინური პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს აგრეთვე სამხედრო დისციპლინის დარღვევისათვის (უზბეკეთის რესპუბლიკის კანონი 

”მოსამართლეთა შესახებ”, მუხლი 73). 

49. უზბეკეთის რესპუბლიკის „ოლი მეჯლისის დებულება „მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიების შესახებ“, პუნქტი 44. სახდელის შეფარდებისას კოლეგია ითვალისწინებს დარღვევის ხასიათსა და შედეგებს, გადაცდომის სიმძიმეს, მოსამართლის პიროვნებას, მისი ბრალეულობის ხარისხს. 

50. უზბეკეთის მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგია მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხის განხილვისა და მოსამართლისათვის უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ იღებს გადაწყვეტილებას, ხოლო სხვა საკითხების განხილვის შემდეგ – დასკვნას. 

51. დისციპლინური წარმოება წყდება თუ: 1) არ არსებობს მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაში მიცემის საფუძველი; 2) გასულია ამ დებულების 41-ე მუხლით გათვალისწინებული პასუხისგებაში მიცემის ვადები; 3) მიზანშეუწონელია დისციპლინური სახდელის დაკისრება იმ შემთხვევაში, როცა შესაძლებელია 

შემოიფარგლონ მხოლოდ დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ არსებული მასალების სხდომაზე განხილვით.  

52. უზბეკეთის რესპუბლიკის „ოლი მეჯლისის დებულება „მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიების შესახებ“, პუნქტი 43. თუ ორგანო ან თანამდებობის პირი, რომლის წინაშეც საკვალიფიკაციო კოლეგიამ დააყენა მოსამართლისათვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საკითხი, მივა იმ დასკვნამდე, რომ არ 

არსებობს ამის საფუძველი, მაშინ დისციპლინური პასუხისმგებლობის საქმე უბრუნდება მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიას და საქმის წარმოება განახლდება.  

53. უზბეკეთის მოსამართლეთა უმაღლესი საკვალიფიკაციო კოლეგიის წევრები აირჩევიან უზბეკეთის უზენაესი სასამართლოს წევრებისაგან უზენაესი სასამართლოს პლენუმის მიერ, 5 (ხუთი) წლის ვადით (უზბეკეთის რესპუბლიკის „ოლი მეჯლისის დებულება „მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიების შესახებ“, მუხლი 2). 

შესაბამისად – ყარაყალპაკეთის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე – სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე, საოლქო და ტაშკენტის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეები - სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე, უზბეკეთის რესპუბლიკის სამხედრო სასამართლოს თავმჯდომარე, - 

იმავდროულად არიან შესაბამისი მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიის თავმჯდომარეები (უზბეკეთის რესპუბლიკის „ოლი მეჯლისის დებულება „მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიების შესახებ“, მუხლი 2). მოსამართლეთა უმაღლესი საკვალიფიკაციო კოლეგიის, აგრეთვე, სამეურნეო სასამართლოების 

მოსამართლეთა კოლეგიების გადაწყვეტილებები და დასკვნები გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. სხვა დანარჩენი საკვალიფიკაციო კოლეგიების გადაწყვეტილებები და დასკვნები შეიძლება გასაჩივრდეს 10 დღის ვადაში მოსამართლეთა უმაღლეს საკვალიფიკაციო კოლეგიაში იმ მოსამართლის მიერ, ვის მიმართაც იგი 

გამოტანილია, აგრეთვე იმ პირების მიერ, ვინც შეიტანა წარდგინება ან აღძრა დისციპლინური საქმე მოსამართლის მიმართ (უზბეკეთის რესპუბლიკის „ოლი მეჯლისის დებულება „მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიების შესახებ“, მუხლი 18). 

54. იგივე დებულების მუხლი 19. საკვალიფიკაციო კოლეგიის გადაწყვეტილებები, გასაჩივრების ვადის ამოწურვის შემდეგ ეგზავნება უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან არსებული, მოსამართლის თანამდებობაზე შერჩევისა და რეკომენდაციის გამწევი უმაღლესი საკვალიფიკაციო კომისიას. მოსამართლეს დისციპლინური 

სახდელი შეიძლება დაეკისროს გადაცდომის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 1 თვისა, ამ ვადაში არ შედის სამსახურებრივი შემოწმების დრო, მოსამართლის საპატიო მიზეზით სამსახურში არყოფნის დრო და მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიაში დისციპლინური პასუხისმგებლობის საქმის განხილვის დრო, მაგრამ 

დისციპლინური გადაცდომის ჩადენიდან არაუგვიანეს 6 (ექვსი) თვისა (იქვე - მუხლი 41). 

 

ყაზახეთი 

55. სასამართლო ჟიური იქმნება მოქმედი მოსამართლეების პროფესიული კომპეტენტურობის განსაზღვრის, მოსამართლის გადადგომაზე ან უფლებამოსილების შეწყვეტაზე თანხმობის გაცემის, აგრეთვე, მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების აღძვრის შესახებ საკითხის განხილვისა და დისციპლინური 

საქმის განხილვის მიზნით. სასამართლო ჟიური შედგება 11 წევრისაგან: 3 რაიონული, 3 საოლქო და 5 უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებისაგან (ყაზახეთის პრეზიდენტის ბრძანებულება - დებულება მოსამართლეთა ჟიურის შესახებ, მუხლი 1,2. 2012 წლის მდგომარეობით, ყაზახეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი 

”სასამართლო სისტემისა და მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ”, მუხლი 38.1-ის პუნქტი 1). მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლება მისი გადადგომის სახით ხორციელდება მოსამართლის წერილობითი განცხადების საფუძველზე - გადადგომის შესახებ (ყაზახეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი ”სასამართლო 

სისტემისა და მოსამართლის სტატუსის შესახებ”, 35-ე მუხლის პირველი პუნქტი). 

56. 2012 წლის 16 თებერვლის ცვლილების საფუძველზე, ყაზახეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონიდან ”სასამართლო სისტემისა და მოსამართლეთა შესახებ”, ამოღებულ იქნა 41-ე მუხლი. 

57. ”დებულება სასამართლო ჟიურის შესახებ”, მუხლი 15.  

58. ყაზახეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის ”სასამართლო სისტემისა და მოსამართლეთა შესახებ”, 39-ე მუხლი. 

59. ყაზახეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის ”სასამართლო სისტემისა და მოსამართლეთა შესახებ”, მე-40 და 34-ე მუხლები - მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და მოსამართლისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. სასამართლო ჟიურის გადაწყვეტილება მოსამართლის თანამდებობიდან 

გათავისუფლების შესახებ მისი არაკომპეტენტურობის გამო, დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ან კონსტიტუციური კანონის 28-ე მუხლით გათვალისწინებული მოვალეობების შეუსრულებლობის (28-ე მუხლი განსაზღვრავს მოსამართლის მოვალეობებს) გამო; ყაზახეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის 

”სასამართლო სისტემისა და მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ” მე-9, მე-14, მე-15, მე-20 და 21-ე მუხლებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების შეუსრულებლობისათვის (ლაპარაკია ყაზახეთის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის, უზენაესი სასამართლოს კოლეგიების თავმჯდომარეების, ოლქის სასამართლოს და 

რაიონული სასამართლოების თავმჯდომარეების თანამდებობიდან გათავისუფლებასა და უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტაზე); გადაწყვეტილება მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ მიიღება: 1) ყაზახეთის რესპუბლიკის პარლამენტის სენატის მიერ - უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის და 

მოსამართლების მიმართ, - ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარდგინებით; 2) ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულებით - უზენაესი სასამართლოს კოლეგიების თავმჯდომარეების, ადგილობრივი და დანარჩენი სასამართლოების თავმჯდომარეების, სასამართლო კოლეგიების თავმჯდომარეებისა და 

მოსამართლეების მიმართ. ყაზახეთის რესპუბლიკაში მოსამართლე თანამდებობაზე გამწესდება - 65 წლის ასაკის მიღწევამდე, (კონსტიტუციური კანონის 34.1-ე მუხლის მე-2 ნაწილი). 

60. ”დებულება სასამართლო ჟიურის შესახებ”, მუხლი 19. 

61. ”დებულება სასამართლო ჟიურის შესახებ”, მუხლი 40, პუნქტი 1. მუხლი 41-ე, პუნქტი პირველი მე-2 და მე-3; კონსტიტუციური კანონის მე-40 მუხლის პირველი, მე-4 და მე-5 პუნქტები; (დებულების მუხლი 41) დისციპლინური საქმე შეწყდება შემდეგ შემთხვევებში: 1) მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ვადის 

ამოწურვისას; 2) დისციპლინური საქმის აღძვრის უსაფუძვლობის გამო; 3)მოსამართლის ქმედებაში დისციპლინური გადაცდომის ნიშნების არარსებობის გამო; (მოსამართლე დისციპლინურ პასუხისგებაში შეიძლება მიეცეს დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენიდან 3 თვის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 1 წლისა მისი ჩადენის 

დღიდან (იქვე, მუხლი 38). 

62. ”დებულება სასამართლო ჟიურის შესახებ” (მუხლი 31, პუნქტი 1, 2, 3). სასამართლო ჟიურის გადაწყვეტილება გასაჩივრებას არ ექვემდებარება, იგი შეიძლება გადაისინჯოს ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ რეკომენდაციის მიღებამდე - ”სასამართლო ჟიურის შესახებ” დებულების 45-ე 

და 46-ე მუხლები. 

63. ”დებულება სასამართლო ჟიურის შესახებ”, მუხლი 46-ე, 47-ე 48-ე. 

64. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ შესაბამისი წარდგინების შეტანის საფუძველს - სასამართლოს თავმჯდომარის, სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარის და მოსამართლეების თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ - წარმოადგენს სასამართლო ჟიურის გადაწყვეტილება 

(კონსტიტუციური კანონის 44-ე მუხლის მე-2 ნაწილი). 

65. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საოქმო გადაწყვეტილების საფუძველზე - თავმჯდომარეების, სასამართლო კოლეგიების თავმჯდომარეების და მოსამართლეების თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ რეკომენდაციის გაცემაზე უარის თქმის თაობაზე, - სასამართლო ჟიურის 10 სამუშაო დღის ვადაში გამოაქვს 

დადგენილება - სასამართლო ჟიურის გადაწყვეტილების გაუქმებისა და მასალების ხელახლა განხილვის შესახებ, ამ დებულებით დადგენილი წესითა და ვადაში (დებულების 48-ე მუხლი). 

 

ყირგიზეთი 

66. დებულება ”სადისციპლინო კომისიის შესახებ”, დამტკიცებულია მოსამართლეთა საბჭოს მიერ; სადისციპლინო კომისია იგივე, მოსამართლეთა საბჭო წარმოადგენს სასამართლო თვითმმართველობის არჩევით მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელსაც ირჩევს მოსამართლეთა ყრილობა 15 მოსამართლე წევრის 

შემადგენლობით; ასევე, ყირგიზეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის 28-ე, 29-ე მუხლები, ყირგიზეთის კონსტიტუციის 95-ე მუხლის მე-2 ნაწილი; სადისციპლინო კომისია განიხილავს მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებაში მიცემის საკითხებს. 

67. ყირგიზეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის ”მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ”, 29-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ”მოსამართლის მიმართ შემოსული საჩივრების, წარდგინების და კერძო განჩინებების საფუძველზე მოსამართლეთა საბჭოს სადისციპლინო კომისია უფლებამოსილია (აღძრას) დაიწყოს დისციპლინური 

სამართალწარმოება”.  

68. ყირგიზეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის ”მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ”, 29-ე მუხლის პირველი ნაწილი. 

69. ყირგიზეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის ”მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ”, 28-ე მუხლის პირველი ნაწილი და ამავე კანონის მე-6 მუხლის მე-2 ნაწილი, რომლის თანახმადაც: მოსამართლის უმწიკვლო (შეუბღალავ) ქცევაში იგულისხმება ამ მოსამართლის მიმართ მოსამართლეთა საბჭოს მიერ დადასტურებული 

ან აღიარებული, ამავე კონსტიტუციური კანონის 5-1 მუხლით გათვალისწინებული მოვალეობების დარღვევის ფაქტების არ არსებობა; ამავე კანონის 5-1 მუხლის თანახმად მოსამართლე ვალდებულია: 1) განუხრელად დაიცვას ყირგიზეთის რესპუბლიკის კონსტიტუცია და კანონები, იყოს მოსამართლის ფიცის ერთგული; 2) 

დაიცვას ყირგიზეთის რესპუბლიკის მოსამართლეთა ღირსების კოდექსის მოთხოვნები, ასევე, კანონმდებლობით დადგენილი სახელწიფო მოსამსახურეების ეთიკა და თავიდან აირიდოს ყოველივე, რამაც შეიძლება შებღალოს მოსამართლის ავტორიტეტი და ღირსება; 3) წინ აღუდგეს მის საქმიანობაში უკანონო ჩარევის 

მცდელობებს მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში; 4) დაიცვას მოსამართლეთა თათბირის საიდუმლოება; 5) მოახდინოს თავისი ქონებისა და შემოსავლების დეკლარირება ყირგიზეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად; 6) დაიცვას შესაბამის სასამართლოში დადგენილი შრომის შინაგანაწესი.  

70. ყირგიზეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის ”მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ”, 26-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მე-8 პუნქტი და 28-ე მუხლის მე-2 ნაწილი. კონსტიტუციური კანონის 26-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მე-8 და მე-9 პუნქტების შესაბამისად მოსამართლის თანამდებობიდან ვადამდე ადრე გათავისუფლების 

საფუძვლებია: ა) მოსამართლის მიერ ისეთი დისციპლინური გადაცდომის ჩადენა, რომელიც შეუფერებელია მოსამართლის უმწიკვლო ქცევასა და მოსამართლის მაღალ წოდებასთან, რაც დადასტურებულია მოსამართლეთა საბჭოს გადაწყვეტილებით; ბ) მოსამართლის თანამდებობისათვის შეუფერებელი საქმიანობა. 

გადაწყვეტილება ყირგიზეთის რესპუბლიკის მოსამართლის თანამდებობიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ გასაჩივრებას არ ექვემდებარება (კონსტიტუციური კანონის 26-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მე-6 პუნქტი). 

71. დებულება ”მოსამართლეთა საბჭოს შესახებ” (შენიშვნა: დებულება არ შეიცავს პუნქტების ნუმერაციას, დებულება ”მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ”, ახალი რედაქცია ვერ იქნა მოპოვებული). 

72. ყირგიზეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის ”მოსამართლეთა სტატუსის შესახებ”, 29-ე მუხლის მე-4 ნაწილი. 

 

სომხეთის რესპუბლიკა 

73. სომხეთის რესპუბლიკა - მოსამართლეთა საერთო კრება არის სასამართლო თვითმმართველობის უმაღლესი ორგანო, რომელიც ირჩევს - მართლმსაჯულების საბჭოს, მოსამართლე 9 წევრს, 5 წლის ვადით; მართლმსაჯულების საბჭოში შედიან ასევე სწავლული იურისტები, რომელთაც ნიშნავს ქვეყნის პრეზიდენტი ან 

სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული კრების თავმჯდომარე (სომხეთის რესპუბლიკის მოსამართლეთა კოდექსი, მიღებულია 2007 წელს, მუხლი 1, 3, მუხლი 97-ე, 101-ე, სომხეთის მოსამართლეთა კოდექსი, მუხლი 94.1. მუხლი 103-ე, სომხეთის კონსტიტუციის 55-ე მუხლის 11.1. პუნქტი); მართლმსაჯულების საბჭოს 

ხელმძღვანელობს საკასაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, იგი თავმჯდომარეობს ასევე საბჭოს სხდომებსაც (მოსამართლეთა კოდექსის 107-ე მუხლი); მართლმსაჯულების საბჭო: 1) დისციპლინურ პასუხისგებაში აძლევს მოსამართლეებს; 2) წარადგენს წინადადებას ქვეყნის პრეზიდენტის წინაშე მოსამართლისათვის 

უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ (სომხეთის კონსტიტუციის მუხლი 95-ე, ნაწილი 5). სადისციპლინო კომისია - დისციპლინური ორგანო, შედგება 3 წევრისაგან, ორი მოსამართლე წევრი და 1 სწავლული იურისტი, სადისციპლინო კომისიას ირჩევენ 1 წლის ვადით (ეთიკის კოდექსი, მუხლი 106). 

74. სადისციპლინო კომისია უფლებამოსილია: 1) აღძრას დისციპლინური წარმოება პირველი და სააპელაციო ინსტანციების სასამართლოს მოსამართლეებისა და თავმჯდომარეების მიმართ და სათანადო შუამდგომლობით მიმართოს მართლმსაჯულების საბჭოს; 2) სასამართლოს თავმჯდომარეების საბჭოს ეთიკის კომისიის 

განცხადების საფუძველზე აღძრას დისციპლინური წარმოება - საკასაციო სასამართლოს მოსამართლეებისა და თავმჯდომარის მიმართ და სათანადო შუამდგომლობით მიმართოს მართლმსაჯულების საბჭოს (მოსამართლეთა კოდექსის მუხლები 106); მოსამართლის მიმართ დისციპლინური წარმოების აღძვრის უფლება 

(მოსამართლეთა კოდექსი, მუხლი 155); მოსამართლე დისციპლინურ პასუხისგებაში შეიძლება მიეცეს არა უგვიანეს 3 (სამი) თვისა დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენის დღიდან და არაუგვიანეს 3 (სამი) წლისა ამ გადაცდომის ჩადენიდან. 

75. დისციპლინური წარმოების აღძვრის საბაბი (სომხეთის რესპუბლიკის მოსამართლეთა კოდექსი, მუხლი 155-ე, პუნქტი 5) განცხადება, შეტყობინება ან შუამდგომლობა, გათვალისწინებული ამ მუხლის პირველი, მე-3, მე-4 და მე-5 პუნქტებით, რომლებიც არ შეიცავენ მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის 

აშკარა ნიშნებს, განხილვის გარეშე უკანვე უბრუნდებათ მათ წარმომდგენ პირებს (იქვე, პუნქტი 6). 



76. დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლები (სომხეთის რესპუბლიკის მოსამართლეთა კოდექსი, მუხლი 153); სასამართლოს აქტის გაუქმება ან შეცვლა არ იწვევს იმ მოსამართლის პასუხისმგებლობას, რომელმაც მიიღო ასეთი აქტი (ეთიკის კოდექსი, იქვე). 

77. დისციპლინური სახდელის სახეები (სომხეთის მოსამართლეთა კოდექსის 157-ე მუხლი); გაფრთხილება - ოფიციალური გაკიცხვა, რომელსაც მართლმსაჯულების საბჭო იყენებს მოსამართლის მიმართ, ისეთი დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისას, რომელიც არ არის მძიმე ხასიათის დარღვევა, თუ ამასთან, მოსამართლეს 

ადრე დაკისრებული არ ჰქონდა რაიმე სახდელი (იქვე). 

78. დისციპლინური საქმე განიხილება დახურულ სხდომაზე; ამ წესიდან გამონაკლისს წარმოადგენს მოსამართლის მიმართ ადმინისტრაციული საქმის განხილვა, როდესაც მოსამართლე შუამდგომლობს საქმის საჯარო განხილვის შესახებ; საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება მართლმსაჯულების საბჭოს არანაკლებ 

7 წევრი; (სომხეთის რესპუბლიკის მოსამართლეთა ეთიკის კოდექსი, მუხლი 109, 107.5). 

79-80. გადაწყვეტილების მიღების წესი (მოსამართლეთა კოდექსის 111-ე მუხლის პირველი, მე-3, მე-4 ნაწილები და 161-ე მუხლი). 

81. დისციპლინური საქმის შეწყვეტის საფუძვლები: 1) არ არსებობს მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დასაბუთებული საფუძველი; 2) თუ დისციპლინური წარმოება აღძრულია ეთიკის კოდექსის 153-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ვადების დარღვევით, თუ ამასთან, მოსამართლე თანახმაა ამ 

საფუძვლით შეწყდეს საქმე მის მიმართ; 3) მისი უფლებამოსილება შეწყვეტილია ან იგი გათავისუფლებულია დაკავებული თანამდებობიდან (მოსამართლეთა კოდექსის 162-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტები). თუ მართლმსაჯულების საბჭო მიზანშეუწონლად მიიჩნევს მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სახდელის 

გამოყენებას, მას შეუძლია დაკმაყოფილდეს მხოლოდ საკითხის განხილვით, შეწყვიტოს საქმე მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის შესახებ და თავის გადაწყვეტილებაში დააფიქსიროს დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლის არსებობა. ამ ნაწილის გამოყენება ერთი და იგივე მოსამართლის მიმართ 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ ერთხელ (მოსამართლეთა კოდექსის 162-ე მუხლი, ნაწილი 2). 

82. მართლმსაჯულების საბჭოს გადაწყვეტილება შეიძლება გადაისინჯოს ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო ისევ მართლმსაჯულების საბჭოს მიერ (სომხეთის მოსამართლეთა კოდექსი, მუხლი 164). 

83. ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის გადასინჯვის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების სახეები (მოსამართლეთა კოდექსი 164-ე მუხლის მე-4, მე-5, მე-6 ნაწილები); თუ მოსამართლეს უფლებამოსილება შეუწყვიტა პრეზიდენტმა მართლმსაჯულების საბჭოს შუამდგომლობის საფუძველზე, ”რესპუბლიკის 

პრეზიდენტი შუამდგომლობის მიღებიდან ათი დღის ვადაში მოსამართლეს აღადგენს ადრე დაკავებულ თანამდებობაზე” (მოსამართლეთა კოდექსის 164-ე მუხლის მე-7 ნაწილი). 

 

ტაჯიკეთის რესპუბლიკა 

84. ტაჯიკეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 107-ე (2001 წლის რედაქცია). 

85. ტაჯიკეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 121; დისციპლინური სამართალწარმოების აღძვრის უფლება აქვთ შესაბამის სასამართლოს თავმჯდომარეებს - 119-ე მუხლის პირველი ნაწილის ”ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით (კანონის უხეში დარღვევა); ტაჯიკეთის 

რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს - უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ - ამ კანონის 119-ე მუხლით გათვალისწინებული ნებისმიერი საფუძვლით, ხოლო დანარჩენი სასამართლოების თავმჯდომარეებისა და მოსამართლეების მიმართ - ამ კანონის 119-ე მუხლის პირველი ნაწილის ”ა” 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით (კანონის უხეში დარღვევა). 

86. ტაჯიკეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 119. 

87. ტაჯიკეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 123. საკვალიფიკაციო კოლეგიის ინიციატივით, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შუამდგომლობით, ან უმაღლესი ეკონომიკური სასამართლოს თავმჯდომარის შუამდგომლობით, ან იუსტიციის საბჭოს შუამდგომლობით, 

საკვალიფიკაციო კოლეგიას შეუძლია სახდელი მოუხსნას მოსამართლეს ვადამდე ადრე, არანაკლებ 6 თვისა სახდელის დაკისრების დღიდან. 

88. ტაჯიკეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 114. 

89. ტაჯიკეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 117. 

90. ტაჯიკეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 123. 

91. ტაჯიკეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 117. 

 

თურქმენეთის რესპუბლიკა 

92. თურქმენეთის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოების შესახებ (2009 წლის რედაქცია), მუხლი 68, პირველი ნაწილის მე-5 პუნქტი: ”იხილავს საკითხს მოსამართლეებისა და ადმინისტრაციული და სააღსრულებო წარმოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ”; მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო 

კოლეგიები შეიქმნა ”მოსამართლეთა შესახებ” 2001 წლის კანონის თანახმად. უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო კოლეგიისა და უმაღლესი სამეურნეო სასამართლოს საკვალიფიკაციო კოლეგიის ხუთ წევრს ირჩევს ამავე სასამართლოს პლენუმი დასახელებული სასამართლოების მოსამართლეთა შემადგენლობიდან 

ხოლო ქვემდგომი სასამართლოების საკვალიფიკაციო კოლეგიებს ირჩევენ მოსამართლეთა კონფერენციაზე. 

93. თურქმენეთის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 74, ნაწილი პირველი. ამავე კანონის 67-ე მუხლის პირველი ნაწილი: ”მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგიები აირჩევა ხუთი წლის ვადით ღია ან ფარული კენჭისყრით”.  

94. თურქმენეთის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 74, ნაწილი 7. 

95. თურქმენეთის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 74, ნაწილი 11. 

96. თურქმენეთის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 74, ნაწილი 10. 

97. თურქმენეთის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 68, ნაწილი 2, ”თურქმენეთის უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო კოლეგია იხილავს აგრეთვე მოსამართლეთა საჩივრებს და დისციპლინური საქმის აღმძრავი პირის წარდგინებებს, ქვემდგომი საკვალიფიკაციო კოლეგიების გადაწყვეტილებებზე - 

მოსამართლეთა გაწვევისა და მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ”. 

98. თურქმენეთის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 74, ნაწილი 16. თურქმენეთის რესპუბლიკის კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 74, ნაწილი 15, ”თურქმენეთის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს უფლება აქვს შეიტანოს წარდგინება თურქმენეთის უზენაესი სასამართლოს პლენუმის წინაშე 

უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო კოლეგიის გადაწყვეტილების გადასინჯვის შესახებ”. 

 

ლატვია 

99. ლატვიის 1997 წლის 15 ივლისის კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ, მუხლი 2 (2003 წლის 11 დეკემბრის მდგომარეობით). 

100. ლატვიის 1997 წლის 15 ივლისის კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ, მუხლი 3. დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყებაზე უფლებამოსილია: 1) უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე - უზენაესი სასამართლოების მოსამართლეებისა და სენატორების მიმართ ამ კანონის პირველ მუხლში 

გათვალისწინებულ ყველა დარღვევებზე, ასევე, რაიონული (საქალაქო) და რეგიონალური სასამართლოების, მიწის სარეგისტრაციო სამსახურების მოსამართლეების მიმართ ამ კანონის პირველი მუხლის პირველი პუნქტის პირველი და მე-2 ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში; 2) იუსტიციის მინისტრს - რაიონული 

(საქალაქო) და რეგიონალური სასამართლოების, მიწის სარეგისტრაციო სამსახურების მოსამართლეების მიმართ; 3) რეგიონალური სასამართლოს თავმჯდომარეებს - რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების, მიწის სარეგისტრაციო სამსახურების მოსამართლეების მიმართ ამ კანონის პირველი მუხლის პირველი პუნქტის 

პირველი ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ასევე, რეგიონალური სასამართლოების მოსამართლეების მიმართ ამ კანონის პირველ მუხლში გათვალისწინებულ ყველა შემთხვევაში; 4) რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების თავმჯდომარეებს - რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ 

ამ კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებულ ყველა შემთხვევებში; 5) რეგიონალური სასამართლოების მიწის სარეგისტრაციო სამსახურების თავმჯდომარეებს - რეგიონალური სასამართლოების მიწის სარეგისტრაციო სამსახურების მოსამართლეების მიმართ ამ კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებულ ყველა 

შემთხვევებში. 

101. ლატვიის 1997 წლის 15 ივლისის კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ, მუხლი 1. 

102. ლატვიის 1997 წლის 15 ივლისის კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ, მუხლი 7, ნაწილი 3. დისციპლინური სახდელის დაკისრების ვადაა 3 თვე გადაცდომის გამოვლენიდან და 2 წელი - გადაცდომის ჩადენიდან (ამავე კანონის მე-4 მუხლი). 

103. ხმათა გაყოფის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავმჯდომარის ხმას (კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ, მუხლი 8). 

104. ლატვიის 1997 წლის 15 ივლისის კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ, მუხლი 7, ნაწილი 2. დისციპლინური კოლეგია უფლებამოსილია შეწყვიტოს დისციპლინური საქმისწარმოება თუ: 1) დისციპლინური საქმის წარმოება დაწყებულია საფუძვლის გარეშე; 2) ამოწურულია ამ კანონის მე-4 მუხლის 

პირველის პუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის კანონით განსაზღვრული ვადა. გამონაკლის შემთხვევებში სადისციპლინო კოლეგია შეიძლება შემოიფარგლოს მხოლოდ საქმის განხილვით (ლატვიის 1997 წლის 15 ივლისის კანონი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ, 

მუხლი 7, მე-6 და მე-7 ნაწილები). დისციპლინური კოლეგიის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება არის საბოლოო გარდა ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა. მე-9 მუხლის მე-3 ნაწილი: ”თუ პარლამენტი, მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კოლეგია, ან გენერალური პროკურორი არ 

მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას, სადისციპლინო საქმის მასალები უბრუნდება სადისციპლინო კოლეგიას, რომელიც ვალდებულია საქმე განიხილოს ხელახლა”. 

 

ლიტვა 

105. ლიტვის რესპუბლიკა კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 83 (2011 წლის 21 ივნისის მდგომარეობით). 

106. ლიტვის რესპუბლიკა კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 84. მოსამართლის წინააღმდეგ დისციპლინური სამართალწარმოება არ შეიძლება დაიწყოს დისციპლინური გადაცდომის ჩადენიდან 3 წლის გასვლის შემდეგ (ლიტვის რესპუბლიკა კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 84-ე, ნაწილი 2); სასამართლო 

ეთიკისა და დისციპლინის კომისია შედგება 7 წევრისგან. კომისიის 2 წევრს ნიშნავს რესპუბლიკის პრეზიდენტი, ერთ წევრს ნიშნავს პარლამენტის სპიკერი, ხოლო 4 წევრს სასამართლო საბჭო. რესპუბლიკის პრეზიდენტი და პარლამენტის სპიკერი კომისიის წევრებად ნიშნავენ საზოგადოებრივ წარმომადგენლებს. სასამართლო 

ეთიკისა და დისციპლინის კომისიის თავმჯდომარეს ამტკიცებს სასამართლო საბჭო კომისიის წევრებისაგან (იქვე, მუხლი 85, ნაწილი 2). 

107. ლიტვის რესპუბლიკა კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 84, ნაწილი 4. 2011 წლის 21 ივნისის მდგომარეობით. 

108. ლიტვის რესპუბლიკა კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 83, ნაწილი 2. სამოსამართლო ღირსების შემლახველ ქმედებად ჩაითვლება ქმედება, რომელიც ხელყოფს მოსამართლის ღირსებას და სხვაგვარ კონფლიქტშია ეთიკის კოდექსის მოთხოვნებთან, რომლის დროსაც ზიანი ადგება მოსამართლის რეპუტაციას და 

სასამართლოს ავტორიტეტს. ნებისმიერი სამსახურებრივი გადაცდომა - მოსამართლის მიერ კონკრეტული ვალდებულების დაუდევარი განხორციელება, ან მისი შეუსრულებლობა არასაპატიო მიზეზით ასევე ჩაითვლება სასამართლო ღირსების შემლახველ ქმედებად (ამავე კანონის 83-ე მუხლის მე-3 ნაწილი); 

109. ლიტვის რესპუბლიკა კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 87. 

110. ლიტვის რესპუბლიკა კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 86, ნაწილი პირველი. მუხლი 86, ნაწილი 2: ღირსების სასამართლო უფლებამოსილია თავისი გადაწყვეტილებით: 1) რესპუბლიკის პრეზიდენტს ან პარლამენტს მიმართოს წარდგინებით კანონის შესაბამისად მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების 

შესახებ; 2) რესპუბლიკის პრეზიდენტს მიმართოს წარდგინებით, რომ ამ უკანასკნელმა იშუამდგომლოს პარლამენტის წინაშე მოსამართლის იმპიჩმენტის პროცესის დაწყებაზე; 3) თუ რესპუბლიკის პრეზიდენტი ან პარლამენტი უარს ამბობს ამ მუხლის მე-2 ნაწილში მითითებული მოთხოვნის გამოყენებაზე, ღირსების სასამართლო 

უფლებამოსილია თავიდან დაიწყოს დისციპლინური სამართალწარმოების განხილვა და მიიღოს ამ მუხლის პირველ პარაგრაფში მითითებული ერთ-ერთი გადაწყვეტილება. 

111. ლიტვის რესპუბლიკა კანონი სასამართლოების შესახებ, მუხლი 86, ნაწილი 2, პუნქტი 4: ”ღირსების სასამართლოს გადაწყვეტილება შესაძლებელია გასაჩივრდეს მისი მიღებიდან 10 დღეში უზენაეს სასამართლოში. საჩივარს განიხილავს უზენაესი სასამართლოს სამი მოსამართლისგან შემდგარი კოლეგია”. 

 

ესტონეთი 

112. ესტონეთის კანონი ”სასამართლოების შესახებ” (2013 წლის მდგომარეობით), მუხლი 93. სადისციპლინო პალატა უფლებამოსილია დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყებამდე თავისი განჩინებით მოსამართლეს შეუჩეროს უფლებამოსილება და ასევე დაუქვითოს მას ხელფასი, მაგრამ არაუმეტეს 50%-ისა; აღნიშნული 

განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს 10 დღის ვადაში უზენაესი სასამართლოს პლენუმში (ესტონეთის კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 95). 

113. ესტონეთის კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 91, ნაწილი 2. დისციპლინური სამართალწარმოება არ შეიძლება დაიწყოს დისციპლინური გადაცდომის ჩადენიდან 1 წლის, ხოლო მისი გამოვლენიდან - 6 თვის შემდეგ. 



114. ესტონეთის კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 87. 

115. ესტონეთის კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 88. თუ პენსიაში გასული მოსამართლე არ დაიცავს კონფიდენციალობის ვალდებულებას ან თათბირის საიდუმლოებას, დისციპლინური სახდელის სახით მას შეიძლება დაეკისროს პენსიის შემცირება არაუმეტეს 25%-სა. პენსიის დაქვითვა დაუშვებელია 1 წელზე მეტი 

ვადის განმავლობაში. 

116. ესტონეთის კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 97. 

117. ესტონეთის კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 97, ნაწილი 3. 

118. ესტონეთის კანონი ”სასამართლოების შესახებ”, მუხლი 97, ნაწილი 31. 

 

საქართველო 

119. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ატარებს შემოსული განცხადების, საჩივრის ან ინფორმაციის საფუძვლიანობის წინასწარ შემოწმებას და დისციპლინური საქმის გამოკვლევას და იღებს გადაწყვეტილებას დისციპლინური დევნის შეწყვეტის, მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან დისციპლინური 

სამართალწარმოების შეწყვეტისა და მოსამართლისათვის კერძო სარეკომენდაციო ბარათით მიმართვის შესახებ, მუხლი 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19 (საქართველოს კანონი საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ, 

2013 1 მაისის კანონი); საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შედგება 15 წევრისაგან. საბჭოს 8 წევრს ამ კანონით დადგენილი წესით ირჩევს საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანო, 5 წევრს ირჩევს საქართველოს პარლამენტი, ხოლო 1 წევრს ნიშნავს საქართველოს 

პრეზიდენტი. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეობს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც თანამდებობრივად არის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი (მუხლი 47-ე, საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, 01.11.2013. N1489); სადისციპლინო 

საკითხზე გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას ფარული კენჭისყრით მხარს დაუჭერს საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ისა (მუხლი 49-ე, საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ). 

120. სადისციპლინო კოლეგია დისციპლინური საქმის არსებითად განმხილველი ორგანოა (საქართველოს კანონი საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ, თავი III, 2013 წლის პირველი მაისი); სადისციპლინო კოლეგია 

შედგება 5 წევრისაგან, რომელთაგან 3 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეა, ხოლო 2 არ არის მოსამართლე. სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრებს ირჩევს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია; სადისციპლინო კოლეგიის იმ წევრებს, რომლებიც არ არიან მოსამართლეები, სიითი 

შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი; სადისციპლინო კოლეგიის წევრი აირჩევა 2 წლის ვადით (საქართველოს კანონი საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ, მუხლი 24-ე). 

121. მუხლი მე-7, საქართველოს კანონი საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ. 

122. ამავე კანონის მე-6 მუხლი. 

123. „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლი: 1. "კორუფცია საჯარო სამსახურში" არის თანამდებობის პირის მიერ თანამდებობის ან მასთან დაკავშირებული შესაძლებლობის გამოყენება კანონით აკრძალული ქონებრივი ან სხვა სიკეთის მიღების მიზნით, 

აგრეთვე მისთვის ამ სიკეთის გადაცემა ან მის მიღებასა და დაკანონებაში ხელის შეწყობა. 2. "კორუფციული სამართალდარღვევა" არის ქმედობა, რომელიც შეიცავს კორუფციის ნიშნებს და რომლისთვისაც კანონით გათვალისწინებულია დისციპლინური,ადმინისტრაციული ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. 3. 

"ინტერესთა შეუთავსებლობა საჯარო სამსახურში" არის თანამდებობის პირის ქონებრივი ან სხვა პირადი ინტერესების დაპირისპირება სახელმწიფო სამსახურის ინტერესებთან. 

124. საქართველოს კანონი საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ, მე-2 მუხლი: კანონის არასწორი განმარტება, რომელსაც საფუძვლად უდევს მოსამართლის შინაგანი რწმენა, არ არის დისციპლინური გადაცდომა და 

აღნიშნული ქმედებისათვის მოსამართლეს არ ეკისრება დისციპლინური პასუხისმგებლობა (ამავე კანონის მე-2 მუხლის მე-3 ნაწილი). 

125. ამავე კანონის მე-4 მუხლის პირველი ნაწილი. 

126. ამავე კანონის მე-4 მუხლის მე-2 ნაწილი. 

127. ამავე კანონის 30-ე მუხლი; სადისციპლინო კოლეგიაში დისციპლინური საქმე განიხილება კოლეგიურად. სადისციპლინო კოლეგია უფლებამოსილია, თუ მის სხდომას ესწრება კოლეგიის არანაკლებ 3 წევრი (ამავე კანონის 30-ე მუხლის მე-2 ნაწილი). 

128. ამავე კანონის 47-ე მუხლის მე-2 ნაწილი. 

129. ამავე კანონის 48-ე მუხლი. 

130. განიხილავს საჩივრებს სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილებებზე; გასაჩივრებას ექვემდებარება მხოლოდ ამ კანონის 48-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“–„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებები. გასაჩივრების უფლება აქვთ დისციპლინური საქმის მხარეებს (ამავე კანონის 60-ე მუხლი); უზენაესი 

სასამართლოს სადისციპლინო პალატას 3 წევრის შემადგენლობით, 3 წლის ვადით ამტკიცებს უზენაესი სასამართლოს პლენუმი. სადისციპლინო პალატის წევრთა კანდიდატურებს (მათ შორის, პალატის თავმჯდომარის კანდიდატურას) უზენაესი სასამართლოს წევრთაგან პლენუმს დასამტკიცებლად წარუდგენს უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარე (მუხლი 19, საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, 01.11.2013. N1489). 

131. 69-ე მუხლი (საქართველოს კანონი საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ). 

132. სადისციპლინო პალატა იღებს გადაწყვეტილებას სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილების გაუქმებისა და საქმის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ, თუ: ა) საქმე განიხილა სადისციპლინო კოლეგიის არაკანონიერმა შემადგენლობამ; ბ) სადისციპლინო კოლეგიამ საქმე განიხილა ერთ-ერთი მხარის 

დაუსწრებლად, რომელსაც არ ეცნობა სხდომის თაობაზე; გ) გადაწყვეტილება მიღებულია საქმის განხილვის საფუძველზე, რომლის დროსაც დარღვეულ იქნა პროცესის კონფიდენციალობის წესები; დ) გადაწყვეტილება იურიდიულად არ არის საკმარისად დასაბუთებული, ან დასაბუთება იმდენად არასრულია, რომ 

გადაწყვეტილების სამართლებრივი საფუძვლიანობის შემოწმება შეუძლებელია; ე) გადაწყვეტილება ხელმოუწერელია სხდომის თავმჯდომარის ან მდივნის მიერ; ვ) საქმეში არ არის სადისციპლინო კოლეგიის სხდომის ოქმი. (ამავე კანონის 73-ე მუხლი); სადისციპლინო პალატა გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით 

(ამავე კანონის 68-ე მუხლის პირველი ნაწილი) სადისციპლინო პალატის გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება (ამავე კანონის 68-ე მუხლის მე-4 ნაწილი). 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


