
 

 

 

მოსამართლე სისხლის სამართლის პროცესში  

 

სისხლის სამართლის პროცესშიმოსამართლე შეიძლება იყოს:  

 28 წლის ასაკს მიღწეული 

 საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე 

 იურიდიული განათლების მქონე 

 აღნიშნული პროფესიით მუშაობის სულ მცირე ხუთწლიანი გამოცდილების 

მქონე 

 ფლობს სახელმწიფო ენას 

 ჩაბარებული აქვს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 

 გავლილი აქვს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სრული სასწავლო კურსი  

 კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად არის დანიშნული.  

 

სისხლის სამართლის საქმემ შესაძლოა განვლოს სამი ინსტანციის სასამართლო.  

 რაიონული (საქალაქო) სასამართლო  

 სააპელაციო სასამართლო  

 უზენაესი(საკასაციო)  სასამართლო 

 

საქმე განიხილება პირველი ინსტანციით რაიონული(საქალაქო) სასამართლოს მიერ, 

გარდა იმ შემთხვევისა თუ მას არ განიხილავს ნაფიცმსაჯულებისგან შემდგარი 

სასამართლო.  

 

წინასასამართლო სხდომა 

 

     საქმის არსებით განხილვამდე ტარდება წინასასამართლო სხდომა, სადაც მხარეები 

წარადგენენ მტკიცებულებებს, განიხილავენ შუამდგომლობებს მტკიცებულებებთან 

დაკავშირებით. მოსამართლეს შეუძლია, მტკიცებულება, რომლის მოპოვების 

სამართიანობაც ეჭვქვეშ არის გამოაცხადოს არაკანონიერად. წინასასამართლო სხდომაზე 

ხდება აგრეთვე აღკვეთის ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. 

წინასასამართლოსხდომაზემოსამართლებრალდებულსგანუმარტავსბრალდებისარსსდა

ამბრალდებითგათვალისწინებულისასჯელისზომას. ასევე განიხილება სხვა 

შუამდგომლობები. საქმე გადავა არსებითი განხილვის ეტაპზე თუ მოსამართლე 

დარწმუნდება, რომ არგუმენტები ალბათობის მაღალი ხარისხით იძლევა საფუძველს 

ვარაუდისთვის, რომ დანაშაული ამ პირმა ჩაიდინა.  

 



 

 

რაიონული  (საქალაქო) სასამართლო 

 

რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის კომპეტენციაა 

ადამიანის კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვისა და იძულებით ღონისძიებასთან 

დაკავშირებული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ სასამართლოს განჩინების 

გამოტანა, ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების საკითხის გადაწყვეტა, ამ 

კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში პროცესის მწარმოებელი ორგანოს 

უკანონო ქმედების გამო საჩივრის გადაწყვეტა, ასევე ამ კოდექსით გათვალისწინებული 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. აღნიშნულ საკითხებზე იმ რაიონული 

(საქალაქო) სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე იღებს გადაწყვეტილებებს, რომლის 

სამოქმედო ტერიტორიაზეც ტარდება, ჩატარდება ან ჩატარდა გამოძიება ან საპროცესო 

მოქმედება.  მაგისტრატი მოსამართლე განსაზღვრავს აგრეთვე წინასასამართლო 

სხდომის თარიღს მხარეთა ინტერესების გათვალისიწინებით.  

რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლე ან მაგისტრატიმოსამართლე 

სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებასიღებს 

ერთპიროვნულად. თუ საქმე განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა და მის გადაწყვეტას 

დიდი მნიშვნელობა აქვს სასამართლოს პრაქტიკისათვის, მაშინ სასამართლოს 

თავმჯდომარეს შეუძლია დაადგინოს საქმის განმხილველი კოლეგია. გარდა იმ 

შემთხვევისა როცა, საქმე ნაფიც მსაჯულთა განსახილველ კატეგორიას განეკუთვნება.  

პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მხარეს შეუძლია 

გაასაჩივროს გადაწყვეტილება მეორე ინსტანციაში - სააპელაციო სასამართლოში.      

 

სააპელაციო სასამართლო 

 

      სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში სისხლის 

სამართლის საქმე სააპელაციო წესით განიხილება კოლეგიურად სამიმოსამართლის 

შემადგენლობით. ნაკლებად მძიმე ან მძიმე კატეგორიის საქმეები შეიძლება ერთმა 

მოსამართლემაც განიხილოს.  

 

უზენაესი (საკასაციო) სასამართლო 

 

საკასაციოსაჩივარისაქართველოსუზენაესისასამართლოსსისხლისსამართლისსაქმეთაპა

ლატაშიგანიხილებაკოლეგიურადსამიმოსამართლისშემადგენლობით, 

ხოლოდიდპალატაში – ცხრამოსამართლისშემადგენლობით. 

 

 

 



 

 

 სისხლის სამართლის პროცესის ძირითადი პრინციპები 

 

თანამედროვე სისხლის სამართლის სამართლის პროცესი ეფუძვნება შეჯიბრებითობის 

პრინციპს, რაც იმას გულისხმობს რომ მოსამართლის ფუნქციები შეზღუდულია 

პროცესის მიმდინარეობისას და მხარეების ერთგვარ შეჯიბრებაზეა დამოკიდებული 

პროცესის მიმდინარეობაც და შემდგომში მოსამართლის მიერ საქმის გადაწყვეტაც. 

მოსამართლის ერთადერთი ფუნქციაა, რომ დაიცვას ამ პროცესზე მხარეების 

თანასწორუფლებიანობა და გამოიტანოს გადაწყვეტილება, იმ მტკიცებულებებისა და 

ფაქტების საფუძველზე, რომლებსაც მხარეები წარმოუდგენენ. მას არ აქვს 

უფლებამოსილება დაეხმაროს მხარეს მტკიცებულების მოძიებასა და წარმოდგენაში, ის 

არის ნეიტრალური პირი, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას კანონისა და საკუთარი 

შინაგანი რწმენის მიხედვით. მოსამართლე არის მთავარი ფიგურა სხდომის წარმართვის 

დროს. მისი ფუნქციაა წარმართოს სხდომა და სასამართლოს თათბირი, მხარეებს მისცეს 

შესაძლებლობა დაუბრკოლებლად წარმოადგინონ მტკიცებულებები, უზრუნველყონ 

წესრიგის დაცვა. მოსამართლე უფლებამოსილია გამონაკლის შემთხვევაში მხარეებთან 

შეთანხმებისშედეგად, დასვას დამაზუსტებელი კითხვა, თუ ეს აუცილებელია 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების უზრუნველსაყოფად.  

 

მოსამართლე უნდა იყოს მიუკერძოებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის უნდა იყოს 

დამოუკიდებელი ყოველგვარი გარეშე ზეგავლენისგან. თუკი წარმოიშვა საფუძვლიანი 

ეჭვი იმის თაობაზე, რომ საპროცესო კანონით გათვალისწინებული ამა თუ იმ 

გარემოების არსებობის გამო ის პროცესს ვერ წარმართავს ობიექტურად, მაშინ დგება 

მისი აცილების საკითხი, რასაც მხარეები აყენებენ შუამდგომლობით.  

 

 

 


