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შესავალი  

სასამართლო სისტემის 2017-2021 წლების სტრატეგია ანგარიშვალდებულ მართლმსაჯულებას 

განსაზღვრავს ფართო კონტექსტში, სადაც როგორც ინდივიდუალური მოსამართლე, ისე 

მთლიანად სასამართლო სისტემა ანგარიშვალდებულია საზოგადოება უზრუნველყოს 

სამართლიანი, დამოუკიდებელი, ხარისხიანი და სწრაფი მართლმსაჯულებით1. აღნიშნული 

დოკუმენტი ასახელებს ყველა იმ ძირითად გამოწვევას, რომელზე რეაგირებაც მნიშვნელოვნად 

დაეხმარება სასამართლოსა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს საზოგადოების ნდობის 

მოპოვების პროცესში. 

ანგარიშვალდებული მართლმსაჯულება მიუღწეველი მიზანია გამართულად ფუნქციონირებადი 

მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემის გარეშე. სასამართლო რეფორმის 

ე.წ. მესამე და მეოთხე ტალღის საშუალებით მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

სისტემაში არაერთი სიახლე დაინერგა: იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შეიქმნა დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახური, შეიცვალა დისციპლინური გადაცდომის სახეები, დაიხვეწა 

დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი და სხვა. 

რეფორმების მიუხედავად, არაერთი გამოწვევა დარჩა დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

დროული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების კუთხით2. მათი ნაწილი კვლავ საჭიროებს 

ცვლილებებს: აქტუალურია დისციპლინურ სამართალწარმოებაში ჩართული ორგანოების უფრო 

მეტი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის, დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის 

გაჭიანურების პრევენციის, ერთგვაროვანი და თანმიმდევრული პრაქტიკის ჩამოყალიბების, 

ცნობადობის ამაღლებასა და სხვა არაერთი თანმდევი საკითხები.  

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური თანმიმდევრულად ეცნობა დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის სისტემის ირგვლივ მომზადებულ თითოეულ ანგარიშს თუ კვლევას და 

რეაგირებს მის კომპეტენციაშია არსებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე. სამსახური ცდილობს 

საუკეთესო პრაქტიკა განავითაროს და გაატაროს ინსტიტუციური რეფორმები. მიმდინარე წელს 

ინსპექტორის სამსახურს ფუნქციები გაიზარდა. კერძოდ, დამოუკიდებელ ინსპექტორს მიენიჭა  

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის უფლებამოსილება და დაეკისრა პროაქტიულად 

კვარტალური ანგარიშების გამოქვეყნების ვალდებულება. სრულიად შეიცვალა დისციპლინური 

გადაცდომის სახეებიც. ყოფილი ინსპექტორის ქეთევან ცინცაძის საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შემდეგ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 

იანვარში ახალი დამოუკიდებელი ინსპექტორი − ზურაბ აზნაურაშვილი აირჩია. ამ მნიშვნელოვან 

სიახლეებს, სამწუხაროდ, დაემთხვა კოვიდ-19-ით გამოწვეული კრიზისი და მასთან 

დაკავშირებული არაერთი სირთულე, რაც ძირითადად დისტანციურ რეჟიმში მუშაობით იყო 

განპირობებული.  

პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების შერბილების პარალელურად, დამოუკიდებელმა 

ინსპექტორმა, სამსახურის აპარატის სრული შემადგენლობის მონაწილეობით, პირველი 

ერთობლივი გასვლითი შეხვედრა გამართა სადაც სამსახურის სტრატეგიული მიზნების, 

                                                             
1 სასამართლო სისტემის 2017-2021 წლების სტრატეგია, გვ. 12. ხელმისაწვდომია: http://hcoj.gov.ge/ge/reforms/ongoing-

projects/sasamartlo-sistemis-2017-2021-tslebis-stategiis-shemushaveba  
2„სასამართლო რეფორმის შედეგების შეფასება - დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა“, ადამიანის უფლებების 

სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), 2019 

წელი. 

http://hcoj.gov.ge/ge/reforms/ongoing-projects/sasamartlo-sistemis-2017-2021-tslebis-stategiis-shemushaveba
http://hcoj.gov.ge/ge/reforms/ongoing-projects/sasamartlo-sistemis-2017-2021-tslebis-stategiis-shemushaveba
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გამოწვევების და მათი გადაჭრის გზების, ასევე ინსტიტუციური განვითარების შესაძლებლობები 

და სამსახურის სამომავლო განვითარების ხედვა განიხილეს.3  

დოკუმენტის ფორმირება და განახლება 

სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების შემუშავება და განახლება 

ხორციელდება მონაწილეობითი პროცესით, ხოლო მის საბოლოო ვერსიას დამოუკიდებელი 

ინსპექტორი ამტკიცებს. 

დოკუმენტის პირველადი ვერსია სამსახურის აპარატის თანამშრომლების ჩართულობით 

მომზადდა - გასვლითი შეხვედრის ფარგლებში. დოკუმენტი 2020-2021 წლებზეა გათვლილი, 

რადგან ის სამსახურის განვითარების შესახებ შემუშავებულ პირველ კონცეფციას წარმოადგენს და 

სასამართლო სისტემის 2017-2021 წლების სტრატეგიის გათვალისწინებით მომზადდა.  

ამასთან, დოკუმენტის პროექტი თავიანთი პოზიციების და რეკომენდაციების წარმოდგენის 

მიზნით წარედგინა: 

- საქართველოს იუსტიციის საბჭოს, სადისციპლინო კოლეგიას და საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს სადისციპლინო პალატას; 

- საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებს, აგრეთვე სასამართლო ხელისუფლების საკითხზე 

მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს.4  

მათ მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებები მეტწილად გათვალისწინებულ იქნა საბოლოო ვერსიის 

მომზადებისას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ წინამდებარე სტრატეგია და აქტივობების სამოქმედო გეგმა ცოცხალი 

დოკუმენტია და ის საჭიროებისამებრ განახლდება.  

დოკუმენტის სტრუქტურა 

სტრატეგიული განვითარების მიმართულებების დოკუმენტი სამი ნაწილისგან შედგება: 

- პირველი ნაწილი ასახავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მისიას და აყალიბებს 

სამსახურის ხედვას. 

- მეორე ნაწილი ეხება განვითარების 4 ძირითად მიზანს და ასახელებს თითოეული 

მიმართულებით გასატარებელ ღონისძიებებს.  

- ბოლო ნაწილი კი აქტივობების განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების 

პროცედურებს აყალიბებს. 

დოკუმენტში ასახულია ის საქმიანობები და აქტივობები, რომლის განხორციელებასაც 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური თავად ახორციელებს - აპარატის ადამიანური 

რესურსების გამოყენებით. 

   

                                                             
3 გასვლითი შეხვედრა გაიმართა 2020 წლის 15-17 ივლისში, ბაკურიანში „სასტუმრო რუმსში“, ევროკავშირის 

სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის ორგანიზებით და მათი ექპსერტების მონაწილეობით.  
4 ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის პროექტების, USAID/PROLoG-ის კანონის უზენაესობა სასამართლოში 

პროექტის წარმომადგენლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების: GYLA, TI, IDFI, GDI, Rights Georgia, EMC, 

OSGF წარმომადგენლებს. 
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დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მისია და ხედვა 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მისიაა ანგარიშვალდებული მართლმსაჯულების 

უზრუნველყოფა ობიექტური, დროული და გამჭვირვალე დისციპლინური სამართალწარმოების 

განხორციელების გზით. 

აღნიშნული მისიის მისაღწევად სამსახურის გრძელვადიანი ხედვაა, ხელი შეუწყოს მოსამართლის 

ეფექტიანი ანგარიშვალდებულების სისტემის შექმნას, რომელიც სამსახურის გამჭვირვალობის, 

ცნობადობისა და ნდობის მაღალ სტანდარტს ეფუძნება. 

 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მისიისა და ხედვის ეფექტიანად დანერგვა, საჭიროებს 

ყველა იმ ძლიერი და სუსტი მხარის გააზრებას, ასევე, შესაძლებლობისა და საფრთხეების 

შეფასებას, რომელიც სამსახურის საქმიანობის ყოველდღიურობიდან გამომდინარეობს. 

ფორმულირებების შემუშავებამდე, დამოუკიდებელი ინსპექტორის აპარატი შეეცადა ე.წ. SWOT 

ანალიზის მეთოდოლოგიის გამოყენებით სტატუსკვოს შეფასებას. წარმოგიდგენთ ჩამონათვალს იმ 

საკითხებისა, რომლებიც აღნიშნული მსჯელობისას გამოიკვეთა:  

S (სიძლიერე):  
 კვალიფიციური თანამშრომლების გუნდი 

 დამოუკიდებელი საკადრო პოლიტიკის 

განხორციელების უფლებამოსილება 

 მოქნილობა და სწრაფად მუშაობის შესაძლებლობა 

 გუნდურობა  

 კარგი კომუნიკაცია და ღიაობა შესაძლებლობების 

ფარგლებში 

 განვითარებაზე ორიენტირებული შიდა მენეჯმენტი  

 ექსკლუზიური უფლებამოსილება 

 ხელმისაწვდომობა (ბაჟის არ ქონა, მარტივი 

კომუნიკაცია) 

 მხარდაჭერა (დონორები) 

 თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან  

 შეწყვეტის უფლებამოსილება (დამოუკიდებლობის 

ფაქტორი) 

 საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავების 

პროცესში ჩართულობა 

W (სისუსტე):  
 ინსტიტუციური მოწყობის საკითხები 

 ფინანსური და მატერიალური 

რესურსების სიმწირე 

 ადეკვატური პროცედურების 

ნაკლებობა 

 ვადების განჭვრეტადობა და პროცესის 

გაჭიანურება 

 საჩივრის ავტორთან ეფექტიანი 

უკუგების მექანიზმი 

 ცნობადობის ნაკლებობა  

O (შესაძლებლობა): 
 ინსტიტუციურ მოწყობასა და დისციპლინურ 

სამართალწარმოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 

საკანონმდებლო ცვლილებების ხელშეწყობა  

 პრაქტიკის განვითარება და სტანდარტების 

გაუმჯობესება  

 მოსამართლეთა კორპუსთან კომუნიკაციის 

გაღრმავება და მათი მონაწილეობით დისციპლინური 

სამართალწარმოების დახვეწა 

 თანამშრომელთა კვალიფიკაციის გაუმჯობესება და 

T (გამოწვევა): 
 ხშირი საკანონმდებლო ცვლილებები 

 პრაქტიკის სიმცირე  

 შიდა სტრუქტურა ვერ პასუხობს ყველა 

საჭიროებას 

 ადეკვატური ინფრასტრუქტურა 

 ნდობა და ცნობადობა 

 სამართალწარმოების ვადები 
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საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება 

 ინსპექტორის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა  

 საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სამიზნე 

ჯგუფებისთვის (პროფესიული წრეები, სტუდენტები 

და სხვა) 

 მოდულის დამატება სკოლის მსმენელთათვის და 

განგრძობადი განათლების ნაწილში სპეციალური 

მოდულის გათვალისწინება 

 სამოქალაქო საზოგადოებასთან და მედიასთან 

თანამშრომლობის გაღრმავება 

 

გამოწვევებზე საპასუხოდ, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა განვითარების 4 ძირითადი 

მიზანი დაისახა, ესენია:  

1. სამსახურის ინსტიტუციური განვითარების უზრუნველყოფა; 

2. დისციპლინური სამართალწარმოების ეფექტიანობის და ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

3. თანამშრომლების განგრძობადი პროფესიული განვითარების უზრუნველყოფა; 

4. საზოგადოების წინაშე სამსახურის ანგარიშვალდებულების გაძლიერება და 

პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავება. 

მომდევნო თავში თითოეული მიზნის მიღწევისთვის საჭირო აქტივობები იქნება დასახელებული. 
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მიზანი №1 - სამსახურის ინსტიტუციური განვითარების უზრუნველყოფა 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ინსტიტუციური განვითარების უზრუნველყოფა 

გულისხმობს პროცესების და პროცედურების იმგვარ მოწესრიგებას, რაც ხელს შეუწყობს 

სამსახურის ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწას და დამოუკიდებლობის გაძლიერებას, მათ შორის 

ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფის გზით.  

ამ მიზნის მისაღწევად იგეგმება შემდეგი აქტივობების განხორციელება: 

№ აქტივობა აღწერა 
განხორციელების 

ვადები 
პროგრესის ინდიკატორები: 

- დებულება, საქმიანობის პროცესები, სამუშაო აღწერილობები და შეფასების სისტემა დამტკიცებულია; 

- საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ანალიტიკური განზოგადების სახელმძღვანელო 

ხელმისაწვდომია; 

- საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის კონცეფცია შემუშავებულია; 

- სამსახურის მიერ მომზადებულია არანაკლებ 1 საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც წარედგინა მეორე 

სამუშაო ჯგუფს/იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს; 

- წარდგენილია წინადადება ბიუჯეტის სახსრებზე ან ალტერნატიული სახსრების მოზიდვაზე. 

1.1 შიდა 

რეგულაციების 

დახვეწა 

1. დებულების მომზადება და საქმიანობისა და 

მოკვლევის პროცესების გაწერა;  

2. სამუშაო აღწერილობების განახლება;  

3. შეფასების სისტემის დანერგვა; 

4. ანალიტიკური განზოგადების სტანდარტის 

შემუშავება; 

5. საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის 

კონცეფციის შემუშავება. 

1. 2020 წელი 

2. 2021 წელი 

 

3. 2021 წელი 

4. 2021 წელი 

 

5. 2021 წელი 

 

1.2 საკანონმდებლო 

ცვლილებების 

ინიცირება 

1. მესამე და მეოთხე ტალღის შემდგომი 

რეკომენდაციების ანალიზი და 

საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება; 

2. სტრატეგიის მე-2 სამუშაო ჯგუფში 

მონაწილეობა და ინიციატივების წარდგენა. 

2021 წელი 

1.3 ფინანსური 

შესაძლებლობების 

გაძლიერება 

საჭიროებებიდან გამომდინარე ბიუჯეტის 

სახსრების გაზრდაზე ზრუნვა და/ან 

ალტერნატიული სახსრების მოზიდვა. 

2021 წელი 
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მიზანი №2 - დისციპლინური სამართალწარმოების  ეფექტიანობის და 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

მეოთხე ტალღის რეფორმამ შეცვალა მოსამართლის მიერ ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომის 

სახეები და დახვეწა სამართალწარმოების პროცესი.  

2020 წლის 1 იანვრიდან მოქმედებს დისციპლინური გადაცდომების კონკრეტული ჩამონათვალი, 

რომელიც, შესაძლოა რთულად აღსაქმელი და განჭვრეტადი იყოს როგორც მხარეებისთვის, ასევე 

მოსამართლეებისთვის. დამოუკიდებელი ინსპექტორი თავის საქმიანობას ახორციელებს 

დამოუკიდებლად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან, სადისციპლინო კოლეგიასთან 

და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატასთან თანამშრომლობით. 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის განვითარების მეორე მიზანი, მიმართულია იმისკენ, 

რომ დისციპლინური სამართალწარმოების და არსებული პროცედურები გასაგები და 

ხელმისაწვდომი გახდეს ყველასთვის.  

ამ მიზნის მისაღწევად დასახული აქტივობები კი შემდეგია: 

№ აქტივობა აღწერა 
განხორციელების 

ვადები 

პროგრესის ინდიკატორები: 

- დისციპლინური საფუძვლების შესახებ კომენტარი ხელმისაწვდომია; 

- წელიწადში არანაკლებ 1 ანალიტიკური განზოგადება გამოქვეყნებულია; 

- 2021 წელს საგანმანათლებლო მოდულის მიხედვით იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ 

გადამზადებულია არანაკლებ 20 მსმენელი/მოსამართლე; 

- ორგანიზებულია წელიწადში არანაკლებ 1 სამუშაო შეხვედრა სადისციპლინო კოლეგიასთან და 

სადისციპლინო პალატასთან; 

- ორგანიზებულია არანაკლებ 3 პროაქტიული შეხვედრა სხვადასხვა რეგიონის მოსამართლეებთან; 

- ორგანიზებულია არანაკლებ 1 პროაქტიული შეხვედრა მოსამართლეების თანაშემწეებთან; 

- ორგანიზებულია არანაკლებ 1 პროაქტიული სამუშაო შეხვედრა ადვოკატებთან; 

- ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრა სახალხო დამცველის აპარატთან; 

- დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის შესახებ საინფორმაციო ბანერები განთავსებულია არანაკლებ 

1 სასამართლო შენობაში; 

- მომზადებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ახალი ვებგვერდი; 

- ვიდეო ინსტრუქცია ხელმისაწვდომია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე და 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის სოციალურ ქსელში; 

- სამსახურის ვებგვერდი უზრუნველყოფს შშმ პირებზე ადაპტირებას ხმოვანი სიგნალით; 

- მოკვლევის პროცესში საჭირო მონაცემთა ბაზებზე ელექტრონული წვდომა უზრუნველყოფილია. 

2.1 საფუძვლებისა და 

პროცედურის 

განმარტება 

1. დისციპლინური საფუძვლების 

განმარტებითი სახელმძღვანელოს/ 

კომენტარების მომზადება; 

2. ანალიტიკური განზოგადების მომზადება; 

3. საგანმანათლებლო მოდულის მომზადება 

იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან ერთად; 

4. საინფორმაციო ხასიათის მასალების 

მომზადება. 

2021 წელი 

2.2 სამსახურის შესახებ 

ინფორმაციის 

მიწოდება და 

გამოცდილების 

1. ანალიტიკური განზოგადების განხილვა 

სადისციპლინო კოლეგიასთან და 

სადისციპლინო პალატასთან; 

2. კომენტარების და ანალიტიკური 

2021 წელი 
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გაზიარება განზოგადების პროაქტიული განხილვა 

მოსამართლეებთან; 

3. კომენტარების და ანალიტიკური 

განზოგადების განხილვა მოსამართლის 

თანაშემწეებთან იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლის ბაზაზე; 

4. კომენტარების და ანალიტიკური 

განზოგადების განხილვა იუსტიციის 

სკოლის მსმენელებთან; 

5. სამუშაო შეხვედრა უფასო იურიდიული 

დახმარების სამსახურის 

წარმომადგენლებთან; 

6. სამუშაო შეხვედრა სახალხო დამცველის 

აპარატის წარმომადგენლებთან; 

7. პროაქტიული შეხვედრები ადვოკატებთან, 

სტუდენტებთან და მედიის 

წარმომადგენლებთან. 

2.3 ფიზიკური 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა და 

ტექნოლოგიების 

განვითარება 

1. ვიდეო ინსტრუქციების მომზადება; 

2. ახალი ვებგვერდის მომზადება; 

3. საინფორმაციო ბანერებისა და ფლაერების 

მომზადება; 

4. სამსახურის ვებგვერდის შშმ პირების 

საჭიროებებზე ადაპტირება; 

5. მოკვლევის პროცესის გაუმჯობესების 

მიზნით მონაცემთა ბაზებზე წვდომის 

უზრუნველყოფა. 

1. 2020 წელი 

2. 2020 წელი 

3. 2021 წელი 

 

4. 2021 წელი 

 

5. 2021 წელი 
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მიზანი №3 - თანამშრომლების განგრძობადი პროფესიული განვითარების 

უზრუნველყოფა 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის აპარატი კვალიფიციური იურისტებით დაკომპლექტებული 

გუნდია, თუმცა ხშირი საკანონმდებლო ცვლილებები, ასევე დისციპლინური სამართალწარმოების 

სპეციფიკა მოითხოვს სამსახურის თანამშრომელთათვის რეგულარული გადამზადების 

ორგანიზებას.  

სტრატეგიული განვითარების მესამე მიზანი მოიცავს ისეთ თემებზე/უნარებზე ორიენტირებული 

სწავლების უზრუნველყოფას, რომელიც დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამშრომელთა 

საჭიროებების კვლევით ან/და სისტემის წინაშე არსებული გამოწვევების ანალიზის საფუძველზე 

გამოვლინდა.  

აქვე აღსანიშნავია, რომ სწავლების ფორმატები შესაძლოა მრავალფეროვანი იყოს და მოიცავდეს 

როგორც ტრენინგებს, სამუშაო შეხვედრებს, საერთაშორისო კონფერენციებს, სასწავლო ვიზიტებს 

თუ მრგვალ მაგიდებს, ასევე დისტანციურ სწავლებას, ინდივიდუალურ განვითარებაზე 

მორგებულ კურსებს და სხვა.  

ამ მიზნით, სამსახური გეგმავს შემდეგი აქტივობების განხორციელებას:  

№ აქტივობა აღწერა 
განხორციელების 

ვადები 

პროგრესის ანგარიში: 

- ჩატარებულია თანამშრომელთა ტრენინგ-საჭიროებების კვლევა; 

- გადამზადებულია ყველა თანამშრომელი - არანაკლებ 1 ტრენინგი პროფესიული ცოდნის და 1 ტრენინგი 

პროფესიული უნარების განვითარების მიმართულებით; 

- მომზადებულია არანაკლებ 1 თემატური კვლევა დისციპლინური სამართალწარმოების მიმართულებით; 

- ჩატარებულია არანაკლებ 2 ვიდეო-კონფერენცია/სამუშაო შეხვედრა ევროპის საბჭოს ქვეყნების წევრი 

სახელმწიფოების დამოუკიდებელი დისციპლინური წარმოების მექანიზმის წარმომადგენლებთან 

გამოცდილების გაზიარების მიზნით; 

- სტაჟირების კონცეფცია მომზადებულია. 

3.1 ცოდნის და 

პროფესიული უნარების 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

1. თანამშრომლების ტრენინგ-საჭიროებების 

კვლევა; 

2. არსებული გამოწვევების ანალიზი და მის 

საფუძველზე სწავლების ორგანიზება; 

(დასაბუთება, საფუძვლების განმარტება); 

3. გაცვლითი პროგრამები - სტაჟირებები და 

სასწავლო ვიზიტები; 

4. მართვის უნარების განვითარება 

(საჭიროებების მიხედვით). 

1. 2020 წელი 

 

2. 2021 წელი 

 

 

 

3. 2021 წელი 

 

4. 2021 წელი 

3.2 კვლევითი 

მიმართულების 

განვითარება 

განზოგადების და/ან დისციპლინური 

სამართალწარმოების სხვადასხვა ასპექტის 

თემატური კვლევების ორგანიზება. 

2021 წელი 

3.3 სტაჟირების კონცეფციის 

მომზადება 

სტაჟიორთა მიღების წესისა და მათი 

გადამზადების კონცეფციის მომზადება.  

2021 წელი 
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მიზანი №4 - საზოგადოების წინაშე სამსახურის ანგარიშვალდებულების 

გაძლიერება და პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავება 

დისციპლინური სამართალწარმოების მკაცრი კონფიდენციალობიდან გამომდინარე, 

კანონმდებელმა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ანგარიშვალდებულების საკითხი 

კვარტალური და ყოველწლიური სტატისტიკური ანგარიშების, ასევე დისციპლინური საქმეების 

შეწყვეტის გადაწყვეტილებების გამოქვეყნების ვალდებულებით შემოფარგლა. დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის დასკვნებში განვითარებული განმარტებები და პრაქტიკა კი ისევ 

კონფიდენციალურია. ამ მხრივ, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა პერსონალური 

მონაცემების დაცვით მეტად განჭვრეტადი გახადა საკუთარი საქმიანობა, როგორც პრაქტიკის 

განზოგადების მომზადების, ასევე განზოგადებული სახით თითოეული გადაცდომის სახესთან 

მიმართებით დასკვნების საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემის შედეგად5.  

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მეოთხე სტრატეგიული მიზანი მოიცავს 

მოსამართლეებთან, მხარეებთან, პროფესიულ წრეებთან, არასამთავრობო სექტორთან, 

პარტნიორებთან და მედიასთან კომუნიკაციის ისეთი ფორმებისა და ფორმატების დანერგვას/ 

განვითარებას, რომელიც, ერთის მხრივ დისციპლინური მართლმსაჯულების სისტემას 

ხელმისაწვდომს გახდის ფართო საზოგადოებისთვის, ხოლო მეორეს მხრივ - დაიცავს 

ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის პრინციპებს.  

საინფორმაციო კამპანიების განხორციელება უზრუნველყოფს სამსახურის ცნობადობის ამაღლებას, 

რაც საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს სამსახურის მომხარებელთა ოდენობის გაზრდას. 

ნიშანდობლივია, რომ პირველი ორი წლის მანძილზე შეინიშნებოდა დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახურისადმი მომართვიანობის მატება: 2017 წელს - 131 და 2018 წელს - 313 

საჩივარი. აღნიშნული მაჩვენებელი მომდევნო ორი წლის მანძილზე შემცირდა განსაკუთრებით  

2020 წელს, პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების ფონზე, საგანგებო მდოგარეობის პერიოდში. 

2019 წელს 215 და 2020 წელს 15 დეკემბრის მდგომარეობით 146 საჩივარი იქნა წარდგენილი 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში. აღნიშნულის გათვალისწინებით, დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახურის დაგეგმილი აქტივობები (საინფორმაციო კამპანიები, 

ხელმისაწვდომობის ზრდა) გამიზნულია არსებული მომართვიანობის მაჩვენებლის ზრდისკენ. 

ამ მიზნის მისაღწევად შემდეგი აქტივობები განისაზღვრა: 

№ აქტივობა აღწერა 
განხორციელებ

ის ვადები 

პროგრესის ინდიკატორები: 

- მომართვიანობის მაჩვენებლის 2020 წელთან შედარებით გაზრდილია 5-დან 10%-მდე; 

- წელიწადში 4 კვარტალური და 1 წლიური ანგარიში საჯაროდ ხელმისაწვდომია; 

- განხორციელებულია წლიური ანგარიშისა და პრაქტიკის არანაკლებ 2 პრეზენტაცია: (ა) მოსამართლეთა 

კონფერენციის და (ბ) საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, აგრეთვე პროფესიული 

ჯგუფების წინაშე; 

- ორგანიზებულია წელიწადში არანაკლებ 1 დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა; 

- ორგანიზებულია არანაკლებ 1 სამუშაო შეხვედრა სამართლის ფაკულტეტებთან/სკოლებთან პოტენციური 

თანამშრომლობის შესახებ; 

- ორგანიზებულია არანაკლებ 1 სამუშაო შეხვედრა მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან 

- ცხელი ხაზი ამოქმედებულია და საინფორმაციო ბროშურები მომზადებულია. 

                                                             
5 დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა IDFI-ის ადმინისტრაციული საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა, 9 ივლისი 2020 

წელი, ხელმისაწვდომია: https://idfi.ge/ge/the_administrative_complaint_of_idfi_was_partially_granted  

https://idfi.ge/ge/the_administrative_complaint_of_idfi_was_partially_granted
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4.1 ანგარიშების 

მომზადება და 

მათი გასაჯაროება 

1. კვარტალური/წლიური ანგარიშების პროაქტიულად 

მომზადება/გამოქვეყნება/პრეზენტაცია, მათ შორის 

მოსამართლეთა კონფერენციაზე; 

2. პრაქტიკის ანალიზის პრეზენტაცია/ განხილვა სამიზნე 

ჯგუფებთან (მოსამართლეები, სასამართლოს 

თანაშემწეები, სტუდენტები, პროფესიული ჯგუფები, 

საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები). 

1. 2020-2021 წწ 

 

 

2. 2021 წელი 

4.2 თანამშრომლობა 

პარტნიორებთან 

და სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან  

1. დონორების რეგულარული საკოორდინაციო 

შეხვედრების ორგანიზება; 

2. პროაქტიული კომუნიკაცია სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან, პროფესიულ გაერთიანებებთან და 

აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან; 

3. სამართლის ფაკულტეტებთან/სკოლებთან 

თანამშრომლობა; 

4. საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება ან/და 

მათში მონაწილეობა. 

2021 წელი 

4.3 საინფორმაციო 

კამპანიების 

დაგეგმვა და 

განხორციელება  

1. მედიის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია - 

ღონისძიებების ორგანიზება; 

2. ვებგვერდისა და სოციალური მედიის მართვის 

გაუმჯობესება; 

3. საინფორმაციო ბროშურების მომზადება და 

გავრცელება; 

4. ცხელი ხაზის ამოქმედება. 

1. 2021 წელი 

 

2. 2020-2021 წწ 

 

3. 2021 წელი 

 

4. 2020 წელი 
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აქტივობების განხორციელების მექანიზმი 

წინამდებარე დოკუმენტით დასახული სტრატეგიული მიმართულებების განხორციელება 

პირდაპირ კავშირშია ერთის მხრივ კონკრეტული აქტივობების განხორციელებასთან, ხოლო 

მეორეს მხრივ - განხორციელებული აქტივობების ობიექტურ, დროულ და ზუსტ შეფასებასთან.  

სტრატეგიული მიმართულებების განხორციელების მთავარი ინსტრუმენტია დოკუმენტში 

ასახული აქტივობები, რომელიც სრულად შეესაბამება სტრატეგიულ მიზნებს და უზრუნველყოფს 

მათ ეფექტურ და დროულ გადაჭრას. დამოუკიდებელი ინსპექტორის აპარატი უზრუნველყოფს 

დაგეგმილი აქტივობების შესრულებას ყველა დაინტერესებულ მხარესთან და დონორ 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. შესრულების მონიტორინგი ხორციელდება ერთგვარი 

თვითშეფასების მექანიზმით; კერძოდ, მოკლე ანგარიში სტრატეგიული მიმართულებების 

შესრულების თაობაზე დაემატება ინსპექტორის ყოველწლიურ ანგარიშს.  

 


