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ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე - როინ კახიძეროინ კახიძე

2021 წლის 15 ივლისს ბათუმის საქალაქო სა-
სამართლოს, ადმინისტრაციულ საქმეთა კო-
ლეგიის მოსამართლე - როინ კახიძემროინ კახიძემ გამოსცა 
დადგენილება ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში 
მიცემული პირის სასარგებლოდ შეწყვეტილიყო 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის 
წარმოება, საქართველოს ადმინისტრაციულ სა-
მართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლის 
პირველი ნაწილით1 გათვალისწინებული გადაც-
დომის შემთხვევის არარსებობის გამო.

რას ითხოვდა ოქმის შემდგენი?რას ითხოვდა ოქმის შემდგენი?

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 
შე დგე ნილი იყო საქართველოს შინაგან სა-
ქ მეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის 
დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამმართველოს 
მიერ (შემდგომში სამმართველო). ოქმის მიხედვით, 
ბათუმში რუსთაველის ქუჩაზე პასუხისგებაში მიცე-
მულმა პირმა სამსახურეობრივი მოვალეობის 
შესრულების დროს პოლიციის თანამშრომლებს 
მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. შესაბამისად, 
სამმართველოს წარმომადგენელი სასამარ თ ლო-
სგან მოითხოვდა საქართველოს ადმინის ტრა-
ციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე 
მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტის დადგენას 
და შესაბამისი სანქციის გამოყენებას.

რა ფაქტობრივი გარემოებები მიიჩნია რა ფაქტობრივი გარემოებები მიიჩნია 
სასამართლომ დადგენილად?სასამართლომ დადგენილად?

 › ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

 › ინფორმაცია პიროვნების შესახებ

 › გასაუბრების ოქმები

 › აუდიო ჩანაწერი

1 აღნიშნული მუხლის თანახმად, სამართალდარღვევას წარმო-

ადგენს სასახურებორივი მოვალეობის შესრულების დროს 

სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის, სამხედრო 

მოსამსახურის, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის 

თანამშრომლის ან აღსრულების პოლიციელის კანონიერი 

განკარგულებისადმი ამ მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა, 

ან ამ პირის სიტყვიერი შეურაცხყოფა ან/და მის მიმართ სხვა 

შეურაცხმყოფელი ქმედების განხორციელება.

რა განმარტა სასამართლომ?რა განმარტა სასამართლომ?

სასამართლომ განმარტასასამართლომ განმარტა, რომ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლის 
თანახმად სამართალდარღვევას წარმოადგენს 
სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს 
სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის, 
სამხედრო მოსამსახურის, სახელმწიფო დაცვის 
სპეციალური თანამშრომლის ან აღსრულების პო-
ლიციელის კანონიერი განკარგულებისადმი ან 
მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა, ან პირის 
სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რომელიც იწვევს დაჯა-
რიმებას 2000 ლარიდან 3000 ლარამდე ან ად-
მინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით. 
სასამართლომ ყურადღება გაამახვილასასამართლომ ყურადღება გაამახვილა თუ რა გა-
რემოებების ერთდროულად არსებობაა საჭირო 
ქმედების 173-ე მუხლით გათვალისწინებულ გა-
დაცდომად დაკვალიფიცირებისათვის. კერძოდ, 
ა) 173-ე მუხლში განსაზღვრული პირების დაუ-
მორჩილებლობა ან სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ბ) 
მათი სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულე-
ბის დროს.

სასამართლო სხდომაზე, საქმეზე დართული ვიდეო 
მასალის გამოკვლევის შემდეგ, სასამართლომ 
აღნიშნა, რომ  პასუხისგებაში მიცემული პირის 
მიერ შეურაცხყოფის ფაქტი არ დასტურდება, ის 
მხოლოდ ზოგად შეფასებას ახდენს საპატრულო 
პოლიციის ხისტ ქმედებასთან დაკავშირებით, 
რომ, პოლიცია ორიენტირებულია დააჯარიმოს 
ადამიანები. 

მოცემულ ვითარებაში, როდესაც მოქალაქეს 
და ავიწყდა, პირბადის გაკეთება და მხოლოდ 
საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის დანახვის შემდეგ 
გაახსენდა, ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცე-
მული პირის აზრით, არ წარმოადგენდა მისი 
და ჯა რიმების საფუძველს, ვინაიდან სამართალ-
დამცავი ორგანოს წარმომადგენლებს შეეძლოთ 
უბრალოდ მიენიშნებინა ან მოეწოდებინა კანონის 
შესრულებისაკენ. სასამართლომ განმარტა,სასამართლომ განმარტა, რომ 
გამოკვლეული მასალით დაინახა მომხდარი 
ფაქტის სრული სურათი და დაადგინა, რომ 
პასუხისგებაში მიცემული პირის ქმედება არ უნდა 
შეფასებულიყო, როგორც შეურაცხყოფა. 



2

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე - როინ კახიძეროინ კახიძე

ქმედება გამოწვეული იყო გაღიზიანების, იმედ-
გაცრუების და აღელვების ფონზე, რომელიც მო-
ი ცავდა საპა ტრულო პოლიციის ზოგად შეფა სებას 
და აღნიშნული არ შეიძლება შეფასდეს შეურაც ხ-
ყო ფად.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ-
დარღვევათა კოდექსის  232-ე მუხლის პირველი 
ნაწილის შესაბამისად, ადმინისტრაციული სა მა-
რთალ   წარმოება არ შეიძლება დაიწყოს, ხოლო 
და  წყებული საქმე უნდა შეწყდეს ადმინის ტრა-
ციული სამართალდარღვევის არ არსებობის 
გამო. შესაბამისად სასამართლომ განმარტა, 
ვინაიდან არ დადასტურდა საქმის მასალებით 
ად მინი ს   ტრა ციული გადაცდომის ფაქტი, უნდა შე-
წყდეს საქმის წარმოება.

რა დაადგინა სასამართლომ? რა დაადგინა სასამართლომ? 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის გა-
თვა     ლის  წინებით, სასამართლომ დაადგინა, რომ 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცე მული 
პირის მიმართ უნდა შემწყდარიყო ადმინის ტრა -
ციული სამართალდარღვევის საქმის წარ მო ება, 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ-
დარ ღვე ვათა კოდექსის 173-ე მუხლის პირველი 
ნაწილით გათვალისწინებული გადაცდომის 
არარ სებობის გამო.


