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მეოთხეტალღისრეფორმისშედეგადგანხორ

ციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების

საფუძველზე2020წლის01იანვრიდანშეიც

ვალადისციპლინურიგადაცდომისსახეებიდა

დაიხვეწა დისციპლინური სამართალწარმოე

ბის პროცესი. შედეგად, უფრო განჭვრეტადი

გახდამოსამართლისმიერჩადენილიდისციპ

ლინურიგადაცდომისსახეებიდაის7კატეგო

რიადდაიყო:

• ქმედება,რომელიცარღვევს დამოუკიდებლობისპრინციპს;

• ქმედებები,რომლებიცარღვევს მიუკერძოებლობისპრინციპს;

• ქმედებები,რომლებიცარღვევს კეთილსინდისიერებისპრინციპს;

• ქმედებები,რომლებიცარღვევს წესიერებისპრინციპს;

• ქმედებები,რომლებიცარღვევს თანასწორობისპრინციპს;

• ქმედებები,რომლებიცარღვევს
 კომპეტენციისადაგულისხმიერების
 პრინციპს;

• სხვაქმედება,რომელიცარშეეფერება მოსამართლისსტატუსს.

თითოეულიკატეგორიისმიხედვითჩამოყალი

ბდა დისციპლინური გადაცდომის შემადგენ

ლობები.დისციპლინურისამართალწარმოების

პროცესში შემოვიდა ხარვეზის ინსტიტუტი,

რომლის მიხედვით თუ საჩივარში მითითე

ბული არ არის მოსამართლის ვინაობა, საქმე

ან ∕და დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო

ჩადენისფაქტი,დამოუკიდებელიინსპექტორი

საჩივრის ავტორს დაუდგენს ხარვეზს და მის

აღმოსაფხვრელადგანუსაზღვრავსარაუმეტეს

10დღიანვადას.

დამოუკიდებელ ინსპექტორს მიენიჭა დისც

იპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის

უფლებამოსილება. კერძოდ, დამოუკიდებელი

ინსპექტორიიღებსდასაბუთებულგადაწყვეტი

ლებას მოსამართლის მიმართ დისციპლინური

სამართალწარმოების დაწყებაზე უარის თქმის

ან დაწყებული დისციპლინური სამართალწა

რმოების შეწყვეტის თაობაზე, თუ: მოსამართ

ლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან

მისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობისა

დასახდელისდაკისრებისვადაამოიწურა; არ

სებობს დისციპლინური სამართალწარმოების

განმახორციელებელიორგანოს მიერ იმავე მო

სამართლის მიმართ, იმავე ქმედების გამო გა

მოტანილი გადაწყვეტილება; მოსამართლეს

შესავალი
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შეუწყდა სამოსამართლო უფლებამოსილება;

საჩივარიშეეხება მოსამართლისმიერგამოტა

ნილიაქტებისკანონიერებას.

საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად და

მოუკიდებელ ინსპექტორს დაეკისრა გაწეული

საქმიანობის თაობაზე ინფორმაციის პროაქ

ტიულად გამოქვეყნების ვალდებულება1. შესა

ბამისად,მომზადდაწინამდებარეკვარტალური

ანგარიში,რომელიც2020წლის01იანვრიდან31

მარტის ჩათვლით დამოუკიდებელი ინსპექტო

რის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორ

მაციასმოიცავს.

დოკუმენტში სტატისტიკური ინფორმაცია და

მუშავებულია საქმეთა კატეგორიების, სასა

მართლო ინსტანციების, დისციპლინური გა

დაცდომებისა და მომზადებული დასკვნების

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა

2020წლის01იანვრიდან31მარტისჩათვლით

განსახილველად 36 დისციპლინური საჩივარი

მიიღო,2019წლიდან2განსახილველად28დისც

იპლინურისაჩივარიგადმოვიდა.

ამავეპერიოდში,შესაბამისიფორმისდაცვისგა

რეშე25წერილიდარეგისტრირდა,რისშემდე

გაცსაჩივრისავტორსგაეგზავნასაჩივრისფორ

1. „სა ერ თო სა სა მა რთ ლო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქა რთ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 511 მუ ხლ ის მე-12 პუ ნქ ტი.

2. 2019 წე ლს აღ ნი შნ ულ სა ჩი ვრ ებ ზე წი ნა სწ არი მო კვ ლე ვი სა თვ ის კა ნო ნით და დგ ენ ილი 2 თვ ია ნი ვა და არ იყო გა სუ ლი.

შესაბამისად.ამასთან,გაანალიზებულიასაჩივ

რის ავტორთა სტატუსისა და მოსამართლეთა

შესახებსტატისტიკურიმონაცემები.

აღსანიშნავია,რომქეთევანცინცაძისსაქარ

თველოსუზენაესი სასამართლოსმოსამართ

ლედდანიშვნისშემდეგ(2019წლის12დეკემ

ბერი) ახალი დამოუკიდებელი ინსპექტორი,

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭ

ოს მიერ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა 2020

წლის 24 იანვრიდან. მართალია, გარკვეულ

დისციპლინურ საჩივრებზე დისციპლინური

სამართალწარმოების პროცესი გაჭიანურდა,

თუმცა2020წლის31მარტისმდგომარეობით,

საქმეთა მოკვლევა ხორციელდება და გადა

წყვეტილებებიმიიღებაკანონითდადგენილი

ვადებისსრულიდაცვით.

მადაშევსებისდეტალურიინსტრუქცია.

დამოუკიდებელიინსპექტორის სამსახურის მი

ერ საჩივრების შესწავლის მიზნით გაიგზავნა

100მდეწერილიდაგამოთხოვილიაწინასწარი

მოკვლევისათვის საჭირო შესაბამისი ინფორ

მაცია. საქმეებთან დაკავშირებული დოკუმენ

ტაციასაანგარიშოპერიოდშიმიღებულია80ზე

მეტიწერილისსახით.

ზოგადისტატისტიკურიინფორმაცია
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საჩივრის ავტორთა შესახებ სტატისტიკური

ინფორმაციის დამუშავება მოხდა სასამართ

ლოშიმიმდინარესაქმეშიმათისტატუსისშე

საბამისად4.

2020წელსმიღებული36საჩვრიდანავტორთა

უმრავლესობას წარმოადგენენ სასამართლოში

მიმდინარე დავის მხარეები და მათი რაოდე

ნობა64%სშეადგენს.წარმომადგენელთამიერ

შემოტანილისაჩივრებისრაოდენობისმაჩვენე

ბელიკი—36%ია.

საანგარიშო პერიოდში დისციპლინური სამარ

თალწარმოებაარდაწყებულადაინტერესებული

პირების საჩივრების, მასობრივი ინფორმაციის

საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის,

სახალხოდამცველისწინადადებისათუმოხსე

ნებითიბარათებისსაფუძველზე.

სტატისტიკურიინფორმაციადისციპლინური
საჩივრისავტორთაშესახებ3

3. წი ნა მდ ებ არე თა ვში გა ან ალ იზ ებ ულ ია მხ ოლ ოდ 2020 წე ლს რე გი სტ რი რე ბუ ლი სა ჩი ვრ ებ ის შე სა ხებ ინ ფო რმ აც ია, 
რადგ ან 2019 წლ იდ ან გა დმ ოს ული სა ჩი ვრ ებ ის შე სა ხებ ინ ფო რმ აც ია ას ახ ულ ია 2019 წლ ის ან გა რი შში.

4. სა ჩი ვრ ის ავ ტო რე ბს წა რმ ოა დგ ენ ენ: მხ არ ეე ბი, წა რმ ომ ად გე ნლ ები (კა ნო ნი ერი წა რმ ომ ად გე ნლ ები, წა რმ ომ ად-
გე ნლ ობ ითი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მქ ონე პი რე ბი, ად ვო კა ტე ბი), და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი (სა ქმ ეში მო ნა წი ლე მხ არ ის 
ოჯახ ის წე ვრი, სხ დო მა ზე და მს წრე ან ნე ბი სმ იე რი სხ ვა პი რი), სა ხა ლხო და მც ვე ლი. ას ევე, დი სც იპ ლი ნუ რი სა მა რთ ალ-
წა რმ ოე ბა შე იძ ლე ბა და იწ ყოს მა სო ბრ ივი ინ ფო რმ აც იის სა შუ ალ ებ ებ ში გა ვრ ცე ლე ბულ ინ ფო რმ აც ია სა და მო ხს ენ ე-
ბითი ბა რა თე ბის სა ფუ ძვ ელ ზე. 

სა ჩი ვრ ებ ის სა ერ თო რა ოდ ენ ობ ა

სა ჩი ვრ ებ ის რა ოდ ენ ობ ა
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საქმეთა კატეგორიები

სა ჩი ვრ ის ავ ტო რე ბი 2020 წე ლს მი ღე ბულ სა ჩი ვრ ებ ში 

  მხ არე

  წა რმ ომ ად გე ნე ლი 

  სამოქალაქო სამართლის საქმეები

  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეები

  სისხლის სამართლის საქმეები

64%

50%

19%

31%

36%

2020წლისპირველკვარტალშიშე

მოსული საჩივრების მაჩვენებელი

საქმეთა კატეგორიების მიხედვით

მეტწილადიმეორებსგასულიწლე

ბის მონაცემებს. როგორც გასულ

წლებშისაქმეთაუმრავლესობასა

მოქალაქო სამართლის საქმეებს

შეეხება,ხოლოსაჩივრისავტორები

ყველაზემცირერაოდენობითსისხ

ლის სამართლის საქმეებში შესა

ძლო დისციპლინური გადაცდომის

ჩადენაზემიუთითებენ.

სტატისტიკურიინფორმაციასაქმეთა
კატეგორიებისშესაბამისად5

5. წი ნა მდ ებ არე თა ვში გა ან ალ იზ ებ ულ ია მხ ოლ ოდ 2020 წე ლს რე გი სტ რი რე ბუ ლი სა ჩი ვრ ებ ის შე სა ხებ ინ ფო რმ აც ია, 
რა დგ ან 2019 წლ იდ ან გა დმ ოს ული სა ჩი ვრ ებ ის შე სა ხებ ინ ფო რმ აც ია ას ახ ულ ია 2019 წლ ის ან გა რი შში.
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საქმეთა განზოგადების შედეგად დადგინდა,

რომ2020წლისპირველკვარტალშისაჩივრე

ბის 69% პირველი ინსტანციის მოსამართლე

ებს, ხოლო 32% სააპელაციო სასამართლოე

ბის მოსამართლეებს შეეხებოდა. 2020 წლის

01იანვრიდან31მარტისჩათვლითსაჩივრები

არიყოწარმოდგენილისაქართველოსუზენა

ესისასამართლოსმოსამართლეთამიმართშე

საძლოდისციპლინური გადაცდომის ჩადენის

ფაქტზე.

სტატიკურიინფორმაციასასამართლო
ინსტანციებისშესაბამისად6

6. წინამდებარე თავში გაანალიზებულია მხოლოდ 2020 წელს რეგისტრირებული საჩივრების შესახებ ინფორმაცია, 
რადგან 2019 წლიდან გადმოსული საჩივრების შესახებ ინფორმაცია ასახულია 2019 წლის ანგარიშში.

68%

  პირველი ინსტანცია        

  აპელაცია

პირველი
ინსტანცია

32%აპელაცია
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საანგარიშოპერიოდშიწინასწარიმოკვლევისათ

ვის წარმოებაში არსებული 64 საჩივარი შეეხე

ბოდა62მოსამართლეს.მოსამართლეთამიმართ

წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა სასა

მართლოინსტანციებისადასაქმეთაკატეგორიე

ბისშესაბამისადშემდეგნაირადნაწილდება:

სტატისტიკურიინფორმაცია
მოსამართლეთაშესაბამისად

მოსამართლეთა რაოდენობა ინსტანციებისა და საქმეთა 
კატეგორიების შესაბამისად

პირველი ინსტანცია                                  აპელაცია                                         კასაცია
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  სისხლის სამართლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეები

  სამოქალაქო სამართლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეები

  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეები

7

17

8

3

26

7

3
3
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მოსამართლის მიერ საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი ვადის 
არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევა

მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის, სასამართლოს აპარატის თანამშრომლის ან
სასამართლო პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივცემულობის გამოხატვა

მოსამართლის მიერ სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელება პირადი
ინტერესის, პოლიტიკური ან სოციალური ზეგავლენით

მოსამართლის სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ სტატუსს

მოსამართლის მიერ საქმის აცილებაზე/თვითაცილებაზე უარის თქმა, როცა არსებობს
საქმის აცილების კანონით გათვალისწინებული აშკარა საფუძველი

სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელებისას მოსამართლის სიტყვიერად ან 
სხვაგვარი ფორმით გამოხატული დისკრიმინაციული ქმედება ნებისმიერი პირის მიმართ 
ამა თუ იმ საფუძვლით

მოსამართლის მიერ შესაბამისი ადმინისტრაციული უფლებამოსილების, კერძოდ, 
სასამართლოს, სასამართლო კოლეგიის ან პალატის ხელმძღვანელის მოვალეობების 
შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართ

ველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე8

პუნქტი ითვალისწინებს 20 სხვადასხვა სა

ხის დისციპლინურ გადაცდომას აღნიშნუ

ლი გადაცდომებიდან საჩივრები შეეხებოდა

მხოლოდ 7 სხვადასხვა ქვეპუნქტში ასახულ

ქმედებას.ყველაზემეტადსაჩივრებიწარმოდ

გენილი იყო საპროცესო ვადის დარღვევის;

მოსამართლის მიერ პირადი ინტერესის გათ

ვალისწინებით სამოსამართლო უფლებამო

სილების განხორციელების და სასამართლო

პროცესისმონაწილისმიმართაშკარაუპატივ

ცემულობისგამოხატვისსაფუძვლებით.ამას

თანაღსანიშნავია,რომ17საჩივარშისხვადას

ხვა გადაცდომის სახეებთან ერთად საჩივრის

ავტორებიმიუთითებდნენაქტისკანონიერება

ზე,ხოლომხოლოდკანონიერებასადავოდიყო

გამხდარი12საჩივარში.

სტატისტიკურიინფორმაციადისციპლინური
გადაცდომებისშესახებ

40

8

5

3
2

1

1
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მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის საქმიანობაში ჩარევა საქმის შედეგზე 
ზეგავლენის მოხდენის მიზნით

მოსამართლის მიერ აზრის საჯაროდ გამოხატვა სასამართლოს წარმოებაში არსებულ 
საქმეზე. ამასთანავე, დისციპლინურ გადაცდომად არ ჩაითვლება მოსამართლის მიერ 
საზოგადოების ინფორმირების მიზნით ამ საქმესთან დაკავშირებულ საორგანიზაციო და 
ტექნიკურ საკითხებზე განმარტებების გაკეთება

მოსამართლის მიერ განსახილველი საქმის შედეგის წინასწარ გამჟღავნება, გარდა 
საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა

მოსამართლის მიერ ამ კანონის 72 1 მუხლის პირველი პუნქტის ან 72 2 მუხლის პირველი 
პუნქტის მოთხოვნათა დარღვევა

მოსამართლის პოლიტიკურ გაერთიანებაში გაწევრება, მის მიერ პოლიტიკური საქმიანობის 
განხორციელება, საარჩევნო სუბიექტის ნებისმიერი ფორმით საჯაროდ მხარდაჭერა ან 
პოლიტიკური შეხედულების საჯაროდ გამოხატვა

მოსამართლის მიერ სასამართლოში საქმეთა განაწილებაში უკანონო ჩარევა

მოსამართლის მიერ კორუფციული სამართალდარღვევის, ანუ „საჯარო დაწესებულებაში 
ინტე რესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5, 5 2, 
მე-7, მე-8, მე-10, მე-11, მე-13, 13 4, 13 5 ან 20 4 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღ-
ვე ვის ჩადენა

მოსამართლის მიერ დისციპლინური სამართალწარმოების განხორციელებისათვის 
ხელის შეშლა

მოსამართლის მიერ პირადი და ინტენსიური (მეგობრული, ოჯახური) ურთიერთობის 
დამყარება უშუალოდ მის მიერ განსახილველ საქმეში პროცესის მონაწილესთან, რაც
იწვევს მოსამართლის მიკერძოებას ან/და პროცესის მონაწილისთვის უპირატესობის
მინიჭებას, თუ მას ჰქონდა ინფორმაცია მხარის შესახებ

მოსამართლის მიერ სექსუალური შევიწროების განხორციელება

მოსამართლის მიერ სასამართლოს თათბირის საიდუმლოების გამჟღავნება

სასამართლოს აპარატის თანამშრომლის ან სასამართლო პროცესის მონაწილის მიერ 
სასამართლო პროცესის სხვა მონაწილის მიმართ სიტყვიერად ან სხვაგვარი ფორმით 
გამოხატული დისკრიმინაციული ქმედების მოსამართლის მიერ რეაგირების გარეშე 
დატოვება, თუ მოსამართლე ამ ფაქტის თვითმხილველია

სხვა მოსამართლის, სასამართლოს აპარატის თანამშრომლის ან სასამართლო პროცესის 
მონაწილის მიერ კანონის დარღვევისა და ამ პუნქტით გათვალისწინებული შესაძლო 
დისციპლინური გადაცდომის ფაქტის მოსამართლის მიერ რეაგირების გარეშე დატოვება, 
თუ მოსამართლე ამ ფაქტის თვითმხილველია

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად ინსტანციების შესაბამისად

მნიშვნელოვანიაცალკეგამოვყოთინფორმაცია

იმისშესახებ,რომელიინსტანციისათუსაქმე

თა განმხილველი კოლეგიის მოსამართლეთა

მიმართ რომელი გადაცდომის სახე ჭარბობს

მოსამართლის მიერ საქართველოს საპროცე

სოკანონმდებლობითდადგენილივადისარა

საპატიომიზეზითარსებითადდარღვევისშე

საძლო ჩადენის ფაქტზე 2020 წლის პირველ

კვარტალშიწინასწარიმოკვლევამიმდინარე

ობდა40საჩივრისსაფუძველზე.

საჩივრებში.ამმიზნით,წინამდებარეთავშიგა

ანალიზებულია სტატისტიკური ინფორმაცია

64დისციპლინურსაჩივართანმიმართებითგა

დაცდომებისსახეებისშესაბამისად.

აღნიშნული საჩივრები ძირითადად შეეხე

ბოდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული

სამართლის საქმეებს, რომლებსაც უმეტეს

წილად პირველი ინსტანციისა და სააპელა

ციოსასამართლოსმოსამართლეებიგანიხი

ლავდნენ.

სტატისტიკურიინფორმაციაგადაცდომის
სახეებისადასაქმეთაკატეგორიებისშესაბამისად

1. საპროცესოვადისდარღვევა

სისხლის სამართლის

საქმე – 7საქმე – 7

კასაცია ––
4 საჩივარი4 საჩივარი

სამოქალაქო სამართლის

საქმე – 20საქმე – 20

პირველი ინსტანცია ––
22 საჩივარი22 საჩივარი

ადმინისტრაციული სამართლის

საქმე – 13საქმე – 13

აპელაცია ––
15 საჩივარი15 საჩივარი
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საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად ინსტანციების შესაბამისად

მოსამართლისმიერსხვამოსამართლის,სასა

მართლოსაპარატისთანამშრომლისანსასა

მართლოპროცესისმონაწილისმიმართაშკა

რა უპატივცემულობის გამოხატვის თაობაზე

წარმოდგენილიიყო8საჩივარი.აღნიშნული

საჩივრებიშეეხებოდაროგორცრაიონულ∕ სა

ქალაქო, ისე სააპელაციო სასამართლოების

დისციპლინურიგადაცდომისსახე–მოსამართ

ლისმიერსამოსამართლოუფლებამოსილების

განხორციელება პირადი ინტერესის, პოლიტი

კურიანსოციალურიზეგავლენით,მსჯელობის

წარმოებაშიარსებულსაქმეებს.

პროცესისმონაწილეთამიმართაშკარაუპა

ტივცემულობის გამოხატვის საფუძვლით

დისციპლინური სამართალწარმოება ძირი

თადად მიმდინარეობდა სისხლის სამართ

ლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეე

ბისმიმართ.

საგანი გახდა 5 საჩივარში. ხუთივე  საჩივარი

შეეხებოდა პირველი ინსტანციის მოსამართ

ლეებს, მათ შორის 4 სისხლის სამართლის,

ხოლოერთისამოქალაქოსამართლისსაქმეს.

2. პროცესისმონაწილისმიმართაშკარა
 უპატივცემულობისგამოხატვა

3. პირადიინტერესის,პოლიტიკურიანსოციალურიზეგავლენით

სისხლის სამართლის

საქმე – 4საქმე – 4

კასაცია ––
0 საჩივარი0 საჩივარი

სამოქალაქო სამართლის

საქმე – 2საქმე – 2

პირველი ინსტანცია ––
4 საჩივარი4 საჩივარი

ადმინისტრაციული სამართლის

საქმე – 2საქმე – 2

აპელაცია ––
4 საჩივარი4 საჩივარი
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საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად

საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად

ინსტანციების შესაბამისად

ინსტანციების შესაბამისად

3საჩივარშიშესაძლოდისციპლინურიგადაც

დომისსახედმითითებულიიყომოსამართლის

ისეთქმედებაზე,რომელიცარშეეფერებამის

მაღალ სტატუსს. აღნიშნული საჩივრებიდან

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში

დისციპლინური სამართალწარმოება მიმდი

ნარეობდა 4 საჩივარზე, რომელშიც ადგილი

ჰქოდნა სამოსამართლო უფლებამოსილების

განხორციელებისას მოსამართლის მხრიდან

2 სისხლის სამრთლის საქმეს, ხოლო 1 ადმი

ნისტრაციულისამართლისსაქმესშეეხებოდა.

თუმცა, სამივე საჩივარი წარმოდგენილი იყო

პირველიინსტანციისმოსამართლეთამიმართ.

სიტყვიერადანსხვაგვარიფორმითგამოხატულ

დისკრიმინაციულ ქმედებას; ან მოსამართლის

მიერსაქმისაცილებაზე ∕თვითაცილებაზეუარის

თქმას,როცაარსებობსსაქმისაცილებისკანო

ნითგათვალისწინებულიაშკარასაფუძველი.

4. მოსამართლისმაღალსტატუსთანშეუფერებელიქმედება

5. სხვაგადაცდომისსახეები
სისხლის სამართლის საქმე – 2საქმე – 2

სისხლის სამართლის საქმე – 0საქმე – 0

კასაცია –– 0 საჩივარი0 საჩივარი

კასაცია –– 0 საჩივარი0 საჩივარი

სამოქალაქო სამართლის საქმე – 0საქმე – 0

სამოქალაქო სამართლის საქმე – 3საქმე – 3

პირველი ინსტანცია –– 3 საჩივარი3 საჩივარი

პირველი ინსტანცია –– 3 საჩივარი3 საჩივარი

ადმინისტრაციული სამართლის საქმე – 1საქმე – 1

ადმინისტრაციული სამართლის საქმე – 1საქმე – 1

აპელაცია –– 0 საჩივარი0 საჩივარი

აპელაცია –– 1 საჩივარი1 საჩივარი
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საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელმა ინ

სპექტორმა64საჩივარზემიიღო32გადაწყვე

ტილებადისციპლინურისამართალწარმოების

შეწყვეტის შესახებ (3 საჩივარი გაერთიანდა

ერთ წარმოებად და მიენიჭა ერთი ნომერი).

მათშორის:

• 2საქმეზეშეწყდადისციპლინური სამართალწარმოებამოსამართლეთათვის

 სამოსამართლოუფლებამოსილებისვადის

 გასვლისგამო;

• 30გადაწყვეტილება7შეეხებოდა მოსამართლეთამიერგამოტანილიაქტის

 კანონიერებას.

მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კა

ნონიერების თაობაზე წარმოდგენილი საჩივ

რებიშეეხებოდა21 სამოქალაქოსამართლის,

7სისხლისსამართლისადა2ადმინისტრაცი

ული სამართლის საქმეს. ინსტანციების შე

საბამისად, აღნიშნული გადაწყვეტილებები

მოიცავდა პირველი ინსტანციის – 19, მეორე

ინსტანციის–13დამესამეინსტანციის3მოსა

მართლისმიერგამოტანილიაქტებისკანონი

ერებისსაკითხს.

გარკვეულ საქმეებზე დისციპლინური სამარ

თალწარმოებაშეწყდანაწილობრივმხოლოდ

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართ

ველოსორგანულიკანონის7512მუხლითპირ

ველიპუნქტის„გ“და„დ“ქვეპუნქტებისშესა

ბამისად,ხოლოსაჩივრებშიმითითებულსხვა

სავარაუდო გადაცდომებზე კანონით დადგე

ნილი წესით მიმდინარეობს დისციპლინური

სამართალწარმოებადასაქმისგარემოებების

წინასწარიმოკვლევაანმომზადებულიაშესა

ბამისიდასკვნები.

აღსანიშნავია,რომ1საქმეზეხარვეზისშეუვ

სებლობისგამოსაჩივარიარიქნაგანსახილვე

ლადმიღებული.

დამოუკიდებელიინსპექტორის
გადაწყვეტილებებისსტატისტიკა

7. გადაწყვეტილებები მიღებულია ინდივიდუალური მოსამართლეების მიმართ. შესაბამისად, საჩივრების რაოდენობა 
განსხვავებულია მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობისგან.
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დისციპლინური საქმის უკეთ გამოკვლევის

მიზნით დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამ

სახურმა როგორც სასამართლოებიდან, ისე

სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოები

დანგამოითხოვასაქმისმასალები,ვიდეოდა

აუდიოჩანაწერები, მოიძია სხვადასხვა სახის

წერილობითიმტკიცებულებები(ინფორმაცია

სხდომის განრიგის შესახებ, მოსამართლეთა

ქონებრივიდეკლარაციადაა.შ.).

საანგარიშოპერიოდშიდამოუკიდებელიინს

პექტორისმიერმომზადდა48დასკვნადა30

გადაწყვეტილებადისციპლინურისამართალ

წარმოების შეწყვეტის შესახებ. დასკვნების

განხილვისმიზნითსაქართველოსიუსტიციის

უმაღლესისაბჭოსსადისციპლინოსხდომაარ

ჩატარებულა.

აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი ინს

პექტორის აცილების უფლებით არცერთ

მოსამართლეს არ უსარგებლია, ისევე რო

გორც თვითაცილების უფლება დამოუკი

დებელ ინსპექტორს არ გამოუყენებია არ

ცერთსაჩივარზე.

სტატისტიკურიინფორმაციამომზადებული 
დასკვნებისადასადისციპლინოსხდომების
შედეგებისშესახებ
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