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წინასიტყვაობა
მართალწარმოების სტატისტიკა დროულად
და ეფექტურად მიეწოდება საზოგადოებას“ **.
აღნიშნული ცხადყოფს ჩვენს მუდმივ მზაობას, ვიყოთ მაქსიმალურად გამჭვირვალე
და ანგარიშვალდებულები, რათა ვუპასუხოთ
საზოგადოების მაღალ ინტერესს.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობაზე ყოფნის პარალელურად, 2019
წელს მონაწილეობა მივიღე საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა
შესარჩევ კონკურსში და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ გავმწესდი – უვადოდ,
რის გამოც ვტოვებ ამ საპატიო თანამდებობას და წარმატებას ვუსურვებ მომავალ დამოუკიდებელ ინსპექტორს ამ მეტად საპასუხისმგებლო საქმეში. ვფიქრობ, რომ ის მნიშვნელოვანი პრაქტიკა, რაც სამსახურმა 20182019 წლებში შექმნა, იქნება პრეცედენტული,
ხოლო მისი შემდგომი განვითარება – გარანტირებული. ვისურვებ, რომ მომავალ წელს
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისადმი
არსებული
დამოკიდებულება,
როგორც საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების* , ისე სასამართლო სისტემის წარმომადგენლების მხრი-

გახდეს კიდევ უფრო გამჭვირვალე, მაღალი
ცნობადობისა და ნდობის მქონე სამსახური,
რომელიც იქნება ინსტიტუციურად მდგრადი
და უზრუნველყოფს მოსამართლეთა ეფექტიანი ანგარიშვალდებულების სისტემას.

დან. მაგალითად, EMC-ის, IDFI-ისა და
„CRRC-საქართველოს“ ანგარიშის თანახმად
– „დადებითად შეიძლება აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის შექმნის შემდგომ დისციპლინური სა* ანგარიში თემაზე „სასამართლო რეფორმის შედეგების შეფასება და დისციპლინური პასუხისმგებლობის
სისტემა“, „სასამართლო რეფორმის განხორციელების
მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში“, EMC, IDFI და
„CRRC-საქართველო“, გვ. 62.
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2019 წელი დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისა და პირადად ჩემთვის –
პირველი დამოუკიდებელი ინსპექტორისათვის, განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო იყო.
საქმიანობის მეორე წელს დავამკვიდრეთ
ძირითადი დისციპლინური გადაცდომების
განმარტების პრაქტიკა, ასევე, სამსახურის
გაძლიერებისა და ცნობადობის გაზრდის
მიზნით, განვახორციელეთ არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის შრომის შედეგად, შემოსული საჩივრების
87%-ზე განხორციელდა წინასწარი მოკვლევა და საქმის ფაქტობრივი გარემოებების შემოწმება. შემოსული საჩივრების შესწავლის
პარალელურად მოეწყო არაერთი შეხვედრა,
საჯარო ლექცია, გვქონდა რეგიონული შეხვედრები და, რაც მთავარია, საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც მოსამართლეთა ონლაინკომუნიკაციის სტანდარტებს მიეძღვნა.
ჩვენთვის განსაკუთრებით საამაყოა

ქეთევან ცინცაძე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლე

** იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში №7, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო,
თბილისი, 2019, გვ. 51.
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შესავალი
ანგარიშვალდებულების პრინციპების განმტკიცებას.
წინამდებარე ანგარიშში, სტატისტიკურ
ინფორმაციაზე დაყრდნობით, გაანალიზებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობა და შედარებულია გასული წლის მაჩვენებელთან. დამოუკიდებელი
ინსპექტორის დასკვნები განზოგადებულია
საჩივრებში ყველაზე ხშირად მითითებული
დისციპლინური გადაცდომის სახეებისა და
მათზე რეაგირების სამართლებრივი შედეგების შესაბამისად. უნდა აღინიშნოს, რომ
ანგარიშში ყურადღება არ არის გამახვილებული საქმიანობის იმ ძირითად პრინციპებზე, რომლებიც წინა ანგარიშში დეტალურად
იყო ასახული. ამასთან, საქმეები არა მხოლოდ კონკრეტული გადაცდომის სახეების
შესაბამისად არის განზოგადებული, არამედ
მოცემულია ის საქმეები, რომლებიც თავისი
არსით პრეცედენტულია.
აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის მიწურულს
პარლამენტმა მე-4 ტალღის სახელით ცნობილი რეფორმის პაკეტი მიიღო. საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად გაიზარდა
დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუციური გარანტიები და უფლებამოსილებები,
ხოლო თავად დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი კიდევ უფრო დაიხვეწა.
აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები
დეტალურად მიმოხილულია წინამდებარე
ანგარიშის მეოთხე თავში.
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დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი
სასამართლოს არსებობა აუცილებელი პირობაა ადამიანის უფლებების დაცვისა და
დემოკრატიული სახელმწიფოს განმტკიცებისათვის. მოსამართლეებმა საკუთარი მოვალეობები უნდა განახორციელონ დისციპლინური და პროცედურული წესების და, რა
თქმა უნდა, სისხლის სამართლის კანონმდებლობით განსაზღვრული დებულებების
შესაბამისად*.
ამ პროცესში, ერთ-ერთი მთავარი როლი
ანგარიშვალდებულ მართლმსაჯულებას ენიჭება, რომლის მნიშვნელოვან კომპონენტს
სწორედ ეფექტიანი დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი წარმოადგენს.
დისციპლინური პასუხისმგებლობის ინსტიტუტი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოსამართლეთა პროფესიულ საქმიანობაზე. მისი
ეფექტიანობა არსებითია სასამართლო სისტემის ფუნქციონირებისათვის **. სწორედ ამიტომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ანგარიში უზრუნველყოფს საზოგადოებისათვის საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა მიმართ არსებული დისციპლინური საქმეების შესახებ ინფორმაციის
მიწოდებას. ეს, თავის მხრივ, ხელს უწყობს
მართლმსაჯულების გამჭვირვალობისა და
** https://cjp.ca.gov/ [ნანახია 26.11.2019]
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1. დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის
სტატისტიკური ანალიზი
1.1 ზოგადი სტატისტიკური ინფორმაცია
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში 2019 წლის 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით განსახილველად 215 დისციპლინური საჩივარი და 125 ფორმის დაუცველი
წერილი დარეგისტრირდა.

2019 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია
საჩივრების საერთო რაოდენობა 215
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215
125
წერილი

წერილი

2018-2019 წლების სტატისტიკური ინფორმაცია

318
215

2018 წელი
4

2019 წელი

2019

1.2 სტატისტიკური ინფორმაცია დისციპლინური
საჩივრის ავტორთა შესახებ
საჩივრის ავტორთა შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია დამუშავდა სასამართლოში
მიმდინარე საქმეში მათი სტატუსის შესაბამისად1. არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის
თანახმად, 5%-ით შემცირდა წარმომადგენელთა მიერ მიღებული საჩივრების რაოდენობა,
ხოლო მხარეთა მიერ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა გაიზარდა 9%-ით.

2019 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია
1%
3%

1%

68%

2017-2018 წლების სტატისტიკური ინფორმაცია

წლიური ანგარიში

27%

0%
8%

32%

59%

საჩივრის ავტორები არიან: მხარეები, წარმომადგენლები (კანონიერი წარმომადგენლები, წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილების მქონე პირები, ადვოკატები), დაინტერესებული პირები (საქმეში მონაწილე მხარის ოჯახის წევრი, სხდომაზე დამსწრე ან ნებისმიერი სხვა პირი), სახალხო დამცველი. საჩივრის ავტორებში მითითება „სხვა“
მოიაზრებს მასობრივ ინფორმაციაში გავრცელებულ ინფორმაციასა და მოხსენებით ბარათებს. ეს ინფორმაცია
წარმოდგენილია სტატისტიკური ინფორმაციის სრულყოფის მიზნით.

1

5

2019

1.3 სტატისტიკური ინფორმაცია საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად
მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საქმეებზე საჩივრების რაოდენობა 3%-ით
შემცირდა, საქმეთა კატეგორიების მიხედვით როგორც გასულ, ისე მიმდინარე წელს
საჩივრების უმრავლესობა სამოქალაქო სამართლის საქმეებს შეეხება და პროცენტული
მაჩვენებლით 55%-ია. სისხლის სამართლის საქმეებზე მომართვიანობის მაჩვენებელი
გაიზარდა 3%-ით და 19%-ს შეადგენს. მიმდინარე წელს 5%-ით შემცირდა ადმინისტრაციული
სამართლის საქმეებზე მიღებული საჩივრების რაოდენობა2.

2019 წელი საჩივრების რაოდენობა 215
1%

წლიური ანგარიში

19%

55%

25%

2018 წელი საჩივრების რაოდენობა 318
1%

16%

30%

სტატისტიკურ ინფომაციაში ,,სხვა“ გულისხმობს ისეთ საქმეებს, რომლებიც რომელიმე კატეგორიის საქმიდან არ
მომდინარეობს.

2

6

53%

2019

1.4 სტატისტიკური ინფორმაცია სასამართლო
ინსტანციების შესაბამისად
საქმეთა განზოგადების შედეგად დადგინდა, რომ საჩივრების 66% პირველი ინსტანციის
მოსამართლეებს შეეხება, რაც 4%-ით ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით.
4%-ით გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა
მიმართ და 26%-ს მიაღწია. რაც შეეხება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეების მიმართ მიღებული საჩივრების რაოდენობას, კვლავ 8%-ს შეადგენს.

2019 წელი

წლიური ანგარიში

8%

26%
66%

2017-2018 წლები

8%

22%
70%

7

2019

1.5 სტატისტიკური ინფორმაცია მომზადებული დასკვნებისა და
სადისციპლინო სხდომების შედეგების შესახებ

წლიური ანგარიში

დისციპლინური საქმის უკეთ გამოკვლევის მიზნით, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა როგორც სასამართლოებიდან, ისე სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოდან
გამოითხოვა საქმის მასალები, ვიდეო- და აუდიოჩანაწერები, გამოკითხა საჩივრის ავტორები და საქმესთან დაკავშირებული პირები, მოიძია სხვადასხვა სახის წერილობითი მტკიცებულებები (მაგ., ინფორმაცია სხდომის განრიგის შესახებ, მოსამართლეთა ქონებრივი
დეკლარაცია და ა.შ.).
დისციპლინური სამართალწარმოების ფარგლებში, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატი აქტიურად ხვდებოდა საჩივრის ავტორებსა თუ დაინტერესებულ პირებს,
პასუხობდა მათ შეკითხვებს და აცნობდა დისციპლინური საქმის მიმდინარეობის შესახებ
ინფორმაციას. ამავე დროს, დამოუკიდებელი ინსპექტორი ორ კვირაში ერთხელ ხვდებოდა
საჩივრის ავტორებსა თუ დისციპლინური სამართალწარმოებით დაინტერესებულ პირებს.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში მოკვლევა განხორციელდა ისეთ საჩივრებზე, მოხსენებით ბარათებსა თუ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გავრცელებულ ინფორმაციებზე, რომლებიც კონკრეტული საქმიდან არ მომდინარეობდა.
მნიშვნელოვანია, რომ საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მოკვლევა განახორციელა და დასკვნა მოამზადა მიღებული საჩივრების 87%
87%-ზე3. საანგარიშო
პერიოდში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გამართა ორი სადისციპლინო
სხდომა და განიხილა 41 დასკვნა4.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო 55 გადაწყვეტილება
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო 55 გადაწყვეტილება5, რომლის
ფარგლებშიც საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არცერთ წევრს განსხვავებული
მოსაზრება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე არ წარუდგენია. ამასთან, აცილების და სხდომის გასაჯაროების უფლებით არცერთ მოსამართლეს არ
უსარგებლია.

2019 წელს მიღებული საჩივრების 13%-ზე (ჯამში 28 საჩივარი) წინასწარი მოკვლევისათვის კანონით დადგენილი
2 თვიანი ვადა არ გასულა, ვინაიდან, საჩივრები დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში წარმოდგენილია 2019
წლის ნოემბრის ბოლოს – დეკემბერში. შესაბამისად, აღნიშნულ საჩივრებზე მიმდინარეობს წინასწარი მოკვლევა.
4
დამოუკიდებელი ინსპექტორი უფლებამოსილია, თავისი გადაწყვეტილებით ერთ წარმოებად გააერთიანოს ერთი
მოსამართლის მიმართ სხვადასხვა საფუძვლით წარმოებული ორი ან ორზე მეტი დისციპლინური საქმე. შესაბამისად, განსხვავებულია მიღებული საჩივრებისა და მომზადებული დასკვნების რაოდენობა.
5
დისციპლინურ საჩივარში მითითებულ მოსამართლეთა რაოდენობის მიუხედავად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი
ერთ დისციპლინურ საჩივარზე ამზადებს ერთ დასკვნას, რომელშიც თითოეული მოსამართლის ქმედებას ინდივიდუალურად აფასებს და მომზადებულ დასკვნას წარუდგენს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტილებას თითოეული მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის თაობაზე ინდივიდუალურად იღებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, წარდგენილი დასკვნებისა და
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობა განსხვავებულია.
3

8

49 გადაწყვეტილება
დისციპლინური სამართალწარმოების
შეწყვეტის შესახებ

2019

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები
6 გადაწყვეტილება
დისციპლინური დევნის დაწყებისა და
მოსამართლისათვის ახსნაგანმარტების ჩამორთმევის შესახებ

საანგრიშო პერიოდში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ განხილული
41 დასკვნიდან 10 საქმეზე არსებობდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნა მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყებისა და ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის
შესახებ. საქმეები შეეხებოდა ისეთ დისციპლინურ გადაცდომებს, როგორიცაა საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურება (6 შემთხვევა),
შემთხვევა) მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვანი
შესრულება (2 შემთხვევა) და სამოსამართლო ეთიკის წესების დარღვევა (2 შემთხვევა)6.
ამასთან, ერთ შემთხვევაში დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა საქართველოს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოს მიმართა დასკვნით დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ. აღნიშნული დასკვნა შეეხებოდა მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულების ფაქტს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ დაეთანხმა დამოუკიდებელი
ინსპექტორის დასკვნას და მიიღო გადაწყვეტილება მოსამართლისათვის ახნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ.
მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყებისა და ახსნა-განმარტების
ჩამორთმევის შესახებ დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნა საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესმა საბჭომ გაიზიარა 6 შემთხვევაში, ხოლო 4 შემთხვევაში არ გაიზიარა და მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყვიტა.

დისციპლინურ საჩივარში საჩივრის ავტორები რიგ შემთხვევებში დისციპლინური გადაცდომის რამდენიმე ფაქტზე
მიუთითებენ. შესაბამისად, საჩივრებისა და დისციპლინური გადაცდომის ფაქტების რაოდენობა განსხვავებულია.

წლიური ანგარიში

1.6 სტატისტიკური ინფორმაცია მოსამართლეთა მიმართ
დისციპლინური დევნის დაწყებისა და ახსნა-განმარტების
ჩამორთმევის შესახებ

6

9

2019

წარდგენილი 10 დასკვნა

40%

გაიზიარა

60%

არ გაიზიარა

წლიური ანგარიში

დისციპლინური დევნის დაწყებისა და ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ მიღებული 6 გადაწყვეტილება შეეხებოდა დისციპლინური გადაცდომის 6 ფაქტს.

დისციპლინური დევნის დაწყებისა და
ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ
მიღებული გადაწყვეტილებები შეეხებოდა

3
უსაფუძვლო გაჭიანურებას

1
მოვალეობების არაჯეროვან
შესრულებას

2
ეთიკის წესების დარღვევას

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არ გაიზიარა უსაფუძვლო გაჭიანურების
შესახებ დამოუკიდებელი ინსპექტორის 3 დასკვნა, ხოლო მოსამართლის მოვალეობის
არაჯეროვნად შესრულების შესახებ – 1 დასკვნა.
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1.7 სტატისტიკური ინფორმაცია მოსამართლეთა მიმართ
დისციპლინური დევნის შეწყვეტის ან მოსამართლის დისციპლინურ
პასუხისგებაში მიცემის შესახებ
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის 16 დისციპლინური საქმე განიხილა, საიდანაც 12 შემთხვევაში მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური დევნა შეწყდა, ხოლო 4 საქმეზე მოსამართლეები მიეცნენ
დისციპლინურ პასუხისგებაში. დისციპლინური დევნის შეწყვეტის შესახებ 12-დან 5 საქმეზე
დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა იმ საფუძვლით, რომ მოსამართლეებს შეუწყდათ სამოსამართლო უფლებამოსილება.

12 საქმე
დისციპლინური
სამართალწარმოების
შეწყვეტა

5 საქმე
მოსამართლეს შეუწყდა
სამოსამართლო
უფლებამოსილება

7 საქმე
წარმოდგენილი
ახსნა-განმარტებების
შედეგად დისციპლინური
გადაცდომის ბრალეული
ჩადენის ფაქტი არ
დადასტურდა
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16 საქმე
მოსამართლის
დისციპლინურ
პასუხისგებაში
მიცემის ეტაპზე

4 საქმე
პასუხისგებაში
მიცემის
გადაწყვეტილება

დისციპლინური დევნის შეწყვეტის შესახებ მიღებული 12 გადაწყვეტილებიდან 3 საქმე
შეეხებოდა მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვან შესრულებას, 1 – სამოსამართლო
ეთიკის წესების დარღვევას, 7 – საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურებას, ხოლო ერთი
– როგორც საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურებას, ისე მოსამართლის მოვალეობის
არაჯეროვან შესრულებას. თორმეტივე შემთხვევაში არსებობდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნა დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის შესახებ.
მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 საქმიდან – 1 შეეხებოდა საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურებას, ხოლო 3 – მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვან შესრულებას.
3
მოვალეობების
არაჯეროვანი შესრულება

1
უსაფუძვლო გაჭიანურება
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2. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნების განზოგადება
ანგარიშის წინამდებარე თავში განზოგადებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ
მომზადებული დასკვნები. როგორც 2017-2018 წლების, ისე 2019 წლის ანგარიშში დისციპლინური საქმეები განზოგადებულია საქმეთა კატეგორიების, გადაცდომების და საქმეზე
დამდგარი შედეგების შესაბამისად7.
საქმეთა განზოგადება ცხადყოფს, რომ გადაცდომის სახედ საჩივრის ავტორები უმეტესად უთითებენ მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულების შესაძლო ჩადენის
ფაქტზე, საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურებასა და სამოსამართლო ეთიკის წესების
დარღვევაზე. საჩივრები ასევე შეეხება სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების/
განჩინების კანონიერების საკითხს8.

დისციპლინური გადაცდომების შესახებ სტატისტიკური
ინფორმაცია წლების შესაბამისად

40
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0
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როგორც ცხრილიდან ჩანს, 2018-2019 წლებში საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურების ფაქტზე მითითების პროცენტული მაჩვენებელი თითქმის იდენტურია, თუმცა აღნიშნული, 2017 წელთან შედარებით, შემცირებულია. ისევე როგორც, 2018 წელთან შედარებით,
სამოსამართლო ეთიკის წესების დარღვევის მაჩვენებელში სხვაობა მხოლოდ 5%-ს შეადგენს. საყურადღებოა, რომ გაიზარდა საჩივრებში აქტის კანონიერების შესახებ მითითების
შემთხვევები, რაც თავის მხრივ ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების აუცილებლობაზე მიუთითებს. შესაბამისად, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური მზადაა, განაგრძოს და გააფართოოს რეგიონული გასვლები და სხვა მსგავსი ღონისძიებები, რათა
საჩივრებში მხოლოდ ის ინფორმაციას იყოს მითითებული, რაც რეალურად დისციპლინურ
გადაცდომას წარმოადგენს.
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 754 მუხლის შესაბამისად, კონფიდენციალურობის პრინციპის დაცვით სქოლიოში არ არის მითითებული იმ საქმეთა ნომრები, რომელზეც საბოლოო
შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიღებული ამ დრომდე არ არის.
8 “საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, დისციპლინური სამართალწარმოების დროს დაუშვებელია მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებაზე ზედამხედველობა.

7

12

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის პირველი წლიური ანგარიში, თბილისი, 2018 წელი, გვ. 30.
დამოუკიდებელი ინსპექტორი გადაწყვეტილების/განჩინების მხარისათვის გაგზავნის ვადის დარღვევაზე
მსჯელობისას ითვალისწინებს, გამოიწვია თუ არა საპროცესო დოკუმენტის დაგვიანებით გაგზავნამ მხარის
ფუნდამენტური უფლების შეზღუდვა. ამასთან, მოსამართლის დატვირთულობის გათვალისწინებით რამდენად
გონივრულ ვადაში ჩაბარდა მხარეს დოკუმენტი. მხედველობაში მიიღება სასამართლოს მიერ შესაფასებელი
საკითხის სირთულე.
11
დისციპლინური საქმე №49-18.
12
დისციპლინური საქმე №204-18.
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„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად,
დისციპლინური გადაცდომის ერთ-ერთ სახეს მოსამართლის მოვალეობის შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება წარმოადგენს. საინტერესოა, რომ გასულ წლებთან შედარებით, მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულების შესახებ მომართვიანობა
შემცირდა 10%-ით.
მოსამართლის მიერ მოვალეობების შეუსრულებლობად ან არაჯეროვან შესრულებად
შეიძლება ჩაითვალოს მოსამართლის მიერ მხარის კონსტიტუციური, ასევე ფუნდამენტური საპროცესო უფლებების ან სამართლიანი პროცესის ძირითადი გარანტიების არსებითი
დარღვევა, რამაც ზიანი მიაყენა მხარეს, სასამართლოს ან საჯარო ინტერესს9. აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში სამოქალაქო-ადმინისტრაციულ საქმეებზე გაიზარდა სასამართლოს მიერ მიღებული აქტის მხარეთათვის გაგზავნის კანონით დადგენილი ვადის
დარღვევის ხანგრძლივობა.
მნიშვნელოვანია, რომ განჩინებისა თუ გადაწყვეტილების მხარეთათვის გაგზავნის ვადის დარღვევა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, გასულ წელს მერყეობდა 10
დღიდან 10 თვემდე პერიოდში. აღნიშნული სტატისტიკა დღეის მდგომარეობით შეიცვალა
და სასამართლოს აქტების მხარეთათვის გადაგზავნისათვის დადგენილი ვადის მაქსიმალურმა დარღვევამ სამოქალაქო საქმეებზე შეადგინა 3 წელი, ხოლო ადმინისტრაციულ საქმეებზე – 1 წელი, 3 თვე და 25 დღე10.
აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთ საქმეში, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი დასაბუთებული გადაწყვეტილების მხარეთათვის გაგზავნის
კანონით დადგენილი ვადა მოსამართლის მიერ დარღვეულ იქნა და დასაბუთებული გადაწყვეტილება მხარეს გაეგზავნა 9 თვის შემდეგ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლის მიმართ შეწყვიტა დისციპლინური სამართალწარმოება არსებული სტატისტიკური მონაცემებისა და მოსამართლის დატვირთვის გათვალისწინებით11.
დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებად შეაფასა ქმედება, როდესაც მოსამართლემ მტკიცებულებების გამოთხოვის შესახებ
განჩინება მოპასუხე მხარეს 1 წლის, 1 თვისა და 18 დღის შემდეგ გაუგზავნა, რაც თავის
მხრივ შეიცავს მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულების შესაძლო ჩადენის
ნიშნებს12.
დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტი დადგინდა ისეთ შემთხვევაში, როდესაც
მოსამართლემ განჩინება ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მოქმედების შეჩერების
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2.1 მოსამართლის მოვალეობების შეუსრულებლობა
ან არაჯეროვნად შესრულება
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შესახებ მხარეს 18 სამუშაო დღეში გაუგზავნა13.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება დადასტურებულად არ მიიჩნია საქმის ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში კანონით დადგენილი ვადის გასვლიდან 5 დღის შემდეგ
გაგზავნის ფაქტი. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიჩნია, რომ საჩივრის ავტორის განცხადება მისი საჩივრის სააპელაციო სასამართლოში დაგვიანებით გადაგზავნის
თაობაზე, არ შეესაბამებოდა საქმეში არსებულ მასალებს, ხოლო ვადის დარღვევის უმნიშვნელო ხასიათის გამო, საქმის გაგზავნის პერიოდი არაგონივრულ ვადად არ ჩათვალა14.
არაჯეროვან შესრულებასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს სასამართლოს მიერ
შუამდგომლობის განხილვის საკითხიც. არის საქმეები, სადაც შუამდგომლობის განხილვისათვის მოსამართლეს 2-3 თვე სჭირდება, ხოლო რიგ შემთხვევებში – 1 კვირა ან 10 დღე.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის შეფასებით, მნიშვნელოვანია, შუამდგომლობათა განხილვის დროს ყურადღება გამახვილდეს განხილვის ვადასა და შუამდგომლობის შინაარსზე.
ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, უნდა გამოიყენებოდეს შუამდგომლობის გონივრულ ვადაში განხილვის სტანდარტი.
მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებასთან მიმართებით, ასევე, საინტერესოა სისხლის სამართლის საქმეებზე დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნების განზოგადება.
სისხლის სამართლის საქმეზე დაცვის მხარისათვის განაჩენის ასლის 4 თვის დაგვიანებით ჩაბარება დამოუკიდებელი ინსპექტორის მხრიდან შეფასდა დისციპლინურ გადაცდომად. ინსპექტორის განმარტებით, განაჩენის ასლის მხარისთვის დროულად ჩაუბარებლობის გამო, დაცვის მხარეს არ მიეცა სრულყოფილი და დასაბუთებული სააპელაციო საჩივრის მომზადების შესაძლებლობა, რადგან მხარისთვის უცნობი იყო, თუ რა სამართლებრივი შეფასება მისცა სასამართლომ კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებებს15.
დისციპლინურ საქმეთა ანალიზი ცხადყოფს, რომ მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება მოსამართლის ისეთ ქმედებას ან უმოქმედობას წარმოადგენს, რომელიც იმპერატიული და ფუნდამენტური ნორმების არსებით დარღვევას შეიცავს და სცდება
სამართლებრივი შეცდომის ფარგლებს, თუმცა, გადაცდომის თითოეული ფაქტი დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ ფასდება საქმეში არსებული მტკიცებულებებისა და გარემოებების გათვალისწინებით.

13
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 29-ე მუხლის შესაბამისად, მიღებული განჩინება
მხარეებს უნდა გაგზავნოდა მიღებიდან 1 დღეში.
14
დისციპლინური საქმე №91-18.
15
დისციპლინური საქმე №56-19.

16
დეტალური კრიტერიუმები მოცემულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის პირველ წლიურ ანგარიშში.
გვ. 28.
17
დისციპლინური საქმე №123-19.
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აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში 7.3%-ით შემცირდა იმ საჩივრების რაოდენობა, სადაც დისციპლინური გადაცდომის სახედ მითითებულია საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურება. სტატისტიკური ინფორმაციის თანახმად, საჩივართა მხოლოდ 18% შეეხება საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურებას.
საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურების შეფასებისას, აუცილებელია განისაზღვროს, რას წარმოადგენს ი ს თავისი არსით , როდიდან უნდა ჩაითვალოს საქმე გაჭიანურებულად და რას გულისხმობს ტერმინი „უსაფუძვლო“. აღნიშნულ გადაცდომასთან დაკავშირებით, დამატებით განმარტებებს არ გვაძლევს შიდა კანონმდებლობა, ამასთან, არც
სადისციპლინო კოლეგიისა და სადისციპლინო პალატის არსებული გადაწყვეტილებები
იძლევა საკითხის განზოგადების შესაძლებლობას.
შესაძლო გაჭიანურების ფაქტზე მსჯელობისას, დამოუკიდებელი ინსპექტორი ყურადღებას ამახვილებს საქმის სირთულეზე, საქმეზე მოსამართლისა და მხარეთა მიერ განხორციელებულ მოქმედებებზე, ჩატარებულ სხდომებსა და სხვადასხვა საპროცესო ღონისძიებებზე, ასევე საქმის კონკრეტული მოსამართლის წარმოებაში ყოფნის ვადაზე, მოსამართლის
დატვირთულობასა და ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე16. ეს გულისხმობს, რომ სამოქალაქო/ადმინისტრაციული საქმე სასამართლოს წარმოებაში შეიძლება იმყოფებოდეს 3
წლამდე ვადით, თუმცა კონკრეტული მოსამართლე, რომლის მიმართაც საჩივარია წარმოდგენილი, საქმეს განიხილავდეს არა მისი წარმოების მთელი პერიოდის, არამედ 8-9 თვის
განმავლობაში. მაგალითისათვის, საქალაქო სასამართლოში ადმინისტრაციული საქმე
განიხილებოდა 1 წელი, 6 თვე და 28 დღე (დაზუსტებული სარჩელის წარდგენამდე), ხოლო
დაზუსტებული სარჩელის წარმოებაში მიღებიდან – 6 თვე და 7 დღე (სულ 2 წელი, 1 თვე და
5 დღე). აღნიშნულ პერიოდში ერთ მოსამართლეს საქმე განსახილველად ჰქონდა 11 თვე
და 19 დღე, ხოლო მეორე მოსამართლეს – 8 თვე და 9 დღე. სასამართლოს სხდომებს შორის შუალედი მერყეობდა 5-დან 8 თვემდე17. მართალია, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა
დაადგინა, რომ საქმე ზოგადად გაჭიანურებული იყო, თუმცა საქმის განხილვის კანონით
დადგენილი ვადების ბრალეულად დარღვევის კუთხით, თითოეულ მოსამართლესთან მიმართებით ინდივიდუალურად იმსჯელა.
დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის ფაქტად მიიჩნია ისეთი შემთხვევაც, როდესაც საქმის განხილვის ვადამ შეადგინა 1 წელი და
3 თვე. მოცემულ შემთხვევაში, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ყურადღება გაამახვილა
მოსამართლის ქმედებებზე, ასევე, შეფასდა მოსამართლის მიერ საქმესთან მიმართებით
ჩატარებული საპროცესო მოქმედებები. გათვალისწინებულ იქნა მოსამართლის დროებითი შრომისუუნარობა (საავადმყოფო ფურცელი) და შვებულებაში ყოფნის პერიოდი
(საერთო ჯამში, 2 თვე და 25 დღე), ასევე მოსამართლის დატვირთულობა, მასზე განსახილველად გადაცემული და მის მიერ დასრულებული საქმეების რაოდენობა. (საანგარიშო პერიოდში მოსამართლეს განსახილველად გადაეცა 652 საქმე, საიდანაც დაასრულა
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530 (81%)). შესაბამისად, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ არ ვლინდებოდა მოსამართლის მიერ საქმის განხილვის ვადის უსაფუძვლო, ბრალეული გაჭიანურების
ნიშნები18.
მხარეთა ქმედებებზე გამახვილდა ყურადღება საქმეში, სადაც განხილვის 2-თვიანი
ვადა 8 თვეზე მეტი დროით დაირღვა. აღნიშნული გაჭიანურების საფუძვლიანობის შეფასებისას ყურადღება მიექცა საპროცესო მოქმედებებს. საქმის მასალებით მტკიცდებოდა,
რომ სარჩელი და შეგებებული სარჩელი რამოდენიმეჯერ შეიცვალა, მხარეებმა სასამართლოს წინაშე იშუამდგომლეს ბავშვის ფსიქიკური მდგომარეობის დადგენის გამო შესაბამისი დასკვნის მომზადების შესახებ, მხარეებმა რამოდენიმეჯერ მოითხოვეს დროებითი
განკარგულების მიღება და შემდგომ, დროებითი განკარგულების შეცვლა და გაუქმება. მოსამართლემ ჩაატარა 8 სასამართლო სხდომა, რითაც ხელი შეუწყო საქმის განხილვის მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში დასრულებას. შედეგად, მიუხედავად საქმის 8 თვეზე
მეტი დროით გაჭიანურებისა, დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ მხარეთა მოქმედებებისა
და საქმის სირთულიდან გამომდინარე, მოსამართლის ქმედება არ შეფასდა დისციპლინურ
გადაცდომად19.
დისციპლინურ გადაცდომად არ იქნა შეფასებული მოსამართლის მიერ საქმის განსახილველად გადაცემიდან დაუსწრებელი გადაწყვეტილების 1 თვისა და 24 დღის შემდეგ
მიღება20.
საქმის სირთულის მიუხედავად, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ სახეზე
იყო დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ნიშნები ისეთ შემთხვევებში, როდესაც მოსამართლეთა მიერ სამოქალაქო საქმეზე სასამართლო სხდომა არ გამართულა 1 წლისა და 11
თვის განმავლობაში, ხოლო საქმის განხილვა გაგრძელდა 2 წლამდე ვადით21.
ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეში, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ სახეზე
იყო საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურების შესაძლო ჩადენის ნიშნები და აღნიშნა,
რომ ადმინისტრაციული საქმის განხილვა 2 წლისა და 3 თვემდე ვადით არ წარმოადგენდა
გონივრულ ვადას. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საჩივარზე დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებების შეფასების შემდეგ, არ დაეთანხმა დამოუკიდებელი ინსპექტორის
მოსაზრებას მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ბრალეულად ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით, მხედველობაში მიიღო მოსამართლის დატვირთულობა და ის გარემოებები, რომ მოსამართლემ საქმეზე განახორციელა საპროცესო მოქმედებები. მიიჩნია, რომ
არ იკვეთებოდა საქმის განხილვის ბრალეული უსაფუძვლო გაჭიანურების ნიშნები22.
საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურებად არ იქნა მიჩნეული მოსამართლის მიერ
01 წლისა და 11 თვის განმავლობაში საქმის წარმოებაში ყოფნის პერიოდი. დისციპლინური
საქმის განხილვისას, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მხედველობაში მიიღო ის გარემოება, რომ მხარის გარდაცვალების გამო (უფლებამონაცვლის დადგენამდე) 07 თვის განმავლობაში შეჩერებული იყო საქმის განხილვა. აგრეთვე, ყურადღება მიექცა მოსამართლის
წარმოებაში არსებულ საქმეთა სიმრავლეს, დატვირთულობას და განსახილველ საქმესთან
მიმართებით მოსამართლის მიერ განხორციელებულ არაერთ საპროცესო მოქმედებას, ჩატარებულ სხდომებს, საქმის მოცულობას და განსაკუთრებულ სირთულეს (ექვსი ტომი, ორი
დისციპლინური საქმე №72-18.
დისციპლინური საქმე №116-18.
20
დისციპლინური საქმე №81-18-2.
21
დისციპლინური საქმე №161-18.
22
დისციპლინური საქმე №110-18.
18
19

16
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დისციპლინური საქმე №61-19.
დისციპლინური საქმე №26-18-2.
25
დისციპლინური საქმე №93-18.
26
ანგარიშში თემაზე „სასამართლო რეფორმის შედეგების შეფასება და დისციპლინური პასუხისმგებლობის
სისტემა“, „სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში“, EMC, IDFI და „CRRCსაქართველო“, გვ. 21.
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მოსარჩელე, ექვსი მოპასუხე, სამი მესამე პირად ჩაბმული პირი, დაზუსტებული სარჩელის
ექვსჯერ წარდგენა და ცხრა სასარჩელო მოთხოვნა), რაც განსახილველ შემთხვევაში არ
ქმნიდა საკმარის საფუძველს საქმის განხილვის ბრალეულ უსაფუძვლო გაჭიანურებად
მიჩნევისათვის23.
ამდენად, სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე განხილვის ვადის
გაჭიანურება მერყეობს 2-სა და 36 თვეს შორის.
რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმის გაჭიანურებას, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა გაჭიანურებად მიიჩნია ფაქტი, როდესაც საქმე მოსამართლის წარმოებაში იმყოფებოდა
2012 წლის 26 ნოემბრიდან – 2016 წლის 28 აპრილამდე, თუმცა 2012 წლის 26 ნოემბრიდან
– 2013 წლის 30 სექტემბრამდე პერიოდი ვერ გახდებოდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის
მიერ მოსამართლის ქმედების შეფასების საგანი, ვინაიდან ამოწურული იყო მოსამართლის
დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების ხანდაზმულობის ვადა, შესაბამისად, მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების ფარგლებში მსჯელობისა და შეფასების საგანს წარმოადგენდა მხოლოდ 2013 წლის 30 სექტემბრის შემდეგ პერიოდი, რამაც ჯამში შეადგინა 2 წელი და 7 თვე („საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის 752 მუხლი). აღნიშნულ საქმეზე დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნა
გაიზიარა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ და მიიღო გადაწყვეტილება მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყებისა და ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის
თაობაზე24.
დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურებად არ ჩათვალა ფაქტი, როდესაც სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეს 1 წლის განმავლობაში
ჰქონდა წარმოებაში საქმე, ვინაიდან საქმის მოკვლევის შედეგების თანახმად, სასამართლო სხდომები ყოველთვიურად ინიშნებოდა. კონკრეტულ მოცემულობაში, დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე დაცვის მხარის ქმედებამ გარკვეული დროით საქმის განხილვის
გაჭიანურება გამოიწვია, თუმცა მისი შუამდგომლობები დასაბუთებული იყო. შესაბამისად,
პროცესის იმ ვადით დაყოვნება, რაც საჭიროა დაცვის ეფექტიანად განხორციელებისთვის,
შეიძლება მიჩნეულიყო გამონაკლის შემთხვევად25.
მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციათა მოსაზრება დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ საქმის განხილვის ვადის გაჭიანურების შეფასებასთან მიმართებით. ამ
საკითხზე ანგარიშში „სასამართლო რეფორმის შედეგების შეფასება და დისციპლინური
პასუხისმგებლობის სისტემა“ ყურადღება გამახვილებულია საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურებაზე მსჯელობისას დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ მოსამართლეთა
დატვირთულობის შეფასებისას „საქმის წონის“ უგულებელყოფაზე26. აღსანიშნავია, რომ
დამოუკიდებელი ინსპექტორი საქმის განხილვის შესაძლო გაჭიანურების ფაქტის წინასწარი მოკვლევის დროს თითოეულ საჩივარზე მსჯელობს ინდივიდუალურად. დამოუკიდებელი ინსპექტორი ყურადღებას ამახვილებს უშუალოდ განსახილველი საქმის სირთულეზე,
საქმეზე მოსამართლისა და მხარეთა მიერ განხორციელებულ მოქმედებებზე, ჩატარებულ
სხდომებსა და სხვადასხვა საპროცესო ღონისძიებაზე, მოსამართლის მიერ კონკრეტული
23
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საქმის განხილვის ვადაზე, მოსამართლის ზოგად დატვირთულობასა და ინდივიდუალურ
პასუხისმგებლობაზე. აღსანიშნავია, რომ მსჯელობისას დამოუკიდებელი ინსპექტორი ხელმძღვანელობს გონივრული ვადის სტანდარტით.
რაც შეეხება მოსამართლეთა დატვირთულობის შეფასების ფორმას, კერძოდ, „საქმის
წონის“ უგულებელყოფას, უნდა აღინიშნოს, რომ ამჟამად მოსამართლეთა დატვირთულობა სტატისტიკურად მუშავდება, როგორც წესი, რაოდენობრივი მეთოდით (მოსამართლეებზე გადაცემული საქმეების და მოსამართლეთა მიერ განხილული საქმეების რაოდენობის
აღრიცხვით). თუმცა, აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ თითოეული
მოსამართლის დატვირთულობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება მოსამართლეზე
განაწილებული საქმის (სარჩელის, შუამდგომლობის, განცხადების, საჩივრის და სხვ.) რაოდენობა მათი კატეგორიისა და სირთულის გათვალისწინებით.
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2.3 სამოსამართლო ეთიკის ნორმების დარღვევა

სასამართლოსადმი საზოგადოების ნდობისთვის ეთიკისა და კეთილსინდისიერების
მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მოსამართლეთა ქცევა უნდა იყოს კეთილსინდისიერი როგორც ოფიციალური ფუნქციების შესრულებისას, ისე პირად ცხოვრებაში27. ეთიკის წესების
დარღვევის დასადგენად დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური შეისწავლის როგორც
აუდიო-, ისე ვიდეოოქმებს (როგორც სხდომათა დარბაზის, ისე გარე პერიმეტრის) და, ფაქტების სრულყოფილი მოკვლევის შედეგად, კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით
დგინდება, დაირღვა თუ არა ეთიკის ნორმები28.
საანგარიშო პერიოდში შემოსული საჩივრების 12% შეეხებოდა სამოსამართლო ეთიკის
წესების დარღვევას, რაც 6%-ით ნაკლებია გასულ წლებთან შედარებით.
დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ეთიკის ნორმების დარღვევად მიიჩნია მოსამართლის
მიმართვა ადვოკატისადმი: „თქვენ თუ არ შეგიძლიათ მოვალეობის შესრულება, ეს ჩემს
პრობლემას არ წარმოადგენს...“ და ასევე მოსამართლის გამონათქვამი: „...5 თვე გავიდა
ისე, რომ სასამართლოს ამ საქმეში არაფერი არ გაუკეთებია“. დამოუკიდებელი ინსპექტორის შეფასებით, მოსამართლის მიერ მსგავსი სახის განცხადება სცდებოდა კორექტულობისა და ეთიკურობის ფარგლებს და წარმოადგენდა უარყოფითი აზრის საჯაროდ გამოხატვას
სასამართლოს მიერ წარსულში განხორციელებული ქმედებების მიმართ, გარდა ამისა, მოსამართლის ეს განცხადება ეჭვქვეშ აყენებდა ადვოკატის პროფესიონალიზმს და ამით, მას
უკარგავდა ნდობასა და ავტორიტეტს ბრალდებულის თვალში29.
ეთიკის ნორმების დარღვევად არ იქნა მიჩნეული ისეთი შემთხვევა, როდესაც მოსამართლემ სხდომაზე მიმოიხილა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება კონკ„მოსამართლეთა პროფესიული ქცევის მარეგულირებელი პრინციპებისა და წესების, კერძოდ, ეთიკის
ნორმების, თანამდებობასთან შეუფერებელი ქცევისა და მიუკერძოებლობის შესახებ“ ევროპის მოსამართლეთა
საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) დასკვნა №3 (2002), §50, რეკომენდაცია ii.
28
დეტალური კრიტერიუმები მოცემულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის პირველ წლიურ ანგარიშში.
გვ. 33.
29
დისციპლინური საქმე №178-19.
27
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დისციპლინური საქმე №155-18.
დისციპლინური საქმე №57-19.
32
დისციპლინური საქმე №114-19.
33
Ex parte კომუნიკაცია ეს არის – განსახილველ საქმესთან დაკავშირებით, საქმეში მონაწილე მხარის, ან მასთან
დაკავშირებული პირის, ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია საქმის განმხილველ მოსამართლესთან, მეორე მხარის
მონაწილეობის გარეშე. მსგავსი კომუნიკაცია მოსამართლესთან აკრძალულია.
34
დისციპლინური საქმე №89/18-2.
35
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 31-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად,
მოსამართლემ არ შეიძლება განიხილოს საქმე ან მონაწილეობა მიიღოს საქმის განხილვაში, თუ ის პირადად,
პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაინტერესებულია საქმის შედეგით, ან თუ არის სხვა ისეთი გარემოება, რომელიც
ეჭვს იწვევს მის მიუკერძოებლობაში.
36
მოსამართლეთა საყოველთაო ქარტიის მე-5 მუხლის თანახმად, სამოსამართლო საქმიანობის განხორციელებისას, მოსამართლე უნდა იყოს მიუკერძოებელი და მოვლენათა გარეგნულად გამოჩენის/გამოხატვის ფორმას
– აღქმას, უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან, ამ დროს სასწორზე დევს ის ნდობა, რომელსაც სასამართლოები ნერგავენ დემოკრატიულ საზოგადოებაში.
37
„მოსამართლეთა პროფესიული ქცევის მარეგულირებელი პრინციპებისა და წესების, კერძოდ, ეთიკის ნორმების,
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რეტულ აქტთან მიმართებით. აღნიშნული განჩინების ხსენებას მხარეთა მიერ მოჰყვა სამართლებრივი დისკუსია და განხილვა აქტის სამართლებრივი ბუნების თაობაზე. მხარემ
სხდომაზე აღნიშნა, რომ უზენაესი სასამართლო არ არის კანონმდებელი და არ არის უფლებამოსილი შეცვალოს კანონი, რაზეც მოსამართლემ მიუთითა: „აი, ეს არგუმენტები უზენაეს
სასამართლოში შეგიძლიათ... ნუ, თუ გააგრძელებთ დავას, დაასაბუთებთ თქვენს საქმეს“...
ამდენად, სხდომის აუდიოოქმის მოსმენის შედეგად დადგენილია, რომ მოსამართლე ცდილობდა მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს განჩინება გაეცნო მხარეთათვის და აღნიშნული
ფრაზა წარმოთქმულ კონტექსტში არ შეიძლება განხილულიყო, როგორც მოსამართლის
მიერ პოზიციის წინასწარ დაფიქსირება30.
სამოსამართლო ეთიკის ნორმების დარღვევად იქნა მიჩნეული მოსამართლის ხმამაღალი ტონით მიმართვა მოსარჩელისადმი, რომელიც, მოსამართლის შეფასებით, არ საუბრობდა საქმესთან კავშირში, არ პასუხობდა მის კითხვებს ადეკვატურად და აკარგვინებდა
დროს31.
დისციპლინურ გადაცდომად არ შეფასდა მოსამართლის მიერ მრავალტომიანი საქმის
განხილვისას ბრძანების ნომრ(ებ)ის და საქმეში დასახელებული გვარების შეშლის ფაქტი32.
ეთიკის ნორმების დარღვევასთან მიმართებით საგულისხმოა ex parte33 კომუნიკაციის
საკითხი. კერძოდ, ერთ-ერთ შემთხვევაში, საჩივრის ავტორი მიუთითებდა, რომ მოსამართლემ სხდომის დასრულების შემდეგ მოპასუხის წარმომადგენელს სთხოვა დარბაზში
დარჩენა „რაღაც საკითხთან დაკავშირებით“. ამ საკითხზე დამოუკიდებელი ინსპექტორის
სამსახურის მიერ გამოკითხულმა პირმა (წარმომადგენელმა) განმარტა, რომ პროცესის
დასრულების შემდეგ სხდომის დარბაზში მოსამართლესთან პირისპირ საუბრის ფაქტი არ
ახსენდებოდა, თუმცა აღნიშნა, რომ მოსამართლეს ბევრი ასეთი საქმე ჰქონდა და მათ ტექნიკურ დეტალებთან დაკავშირებით ზოგჯერ საუბრობდნენ (სხდომათა დარბაზში). ამდენად,
საყურადღებოა მოპასუხის წარმომადგენლის განმარტება, მოსამართლესთან საქმის ტექნიკურ დეტალებზე შესაძლო საუბართან მიმართებით, რაც, თავის მხრივ, ქმნიდა ეჭვს იმის
თაობაზე, რომ მოსამართლის მხრიდან შესაძლოა ადგილი ჰქონოდა ex parte კომუნიკაციის
ფაქტს, ეს კი, თავის მხრივ, სამოსამართლო ეთიკის წესების მე-7 მუხლის დარღვევაა34.
მიუკერძოებლობის სტანდარტის დარღვევად იქნა მიჩნეული შემთხვევა, როდესაც
მოსამართლემ არ განახორციელა თვითაცილება საქმიდან, რომელშიც ერთ-ერთ მხარეს
წარმოადგენდა სასწავლო დაწესებულება, სადაც მას აკადემიური თანამდებობა ეკავა.
ეროვნული კანონმდებლობის35, მოსამართლეთა საყოველთაო ქარტიის36, ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) რეკომენდაციების37, ევროპული სასამართლოს
30
31
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მიერ დამკვიდრებული პრეცედენტული სამართლის38, სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის
პრინციპებისა39 და კომენტარების40 ანალიზის შედეგად, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა
მიიჩნია, რომ მოსამართლის მიერ ისეთი საქმის განხილვა და თვითაცილების განუხორციელებლობა, რომელთაგან ერთ-ერთ მხარესთან აკავშირებს კანონმდებლობით დაშვებული
პროფესიული (უკავია აკადემიური თანამდებობა) და ფინანსური (იღებს ხელფასს) ურთიერთობა, მოსამართლის ობიექტური მიუკერძოებლობის კუთხით გარკვეულ ეჭვს შესაძლოა
აჩენდეს.

2.4 სასამართლო აქტის კანონიერება

წლიური ანგარიში

რაც შეეხება აქტის კანონიერების საკითხს, უნდა აღინიშნოს, რომ გაიზარდა საჩივრის
ავტორთა მომართვიანობა განჩინებისა თუ გადაწყვეტილების კანონიერების საკითხებზე
და, დღეის მდგომარეობით, მიღებულ საჩივართა 40% შეადგინა, რაც 20.4%-ით მეტია 20172018 წლების მონაცემებზე.
დისციპლინური სამართალწარმოების დროს აკრძალულია მოსამართლის მიერ გამოტანილი სასამართლო აქტის კანონიერების შემოწმება, თუმცა საჩივრების საკმაოდ დიდი
რაოდენობა შეეხება მოსამართლის მიერ მიღებული აქტის კანონიერებას, რაც, თავის
მხრივ, ასეთ საქმეებზე დისციპლინური სამართალწარმოების ცალსახა შეწყვეტას იწვევს41 42.

თანამდებობასთან შეუფერებელი ქცევისა და მიუკერძოებლობის შესახებ“ ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) დასკვნა №3 (2002), პუნქტები 12, 20, 21, 27 და 28.
38
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Pescador Valero v. Spain; Fey v. Austria; Wettstein v. Switzerland, Pullar v. the United Kingdom.

სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის 2.1, 2.5, 3.1 და 3.2 პრინციპები.
40
ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს (ECOSOC) 2006 წლის 27 ივლისის 2006/23 რეზოლუციის საფუძველზე
შექმნილი ღია შემადგენლობის სამთავრობათაშორისო ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შემუშავებული ე.წ. მოსამართლეთა
ქცევის ბანგალორის პრინციპების ოფიციალური კომენტარები. „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“
და მისი კომენტარები, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), თბილისი, 2015, გვ. 90
(52-ე პუნქტი), გვ. 106 (79-ე პუნქტი) და გვ. 107 (81-ე პუნქტი).
41
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი, მუხლი 7510, პუნქტი 5.
42
დეტალური კრიტერიუმები მოცემულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის პირველ წლიურ ანგარიშში.
გვ. 36.
39

დისციპლინური საქმე N27/19
დისციპლინური უფლებამოსილების მქონე ორგანოს საქმიანობისათვის ხელის შეშლა

43
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 757 მუხლის პირველი ნაწილის
თანახმად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ
საჩივრის, განცხადების ან სხვა ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში, მისი მიღებიდან 2 თვეში წინასწარ ამოწმებს
მის საფუძვლიანობას. წინასწარი შემოწმების ვადა შეიძლება 2 კვირით გაგრძელდეს ან შეჩერდეს წინასწარი
შემოწმების შეუძლებლობის შემთხვევაში.
44
https://cjp.ca.gov/ [ნანახია 20.03.2019]
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ერთ-ერთი საქმე შეეხებოდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის საქმიანობის განხორციელებაში ხელშეშლას, რაც „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დისციპლინური გადაცდომის ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენს – „დისციპლინური უფლებამოსილების
მქონე ორგანოს საქმიანობისათვის ხელის შეშლა ან მისდამი უპატივცემულობა“.
მოცემულ შემთხვევაში, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მოსამართლეს მის მიმართ
არსებულ დისციპლინურ საჩივართან დაკავშირებით საქმის მასალების გაგზავნის თაობაზე წერილით 2018 წლის დეკემბერში მიმართა. განმეორებითი წერილი საქმის მასალების
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის მიწოდების თაობაზე მოსამართლეს გაეგზავნა 2019 წლის 10 იანვარს – პირველი წერილის გაგზავნიდან 28 დღის შემდეგ, თუმცა
მოსამართლემ საქმის მასალები დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში გადმოაგზავნა
მხოლოდ 2019 წლის თებერვლის დასაწყისში, 1 თვისა და 25 დღის შემდეგ, მაშინ როდესაც
დამოუკიდებელ ინსპექტორს საქმის მოკვლევისა და დასკვნის მომზადებისათვის მხოლოდ
2 თვე აქვს43. ამასთან, საქმის მასალები მხოლოდ მას შემდეგ იქნა გამოგზავნილი დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში, რაც გამოთხოვილ იქნა ინფორმაცია კონფიდენციალური წერილების მოსამართლისთვის ჩაბარების შესახებ. ამდენად, მოსამართლის აღნიშნული ქმედება მიმართული იყო დისციპლინური საქმის განმახორციელებელი ორგანოსათვის ხელის შეშლისაკენ, რადგან არაერთი მიმართვის მიუხედავად, საქმის მასალები, რაც
აუცილებელი იყო დისციპლინური საქმის მოკვლევისათვის, დამოუკიდებელი ინსპექტორის
სამსახურს გონივრულ ვადაში არ გადაეგზავნა, ამან კი დისციპლინური საქმის წინასწარ
შემოწმებისა და გამოკვლევის პროცესი დააბრკოლა. აღნიშნული კი, თავის მხრივ, (დისციპლინური სამართალწარმოების განმახორციელებელი ორგანოსათვის ხელის შეშლა)
დისციპლინური გადაცდომას წარმოადგენს.
ზემოაღნიშნულ საქმეზე მსჯელობისას, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ყურადღება
გაამახვილა ეფექტიანი დისციპლინური სამართალწარმოების მნიშვნელობაზე, როგორც
დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს არსებობის ერთ-ერთ აუცილებელ პირობაზე და აღნიშნა, რომ მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ინსტიტუტი
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოსამართლეთა პროფესიულ საქმიანობაზე. მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ეფექტიანი სისტემა არსებითია სასამართლო
სისტემის ფუნქციონირებისათვის44.
დასკვნაში, ასევე, ყურადღება გამახვილდა სხვა ქვეყნის პრაქტიკაზე. მაგალითად, ინსპექტორის სამუშაოს ხელის შეშლა, „სასამართლო ხელისუფლების შესახებ“ ესპანეთის ორგანული კანონის 418-ე მუხლის თანახმად, მძიმე გადაცდომის სახეს წარმოადგენს. მსგავ-
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სად ესპანეთში არსებული დისციპლინური სამართალწარმოების სისტემისა, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, დისციპლინური გადაცდომის
ერთ-ერთი სახე დისციპლინური სამართალწარმოების განმახორციელებელი ორგანოსათვის ხელის შეშლაა.
ასევე, კანონმდებლის ნების დადგენისათვის გამოყენებულ იქნა კანონის განმარტების
ისტორიული მეთოდი. „საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს
კანონით (23/02/2000) და მისი განმარტებითი ბარათით, რომელმაც საკანონმდებლო
დონეზე პირველად დაარეგულირა დისციპლინური სამართალწარმოების პროცედურები
საერთო სასამართლოების სისტემაში45, დისციპლინური გადაცდომის სახედ მიიჩნეოდა
„დისციპლინური უფლებამოსილებით აღჭურვილი ორგანოების საქმიანობის ხელის
შეშლა ან მისდამი უპატივცემულობა“. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ადრე მოქმედი კანონის მე-2
მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის იდენტურია და დისციპლინურ გადაცდომად მიიჩნევს
დისციპლინური უფლებამოსილების მქონე ორგანოს საქმიანობისათვის ხელის შეშლას ან
მისდამი უპატივცემულობას. შესაბამისად, ნორმის განმარტებისათვის მნიშვნელოვანია
კანონმდებლის ნების დადგენა, რაც კანონის განმარტებითი ბარათის მეშვეობით არის
შესაძლებელი.
განმარტებითი ბარათის დანართის (კანონში მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლების აღმნიშვნელი და სხვა შეფასებითი ცნებების განმარტება) მიხედვით, დისციპლინური უფლებამოსილებით აღჭურვილი ორგანოების საქმიანობის ხელის
შეშლად ან მისდამი უპატივცემულობად ჩაითვლება მოსამართლის მიერ დისციპლინური
საქმის გამოძიებისათვის ხელოვნური დაბრკოლებების შექმნა; დისციპლინური უფლებამოსილებით აღჭურვილი ორგანოს თუ თანამდებობის პირის წარმომადგენლისათვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება; მათი შეცდომაში შეყვანა; სასამართლოს აპარატის თანამშრომლების ან სხვა პირთა დაყოლიება დისციპლინური უფლებამოსილების განმხორციელებელი ორგანოების თანამდებობის პირთა და მათი წარმომადგენლებისადმი ან მათი აუგად
მოხსენიება და სხვა. აღნიშნული დისციპლინური გადაცდომა შეიძლება გამოიხატოს არა
მარტო იმ მოსამართლის მოქმედებით, ვის წინააღმდეგაც არის აღძრული დისციპლინური
დევნა ან/და მოწმდება დევნის აღძვრის საკითხი, აგრეთვე სხვა მოსამართლის მოქმედებითაც, რომელსაც კონკრეტული დისციპლინური საქმე არ ეხება46.
ამდენად, ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ეროვნული კანონმდებლობისა თუ საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების47 შესაბამისად, მოსამართლის ქმედება
დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ შეფასდა დისციპლინურ გადაცდომად.

45
კანონის მიღებამდე მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინურ სამართალწარმოებას აწესრიგებდა საქართველოს
პრეზიდენტის 1998 წლის 23 სექტემბრის №534 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულება „საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“.
46
https://info.parliament.ge/#law-drafting/11562 [ნანახია 20.03.2019] „საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის განმარტებითი ბარათი, 1999 წელი.
47
დასკვნაში გამოყენებულ იქნა ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს №3 დასკვნა; საერთაშორისო
პრინციპები მოსამართლეთა და ადვოკატთა დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების შესახებ; პრაქტიკოსთა სახელმძღვანელო №1; დემოკრატიისა და მმართველობის ბიუროს დემოკრატიის, კონფლიქტებისა და ჰუმანიტარული დახმარების საკითხებში აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სახელმძღვანელო სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის ხელშესაწყობად.

ზღვარი მოსამართლის მიუკერძოებლობასა და შინაგან რწმენას შორის

წლიური ანგარიში

საქმე №1. საჩივრის ავტორი მიუთითებდა მოსამართლის მიკერძოებულ დამოკიდებულებაზე, კერძოდ, ორ იდენტურ შემთხვევაში განსხვავებულ მიდგომაზე. წინასწარი მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ სახეზე იყო ორი იდენტური შემთხვევა, თუმცა ერთ შემთხვევაში მოსამართლემ არსებითად იმსჯელა საჩივარზე, ხოლო მეორე შემთხვევაში დაუშვებლად ცნო იგი გასაჩივრების ვადის დარღვევის გამო. მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლემ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 268-ე მუხლის დანაწესი განსხვავებულად
განმარტა და ერთ შემთხვევაში გასაჩივრების ვადის დაწყების დროდ მიიჩნია განჩინების
ჩაბარების მომენტი, ხოლო მეორე შემთხვევაში – განჩინების გამოცხადების მომენტი. კანონის გამოყენების სწორი და ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანია
კანონის ბუნდოვანების თავიდან ასაცილებლად და მხარეთა თანასწორუფლებიანობის უზრუნველსაყოფად. სამართლიანი სასამართლო განხილვის არსებით ასპექტს წარმოადგენს
მხარეთა თანასწორუფლებიანობის პრინციპი, რაც გულისხმობს თანაბარ შესაძლებლობას
ყველა მხარისათვის, რაც მოცემულ შემთხვევაში სახეზე არ იყო.
საქმე №2. მიუკერძოებლობასთან მიმართებით, მნიშვნელოვანია ასევე გამოვყოთ საქმე, სადაც მოსამართლემ არა იმპერატიული, არამედ დისპოზიციური ნორმა განმარტა და
გადაწყვეტილება შინაგანი რწმენის საფუძველზე და მტკიცებულებათა შეფასების შედეგად
მიიღო. კერძოდ, საჩივრის ავტორის განცხადებით, მოსამართლემ სრულიად უსაფუძვლოდ
უთხრა უარი კერძო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად გადაცემის ნაწილში. საჩივრის ავტორი აღნიშნავს, რომ მოსამართლეს მსგავს
საქმეზე განსხვავებული გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, რაც მისი მხრიდან თანასწორობის პრინციპის დარღვევაა. აღნიშნულ საქმეში დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია,
რომ შესაბამისი განჩინების მიღებისას მოსამართლე მოქმედებდა მისთვის საპროცესო
კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში და კერძო საჩივრის
დაკმაყოფილება/არდაკმაყოფილების საკითხის შეფასება მის უფლებამოსილებას წარმოადგენდა.
საქმეზე მსჯელობისას, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა იხელმძღვანელა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის განმარტებით, რომლის თანახმადაც, მხარეთა თანასწორობის პრინციპი გულისხმობს სასამართლოს, როგორც ნეიტრალური არბიტრის მიერ მხარეთათვის შეჯიბრებითობის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას. ამასთან,
დაუსაბუთებელი შუამდგომლობების სასამართლოს მიერ უარყოფა ამ პრინციპების დარღვევად ვერ იქნება მიჩნეული. დიდი პალატის მოსაზრებით, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით გარანტირებული საქმის სამართლიანი განხილვის უფლების
შეზღუდვად არ შეიძლება მიჩნეულ იქნეს იმგვარი შეზღუდვა, რომელიც კანონით დადგენილი წესიდან გამომდინარეობს.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ინტერპრეტაციით, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება ასევე გულისხმობს კანონის ერთგვაროვან გამოყენებას. განსხვავებული ინტერპრეტაცია – როგორც სასამართლო სისტემის დამახასიათებელი თავისებურება – დასაშვებია.
ამდენად, დასკვნის სახით უნდა აღინიშნოს, რომ დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა განი-
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დისციპლინური საქმე N50/271-18 და დისციპლინური საქმე N277-18
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ხილა ორი ერთმანეთისაგან არსებითად განსხვავებული დისციპლინური საქმე, სადაც ორივე შემთხვევაში საჩივრის ავტორები მოსამართლეთა მიკერძოებულ დამოკიდებულებაზე
მიუთითებდნენ. დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ პირველ საქმეში მოსამართლემ სხვადასხვაგვარად განმარტა ნორმის აშკარა იმპერატიული დანაწესი, რა შემთხვევაშიც შესაძლოა სახეზე ყოფილიყო გარკვეული მიკერძოებულობის ნიშნები, ხოლო მეორე
საქმეში სასამართლომ განმარტა ნორმა და შინაგანი რწმენის საფუძველზე და მტკიცებულებათა შეფასების შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება, რაც გამორიცხავდა მოსამართლის
მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შეფასების შესაძლებლობას.

დისციპლინური საქმე N195-18
საჯარო შეტყობინებით განჩინების მხარისათვის გაცნობა, როგორც მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულების შესაძლო ჩადენა

წლიური ანგარიში

მნიშვნელოვანია, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში ხშირია საჩივრის
ავტორთა მიერ გადაცდომის ისეთ სახეზე მითითება, როგორიცაა „მოსამართლის მოვალეობების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება“.
გადაცდომის აღნიშნულ სახესთან მიმართებით მნიშვნელოვანია გამოვყოთ საქმე, სადაც მოსამართლემ საჯარო შეტყობინების გზით გააცნო მხარეს განჩინება, მაშინ როცა სასამართლოსათვის უკვე ცნობილი იყო მოპასუხის ახალი მისამართი და ტელეფონის ნომერი. ამასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „გახარია საქართველოს წინააღმდეგ“, სადაც სასამართლომ განმარტა, რომ „სამართლიანი სამართალწარმოება მოითხოვს, რომ სამოქალაქო სამართალწარმოების ყველა მხარე ინფორმირებული
იყოს და შესაძლებლობა ჰქონდეს გამოთქვას მოსაზრება წარდგენილ დასკვნებსა და მტკიცებულებებზე, რათა გავლენა მოახდინოს სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე“. მოცემულ
შემთხვევაში საქმეში არსებული მტკიცებულება მოსამართლეს არ აძლევდა სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 2321 მუხლით გათვალისწინებული დაუსწრებელი გადაწყვეტილების
გამოტანის უფლებამოსილებას, რადგან არ არსებობდა საკმარისი პროცესუალური შემადგენლობის ნიშნები, მოპასუხე მხარეს გზავნილი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 70-78-ე
მუხლების მოთხოვნათა დაცვით არ ჩაბარებია. ამასთან, განსახილველ საქმეზე სასამართლოს მიერ დაუსწრებელი გადაწყვეტილების მიღებამ მხარის უფლებასა და ინტერესს არსებითი ზიანი მიაყენა.

დისციპლინური საქმე N160-18
თათბირის ან პროფესიული საიდუმლოების გამჟღავნება
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პრეცედენტულია საჩივრის ავტორის მოთხოვნა, რომელიც შეეხება მოსამართლეთა
თათბირის ან პროფესიული საიდუმლოების გამჟღავნებას. საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა,
რომ მოსამართლის თანაშემწემ გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე წარმომადგენელს სატელეფონო საუბრისას დაუდასტურა, რომ მათ საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარი ეთქვათ.
ყურადსაღებია, რომ თათბირის საიდუმლოება უზრუნველყოფს მოსამართლის თავისუფლებას, მშვიდად და ყოველგვარი შებოჭილობის გარეშე გამოთქვას თავისი მოსაზრება
როგორც ცალკეული საკითხების, ისე გადაწყვეტილების შესახებ. თათბირის საიდუმლოება წარმოადგენს მოსამართლეთა შორის გამართულ მსჯელობას. მოცემულ შემთხვევაში,
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აღნიშნული ფაქტი ვერ ჩაითვლება თათბირის საიდუმლოების დარღვევად, რამდენადაც,
მოქმედი კანონმდებლობით, მოსამართლის დავალებით თანაშემწე ამზადებს საქმეს, ადგენს გადაწყვეტილების/განჩინების პროექტს, შესაბამისად, საქმიანობის არსიდან გამომდინარე, თანაშემწე ფლობს საქმესთან დაკავშირებით არსებულ ყველა ინფორმაციას. ამდენად, აღნიშნული გარემოება არ შეფასდა მოსამართლის მიერ თათბირის საიდუმლოების
გამჟღავნების ფაქტად, ხოლო მოსამართლის თანაშემწის ქმედების შეფასება სცდება დამოუკიდებელი ინსპექტორის უფლებამოსილების ფარგლებს.

დისციპლინური საქმე N94/315-18
სისხლის სამართლის საქმეზე უსწორობის გასწორება
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ერთ-ერთი დისციპლინური საქმე ეხებოდა მოსამართლის მხრიდან განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში დაშვებული უზუსტობის აღმოფხვრის საკითხს. კერძოდ, მოსამართლემ
სსსკ-ის 287-ე მუხლის საფუძველზე, განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილში შეცვალა ქმედების
კვალიფიკაცია.
კერძოდ, განჩინებაში განხორციელებული უზუსტობის აღმოფხვრის შედეგად, მსჯავრდებული საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქ/პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ნაცვლად, ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის
მე-2 ნაწილის „ა“ ქ/პუნქტით და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქ/პუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის.
საქმის გამოკვლევის შედეგად არ დადგინდა დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის ფაქტი, რადგან უზუსტობის აღმოფხვრით რეალურად არ შეცვლილა სასჯელის სახე
და ზომა. ამასთან, არ შეცვლილა განაჩენის სამოტივაციო ნაწილში სასამართლოს მიერ
წარმოდგენილი მსჯელობა.
ამდენად, მოსამართლის მიერ განაჩენში უზუსტობის აღმოფხვრა ზემოაღნიშნული სახით, არ შეიძლება შეფასდეს ისეთ გარემოებად, რომელიც გავლენას ახდენს სასამართლოს დასკვნაზე მსჯავრდებულის ქმედების კვალიფიკაციის და სასჯელის ღონისძიების შესახებ და არ წარმოადგენს დისციპლინურ გადაცდომას.
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საკანონმდებლო ცვლილებები
საქართველოში მართლმსაჯულების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, 2012 წლის შემდეგ რეფორმის სამი ეტაპი განხორციელდა. 2016-2018 წლებში საქართველოში განხორციელებული კონსტიტუციური რეფორმის შედეგად გაიზარდა სასამართლო ხელისუფლების
ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის გარანტიები, თუმცა უკანასკნელი რეფორმა, რომელიც
სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებისაკენ არის მიმართული, სასამართლო სისტემის
მეოთხე ტალღის რეფორმითაა ცნობილი. მეოთხე ტალღის რეფორმის ფარგლებში, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში არაერთ ცვლილებასთან
ერთად, შეიცვალა და გაუმჯობესდა საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ
დისციპლინური სამართალწარმოების პროცედურები.
მეოთხე ტალღის რეფორმებამდე არაერთი რეკომენდაცია გაიცა მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური გადაცდომის სახეების დაკონკრეტების აუცილებლობაზე. ევროპის
მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნები, ისევე როგორც ბანგალორის პრინციპები მიუთითებენ, რომ მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოება უნდა
ეფუძნებოდეს განჭვრეტად და ნათლად ჩამოყალიბებულ გადაცდომის სახეებს. შესაბამისად, ის გადაცდომის სახეები, რაც მოქმედ კანონმდებლობაშია, საჭიროებდა კიდევ უფრო
დახვეწას. ამ მიზნით, საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფმა, რომელშიც დამოუკიდებელი ინსპექტორი აქტიურად იყო ჩართული, შეიმუშავა ორგანული კანონის ცვლილებები, რომელმაც დააზუსტა და დააკონკრეტა დისციპლინური გადაცდომის სახეები.
კანონმდებლობის თანახმად, დისციპლინურ სამართალწარმოებაში შემოდის გადაცდომის კვალიფიკაცია. საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, დისციპლინური გადაცდომა არის მხოლოდ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონით გათვალისწინებული, მოსამართლის განზრახი ან გაუფრთხილებელი ქმედება.
განზრახ დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვლება ქმედება, რომლის ჩადენისას მოსამართლე აცნობიერებდა საკუთარი ქმედებით ზიანის დადგომის შესაძლებლობას, ხოლო გაუფრთხილებლობით დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვლება ქმედება, რომლის ჩადენისას
მოსამართლე არ ითვალისწინებდა თავისი ქმედებით ზიანის დადგომის შესაძლებლობას,
თუმცა უნდა გაეთვალისწინებინა და შეეძლო კიდეც მისი გათვალისწინება. მოსამართლეს
დისციპლინური პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ ბრალეული ქმედების ჩადენისთვის,
ესე იგი – მხოლოდ მაშინ, თუ მას ობიექტურად შეეძლო და არ განუხორციელებია სათანადო
ქმედება დისციპლინური გადაცდომის თავიდან ასაცილებლად. დისციპლინურ გადაცდომას
არ წარმოადგენს ისეთი ქმედება, რომელიც, თუმცა ფორმალურად შეიცავს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული რომელიმე
ქმედების ნიშნებს, მაგრამ მცირე მნიშვნელობის გამო არ გამოუწვევია ისეთი ზიანი, რომელიც აუცილებელს გახდიდა მისი ჩადენისთვის დისციპლინურ პასუხისმგებლობას, ან არ
შეუქმნია ასეთი ზიანის საფრთხე.
აღსანიშნავია, რომ უფრო განჭვრეტადად გაიწერა მოსამართლის მიერ ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომის სახეები, ვიდრე ეს ამჟამად მოქმედ „საერთო სასამართლოების
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-2 პუნქტშია მოცემული. კერძოდ,
დისციპლინური გადაცდომის სახეები 7 კატეგორიად დაიყო, ქმედება:
 რომელიც არღვევს დამოუკიდებლობის პრინციპს;

48
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის განმარტებითი ბარათი, https://info.
parliament.ge/file/1/BillReviewContent/224113? (ნანახია 10.11.2019)
49
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 757 მუხლის 11 და 12 პუნქტების თანახმად, „დამოუკიდებელი ინსპექტორი მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის,
განცხადების ან სხვა ინფორმაციის შემოწმებისას უფლებამოსილია უშუალოდ გამოიყენოს: საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზა; საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზა; საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ნოტარიუსთა პალატის მონაცემთა ელექტრონული ბაზა; საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – აღსრულების ეროვნული ბიუროს მონაცემთა ელექტრონული ბაზა და საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა ელექტრონული ბაზა. აგრეთვე, უფლებამოსილია შემოწმებისას ინტერაქტიური ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, მიმართვიდან 10 დღის ვადაში, საქართველოს
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რომელიც არღვევს მიუკერძოებლობის პრინციპს;
რომელიც არღვევს კეთილსინდისიერების პრინციპს;
რომელიც არღვევს წესიერების პრინციპს;
რომელიც არღვევს თანასწორობის პრინციპს;
რომელიც არღვევს კომპეტენციისა და გულისხმიერების პრინციპს;
რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის სტატუსს.
თითოეული კატეგორიის მიხედვით ჩამოყალიბდა დისციპლინური გადაცდომის შემადგენლობები.
მნიშვნელოვანია, რომ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების ამჟამად მოქმედი 5-წლიანი ხანდაზმულობის ვადა მცირდება 3 წლამდე, თუმცა ხანდაზმულობის ვადის
დინება წყდება საჩივრის წარდგენისას.
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში ყოველგვარი სუბიექტურობის გამორიცხვის და მოსამართლის დაცულობის მაღალი სტანდარტის
შემოღების მიზნით, ორგანული კანონის მიხედვით, მკვიდრდება როგორც დასაბუთებული
ვარაუდის, ისე ალბათობის მაღალი ხარისხის მტკიცებულებითი სტანდარტი, რომელიც განიმარტება, როგორც ურთიერთშეთავსებად და დამაჯერებელ მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც საკმარისია ვარაუდის მაღალი ხარისხისათვის, რომ დისციპლინურ საქმეზე
შეფარდებული იქნება შესაბამისი სახდელი48. ცალსახად განისაზღვრება, რომ მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სწორედ აღნიშნული ალბათობის მაღალი ხარისხის
სტანდარტით უნდა იხელმძღვანელოს.
მნიშვნელოვანია, რომ დისციპლინური სახდელის სახედ დაემატა „ხელფასის 5%-დან
20%-მდე დაქვითვა არაუმეტეს 6 თვის განმავლობაში“.
ამასთან, დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში შემოვიდა ხარვეზის ინსტიტუტი, რომლის მიხედვით, თუ საჩივარში (განცხადებაში) მითითებული არ არის მოსამართლის ვინაობა, საქმე ან/და დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის ფაქტი, დამოუკიდებელი ინსპექტორი საჩივრის ავტორს დაუდგენს ხარვეზს და მის აღმოსაფხვრელად
განუსაზღვრავს არაუმეტეს 10-დღიან ვადას. ამ ვადაში ხარვეზის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, საჩივარი (განცხადება) არ განიხილება. აღნიშნული ცვლილება, ისევე როგორც
ბაზებთან წვდომის უფლების მინიჭება, აფართოებს დამოუკიდებელი ინსპექტორის უფლებამოსილებებს.
უმნიშვნელოვანესი ცვლილებაა დამოუკიდებელი ინსპექტორისათვის ბაზებთან წვდომის უფლების მინიჭება. საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის, განცხადების ან სხვა ინფორმაციის
შემოწმებისას, იგი უფლებამოსილია უშუალოდ გამოიყენოს სხვადასხვა ბაზა49. ამასთან,
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დამოუკიდებელი ინსპექტორი უფლებამოსილია, დასაბუთებული წერილით მიმართოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამატებით სხვა ინფორმაციის გამოთხოვის
შესახებ, რომლის გადაცემაზე გადაწყვეტილებას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იღებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
უნდა აღინიშნოს, რომ დამოუკიდებელ ინსპექტორს მიენიჭა დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის უფლებამოსილება. კერძოდ, დამოუკიდებელი ინსპექტორი
იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყებაზე უარის თქმის ან დაწყებული დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის თაობაზე, თუ: მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან
მისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და სახდელის დაკისრების ვადა ამოიწურა;
არსებობს დისციპლინური სამართალწარმოების განმახორციელებელი ორგანოს მიერ იმავე მოსამართლის მიმართ, იმავე ქმედების გამო გამოტანილი გადაწყვეტილება; მოსამართლეს შეუწყდა სამოსამართლო უფლებამოსილება; საჩივარი შეეხება მოსამართლის მიერ
გამოტანილი აქტების კანონიერებას. რაც თავის მხრივ ზრდის დამოუკიდებელი ინსპექტორის უფლებამოსილებებს.
საკანონმდებლო ცვლილებებით არა მხოლოდ დისციპლინური სამართალწარმოების
პროცესი და პროცედურები დაიხვეწა, არამედ გაიზარდა თავად დამოუკიდებელი ინსპექტორის გარანტიები. თუ არსებული რედაქციით, დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობაზე გათავისუფლებისათვის საკმარისი იყო საბჭოს წევრთა 1/3, წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებებით, გადაწყვეტილების მისაღებად საბჭოს წევრთა 2/3-ის თანხმობა იქნება საჭირო. ამასთან, კანონმდებლობის დონეზე გაიწერა დამოუკიდებელი ინსპექტორის
თანამდებობრივი სარგო და იგი განისაზღვრება სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის შრომის ანაზღაურების ოდენობით, რაც ზრდის დამოუკიდებელი ინსპექტორის გარანტიებს. ამასთან, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიმდინარე ხარჯების შემცირების უფლებამოსილება მხოლოდ დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანხმობის შემთხვევაშია
შესაძლებელი.
ამდენად, საკანონმდებლო სიახლეების შედეგად, აღმოიფხვრა ის ძირითადი ხარვეზები, რაც დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში არსებობდა და მკვეთრად გაიზარდა დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და სამსახურის დამოუკიდებლობის გარანტიები და უფლებამოსილებები.

შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოითხოვოს ადმინისტრაციული სახდელის დადებისა და ნასამართლობის
შესახებ ინფორმაცია, ხოლო სახელმწიფო საზღვრის კვეთის, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის სარეგისტრაციო მონაცემები მოიძიოს უშუალოდ, სამინისტროს ავტომატიზირებული საძიებო რესურსის გამოყენებით. ამასთან, დამოუკიდებელი ინსპექტორი უფლებამოსილია დასაბუთებული წერილით მიმართოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამატებით სხვა ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ, რომლის
გადაცემაზე გადაწყვეტილებას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იღებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“.
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დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის გრძელვადიანი ხედვაა, გახდეს კიდევ
უფრო გამჭვირვალე, მაღალი ცნობადობისა და ნდობის მქონე სამსახური, რომელიც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს სასამართლოში ეფექტიანი ანგარიშვალდებულების სისტემის
გაძლიერებაში. სწორედ ამ მიზნით სამსახური აქტიურად ცდილობს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას, რაშიც დიდი წვლილი მიუძღვით დონორ ორგანიზაციებს.
მეტად მნიშვნელოვანია, ევროკავშირის „სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის“ ფარგლებში, დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და ინსპექტორის აპარატის თანამშრომლის ვიზიტი ვენაში, სადაც მის მონაწილეებს ავსტრიის ფედერაციული რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებმა უმასპინძლეს.
შეხვედრების მონაწილეებმა გაცვალეს ინფორმაცია ავსტრიული და ქართული დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის ძირითადი განმასხვავებელი ნიშნების შესახებ და
გამოთქვეს მოსაზრებები, თუ როგორ შეიძლება დაიხვეწოს დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი50.
ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, საუკეთესო უცხოური პრაქტიკის გაზიარების მიზნით,
დამოუკიდებელი ინსპექტორი და ინსპექტორის სამსახური სრული შემადგენლობით იმყოფებოდა ესპანეთში, ესპანეთის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ვიზიტის მიზანი იყო მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების კუთხით საუკეთესო უცხოური პრაქტიკის შესწავლა და გაზიარება51.
აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის მნიშვნელოვანია
იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებები, რომლებიც სამსახურის მონიტორინგს
ახორციელებენ. 2018 წელს ჩატარებული მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგებით, გამოკითხულ პირთა დიდ ნაწილს არ ჰქონდა ინფორმაცია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის შექმნის თაობაზე52. აღნიშნულის საპასუხოდ, ცნობიერებისა და ცნობადობის გაზრდის მიზნით, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა USAID/PROLOG-ის მხარდაჭერით
დაიწყო და მოაწყო რეგიონული შეხვედრები. რეგიონული გასვლების ფარგლებში (გორი,
ქუთაისი) შეხვედრები გაიმართა როგორც ადვოკატებსა და სტუდენტებთან, ისე ადგილობრივი ცენტრების წარმომადგენლებთან. სამსახურმა შეხვედრის მონაწილეებს გააცნო დისციპლინური სამართალწარმოების სპეციფიკა, არსებული სტატისტიკური მონაცემები და საქმეთა განზოგადება. უახლოეს პერიოდში დაგეგმილია შეხვედრები ბათუმსა და ზუგდიდში53.
დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მემორანდუმი გააფორმა სახელმწიფო და კერძო უნი-
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დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის განხორციელებული
და მიმდინარე ღონისძიებები, სამომავლო გეგმები
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ვერსიტეტებთან, საუნივერსიტეტო ასოციაციებთან, მათ შორის, ააიპ ახალი ევროპული
უნივერსიტეტების ალიანსსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან. ამასთან, ცნობიერების გაზრდის მიზნით, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა არაერთი საჯარო ლექცია ჩაატარა როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. ლექციის ფარგლებში სტუდენტებს მიეწოდათ
ინფორმაცია დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესზე, საკანონმდებლო ცვლილებებსა და არსებულ პრაქტიკაზე. სტუდენტთა აქტიური ჩართულობით საჯარო ლექციები დისკუსიის ფორმატში წარიმართა54.
მნიშვნელოვანია, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ინიციატივითა
და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, 2019 წლის ივლისში, პირველად გაიმართა
საერთაშორისო ფორუმი თემაზე „გამოხატვის თავისუფლება და სამოსამართლო ეთიკა“.
მისი მიზანი იყო გამოხატვის თავისუფლებასა და სამოსამართლო ეთიკაზე საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება. ფორუმში მონაწილეობდნენ საერთაშორისო ექსპერტები. მათ
შორის, CCJE-ის წევრი მოსამართლე მირიანა პოპოვიჩი, პორტუგალიის უზენაესი საბჭოს
წევრი მოსამართლე დურო მატეუს კარდოსო, ჩეხეთის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ლადისლავ დერკა, ექსპერტები მირიანა ვისენტინი და კსენია რენკო, ვინსენტ ბრედფორდის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორი – ჯეიმს ე. მოლიტერნო. მონაწილეებმა მიმოიხილეს მოსამართლის გამოხატვის თავისუფლების საერთაშორისო პრაქტიკა,
სოციალურ მედიაში მოსამართლის ქცევის ზოგადი სამართლებრივი ჩარჩო და სხვადასხვა ქვეყნის სპეციფიკური გამოცდილება. საერთაშორისო ექსპერტებმა ფორუმის მონაწილეებს მიაწოდეს რეკომენდაციები მოსამართლეთა მიერ სოციალური მედიის გამოყენების
თავისებურებებზე55.
ამასთან, საანგარიშო პერიოდში ევროპის საბჭოს, ევროკავშირისა და usaid/prolog-ის
მხარდაჭერით დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის არაერთი ტრენინგი ჩატარდა. მათ შორის, თემაზე – დისციპლინური საჩივრების განხილვისა და გამოკვლევის
საუკეთესო პრაქტიკასა და დასაბუთებული დასკვნის მომზადების საკითხებზე, სამიზნე ჯგუფებისათვის ეფექტიან კომუნიკაციაზე, სოციალურ მედიასა და სამოსამართლო ეთიკაზე,
საზოგადოებასთან ურთიერთობის კამპანიების დაგეგმვასა და განხორციელებაზე.
ასევე, აღსანიშნავია, რომ ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის შეიქმნა 2019-2020 წლების კომუნიკაციის სამოქმედო გეგმა, რომელშიც გაიწერა კონკრეტული ღონისძიებები, მათ შორის, სასამართლოში სტენდებისა და
ბუკლეტების განთავსება, ტრენინგების, სამუშაო შეხვედრებისა და ღია კარის კვირეულის
ორგანიზება; შეხვედრების დაგეგმვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მედიის წარმომადგენლებთან, სტუდენტებსა და ადვოკატებთან.
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დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის, როგორც მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების უფლებამოსილების მქონე ერთადერთი ორგანოსათვის, განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს დისციპლინური სამართალწარმოების
პროცესს. დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2018 წლის ანგარიშში რამდენიმე
მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იქნა ასახული, რომელიც მიმართული იყო უშუალოდ სამართალწარმოების პროცესის ოპტიმიზაციისაკენ. საყურადღებოა, რომ აღნიშნული რეკომენდაციები გათვალისწინებულ იქნა სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად. კერძოდ, ახლებურად ჩამოყალიბდა გადაცდომის სახეები, შემოღებულ იქნა ხარვეზის ინსტიტუტი და დამოუკიდებელ ინსპექტორს
გარკვეულ შემთხვევებში მიენიჭა დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყებაზე უარის
თქმისა და შეწყვეტის უფლებამოსილება, რაც თავის მხრივ დადებითად უნდა შეფასდეს.
აღსანიშნავია, რომ 2017-2018 წლების საანგარიშო პერიოდის მსგავსად, მიმდინარე
წელს დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში გამოვლინდა გამოწვევები, რომელიც შესაბამის რეაგირებას საჭიროებს.
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წლის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს
გამოწვევად კვლავ სასამართლოთა გადატვირთულობა და საქმეთა გაჭიანურების პრობლემა რჩება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს ინიციატივით და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით არაერთი ანგარიში თუ რეკომენდაცია მომზადდა. ვფიქრობთ, ამ საკითხის გადასაჭრელად მეტად საყურადღებოა ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს 2004 წლის №4 დასკვნა
„გონივრულ ვადაში საქმის სამართლიანი განხილვის და სასამართლო პროცესში მოსამართლის როლის შესახებ, დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების გათვალისწინებით“, რომელშიც დეტალურადაა განხილული სასამართლოთა გადატვირთულობისა და
საქმეთა გაჭიანურების ზოგადი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ეს მოიცავს, ერთი
მხრივ, მოსამართლეთა რაოდენობის ზრდის აუცილებლობას, ხოლო მეორე მხრივ – თანაშემწეებისა და სასამართლოს მოხელეების ფუნქციების ზრდას, დავის ალტერნატიული
გადაწყვეტის მექანიზმის (არბიტრაჟი, მედიაცია) ეფექტიანობის გაზრდას და აქტიურად ამუშავებას, სასამართლოში სარჩელის აღძვრამდე გარკვეული სავალდებულო წინმსწრები
მოთხოვნების დაყენების შესაძლებლობას (მაგალითად, მტკიცებულებათა, ე.წ. პროტოკოლების გაცვლა და ა.შ.) და ა.შ.
ამასთან, მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია საჩივრები გადაწყვეტილების კანონიერების
შესახებ. მეტად საყურადღებოა ის გარემოება, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში წარმოდგენილი საჩივრების დაახლოებით 39% გადაწყვეტილების კანონიერებას შეეხებოდა. ამდენად, აღნიშნული მონაცემი მიუთითებს იმაზე, რომ საჩივრის ავტორები არ
ფლობენ სრულყოფილ ინფორმაციას დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ფუნქციებისა და, ზოგადად, დისციპლინური სამართალწარმოების არსის და როლის შესახებ. ამდენად, ამ მიმართულებით დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს საზოგადოებასთან აქტიური კომუნიკაცია, რეგიონებსა თუ თბილისში
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შეხვედრების წარმოება და უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება, რათა საჩივრის ავტორს
არ ჰქონდეს ფუჭი მოლოდინი დისციპლინური სამართალწარმოების გზით მის მიმართ
გამოტანილი განაჩენის/გადაწყვეტილების/განჩინების შეცვლის თაობაზე.
აქვე, აღსანიშნავია სამოსამართლო ეთიკის წესების მნიშვნელობა. მოსამართლე, როგორც სასამართლო დარბაზში, ისე მის გარეთ, თავაზიანობით უნდა გამოირჩეოდეს და პატივს უნდა სცემდეს გარშემომყოფებს. მოსამართლე ყოველთვის პირად სიმპათიაზე მაღლა უნდა იდგეს, რათა ცალსახად გამორიცხოს რომელიმე მხარისადმი მიკერძოებულობის
ან ფავორიტიზმის ჩამოყალიბების განცდა. ამ მიზნით მართალია მიმდინარეობს სამოსამართლო ეთიკის წესებზე მუშაობა, თუმცა, მათთან ერთად, მნიშვნელოვანია კომენტარების
შემუშავება და ტრენინგები, რომლებიც მოსამართლეებს აღნიშნული წესების პრაქტიკაში
გამოყენებას გაუადვილებს.

