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შესავალი
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ ორგანული კანონის
შესაბამისად, მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს
დამოუკიდებელი

ინსპექტორის

სამსახურის

საქმიანობის

შესახებ

ინფორმაციას 2020 წლის 01 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.
დოკუმენტში წარმოდგენილი სტატისტიკური ინფორმაცია და
მუ
შა
ვებულია საქმეთა კატეგორიების, სასამართლო ინსტანციების, დის
ციპ
ლინური გადაცდომებისა და მომზადებული დასკვნების შესაბამისად.
ამასთან, გაანალიზებულია საჩივრის ავტორთა შესახებ ინფორმაცია და
მოსამართლეთა შესახებ მონაცემები.
Covid-19-ით გამოწვეული შეზღუდვების მიუხედავად მომართვიანობის
მაჩვენებელი

გასულ

კვარტალთან

შედარებით

არ

შემცირებულა.

აღსანიშნავია, რომ ნოემბერში დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში
ამოქმედდა ცხელი ხაზი, რომელიც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აძლევს
შესაძლებლობას დისტანციურად მიიღოს ინფორმაცია დისციპლინური
სამართალწარმოების შესახებ.
საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა
სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ მომ
ზადებული დოკუმენტი სასამართლო სისტემის, საერთაშორისო და არა
სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან განიხილა. რეკომენ
დაციებისა და მოსაზრებების მიღების შედეგად შემუშავებული დოკუმენტის
პრეზენტაცია ონლაინ რეჟიმში გაიმართა, რის შემდეგაც დამოუკიდებელმა
ინსპექტორმა დაამტკიცა და სამსხურის ვებგვერდზე გამოქვეყნა იგი.
აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური მიმდინა
რე კვარტალშიც მეტწილად დისტანციურად მუშაობდა და უზრუნველყოფ
და როგორც შემოსული საჩივრების შესწავლას, ასევე გუნდის პროფესიულ
განვითარებას. ამ მიზნით, საანგარიშო პერიოდში არაერთი ტრენინგი თუ
სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა მათ შორის: ტრენინგების სერია დასაბუთების
საკითხებზე,

რომელიც

ევროკავშირის

სასამართლოს

მხარდაჭერის

პროექტის ხელშეწყობით გაიმართა; ასევე, ევროსაბჭოს ხელშეწყობითა და
ევროპის სასამართლოს ინსპექტორთა ქსელთან პარტნიორობით ჩატარდა
ონლაინ შეხვედრა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე.
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ზოგადი
სტატისტიკური ინფორმაცია
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2020 წლის 01 ოქტომბრიდან
31 დეკემბრის ჩათვლით განსახილველად მიიღო 42 დისციპლინური
საჩივარი.
საანგარიშო პერიოდში ფორმის დაუცველად შემოსულია 11 წერილი, რის
შემდეგაც საჩივრის ავტორებს გაეგზავნათ საჩივრის ფორმა და შევსების
დეტალური ინსტრუქცია.
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0
საჩივრების რაოდენობა

წერილები

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ საჩივრების შესწავლის
მიზნით, გაიგზავნა 51 წერილი და გამოთხოვილია წინასწარი მოკვლევისათვის
საჭირო შესაბამისი ინფორმაცია.
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის 27 ნოემბრიდან ამოქმედებული
ცხელი ხაზის საშუალებით საანგარიშო პერიოდში კონსულტაცია მიიღო 20მდე მოქალაქემ.
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სტატისტიკური ინფორმაცია
დისციპლინური საჩივრის
ავტორთა შესახებ
საჩივრის ავტორთა შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავება
მოხდა სასამართლოში მიმდინარე საქმეში მათი სტატუსის შესაბამისად.1
წინა კვარტლებთან შედარებით საგრძნობლად შეიცვალა საჩივრის
ავტორთა მომართვიანობის სტატისტიკა, კერძოდ: გაიზარდა სასამართლოს
მიმდინარე დავის მხარეთა მიერ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდეონბა
(26%-ით) და 76% შეადგინა. ასევე, იმატა დაინტერესებული პირების მიერ
წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობამაც (4%-ით) და 11% შეადგინა.
წარმომადგენელთა მიერ შემოტანილი საჩივრების რაოდენობამ კი 27%-ით
იკლო და 13% შეადგინა.
საანგარიშო პერიოდში მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე ერთ
საქმეზე დაიწყო მოკვლევა. ამასთან, დისციპლინური სამართალწარმოება
არ დაწყებულა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გავრცელებული
ინფორმაციის ან/და სახალხო დამცველის წინადადების საფუძველზე.

საჩივრის ავტორები 2020 წელს მიღებულ საჩივრებში

11%
14%
მხარე
წარმომადგენელი
დაინტერესებული პირი

76%

1
საჩივრის ავტორებს წარმოადგენენ: მხარეები, წარმომადგენლები (კანონიერი წარმომადგენლები,
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირები, ადვოკატები), დაინტერესებული პირები (საქმეში მონაწილე
მხარის ოჯახის წევრი, სხდომაზე დამსწრე ან ნებისმიერი სხვა პირი), სახალხო დამცველი. ასევე, დისციპლინური
სამართალწარმოება შეიძლება დაიწყოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გავრცელებულ ინფორმაციასა და
მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე.
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სტატისტიკური ინფორმაცია საქმეთა
კატეგორიების შესაბამისად
2020 წლის მეოთხე კვარტალში შემოსული საჩივრების მაჩვენებელი
საქ
მეთა

რაოდენობრივი

გადანაწილების

მიხედვით

მსგავსია

მესამე

კვარტლის მონაცემებისა. ამ კვარტალშიც შემოსული საჩივრების უმრავ
ლესობა სამოქალაქო საქმეთა კატეგორიისაა, თუმცა მათი რაოდენო
ბა
4%-ით გაიზარდა. წინა კვარტალთან შედარებით 4%-ით შემცირდა ად
მი
ნის
ტრაციული სამართლის საქმეებზე შემოსული საჩივრების რაო
დე
ნობა, ხოლო სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით მომართ
ვია
ნო
ბის მაჩვენებელი კვლავ 17%-ია. ამასთან, საანგარიშო პერიოდში
ერთ შემთხვევაში დისციპლინური სამართალწარმოება დაიწყო მოხ
სე
ნე
ბითი ბარათის საფუძველზე, დისციპლინური სამართალწარმოების განმა
ხორციელებელი ორგანოსათვის ხელის შეშლის საფუძვლით, რაც არცერთი
კატეგორიის საქმიდან არ მომდინარეობს.

საქმეთა კატეგორიები

17%

64%

19%

სამოქალაქო სამართლის საქმეები
ადმინისტრაციული სამართლის საქმეები
სისხლის სამართლის საქმეები
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სტატიკური ინფორმაცია სასამართლო
ინსტანციების შესაბამისად
საჩივრების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ 2020 წლის მეოთხე
კვარტალში საჩივრების 82% პირველი ინსტანციის მოსამართლეების
მიმართ არის წარმოდგენილი, რაც 5%-ით მეტია მესამე კვარტლის
მონაცემებთან შედარებით. სააპელაციო ინსტანციის მოსამართლეთა
მიმართ

წარმოდგენილი

საჩივრების

ხოლო

საქართველოს

უზენაესი

რაოდენობა
სასამართლოს

13%-ს

შეადგენს,

მოსამართლეთა

მიმართ წარმოდგენილ საჩივართა რაოდენობა 5%-ია. წინა კვარტალის
მაჩვენებლებთან მიმართებით ეს მონაცემები შესაბამისად 4%-ით და 1%-ით
ნაკლებია.

საქმეთა კატეგორიები

4%
13%

82%

პირველი ინსტანცია
მეორე ინსტანცია
მესამე ინსტანცია
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5

სტატისტიკური ინფორმაცია
მოსამართლეთა შესაბამისად
საანგარიშო

პერიოდში

წინასწარი

მოკვლევისათვის

წარმოებაში

არსებული 42 საჩივარი შეეხებოდა 39 მოსამართლეს.2 მოსამართლეთა
მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა სასამართლო ინსტანციებისა
და საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად შემდეგნაირად ნაწილდება:

მოსამართლეთა რაოდენობა ინსტანციებისა
და საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად

35

30

5

25

7

20

15
10

21
2
2
2

5
0
პირველი ინსტანცია

აპელაცია

5
კასაცია

სამოქალაქო სამართლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეები
ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეები
სისხლის სამართლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეები

2
აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი მოსამართლე განიხილავს სამი ან ორი კატეგორიის საქმეს. ამასთან, ზოგიერთი
მოსამართლის მიმართ წარმოდგენილია რამდენიმე საჩივარი. შესაბამისად, განსხვავდება მოსამართლეთა რაოდენობა
შემოსული საჩივრებისა თუ კატეგორიებში მოსამართლეთა რაოდენობისგან.
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შემოსული საჩივრების მაჩვენებლისა და აღნიშნულ საჩივრებში
მოსამართლეთა

შესახებ

მონაცემების

გაანალიზების

შედეგად

შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ მესამე და მეოთხე კვარტლის მონაცემები
განსხვავებულია. მეოთხე კვარტალში შემოსული საჩივრების 54%-მდე
პირველი ინსტანციის სამოქალაქო სამართლის საქმეთა განმხილველ
მოსამართლეთა მიმართ იყო წარმოდგენილი, რაც 15.7%-ით მეტია
გასული

კვარტლის

მონაცემებთან

შედარებით.

ამავე

ინსტანციის

ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა განმხილველ მოსამართლეთა
მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა მესამე კვარტალთან
შედარებით გაიზარდა 5%-ით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მეოთხე
კვარტალში პირველი ინსტანციის სისხლის სამართლის განმხილველი
მოსამართლეების მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა კვლავ
13%-მდეა.
რაც შეეხება მეორე ინსტანციას, სამოქალაქო სამართლის საქმეთა
განმხილველ

მოსამართლეთა

მიმართ

წარმოდგენილი

საჩივრების

რაოდენობა გასულ კვარტალთან შედარებით შემცირდა 7.7%-ით, ხოლო
ადმინისტრაციული სამართლისა და სისხლის სამართლის საქმეთა
განმხილველ

მოსამართლეთა

მიმართ

წარმოდგენილი

საჩივრების

რაოდენობა შემცირდა 2%-ით. რაც შეეხება, საკასაციო ინსტანციის
მოსამართლეთა მიმართ წარმოდგენილ საჩივრებს, როგორც მესამე
ისე მეოთხე კვარტალში, სისხლის და ადმინისტრაციული სამართლის
განმხილველ

მოსამართლეთა

მიმართ

საჩივრები

არ

ყოფილა

წარმოდგენილი, ხოლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა განმხილველ
მოსამართლეთა მიმართ საჩივრების რაოდენობა გაიზარდა 7%-ით.
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6

სტატისტიკური ინფორმაცია
დისციპლინური გადაცდომების შესახებ
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის
751 მუხლის მე-8 პუნქტი ითვალისწინებს 20 სხვადასხვა სახის დისციპლინურ
გა
დაც
დომას. აღნიშნული გადაცდომებიდან საჩივრები შეეხებოდა მხოლოდ
8 სხვადასხვა ქვეპუნქტში ასახულ ქმედებას. ყველაზე მეტი საჩივარი წარმოდ
გე
ნი
ლი იყო საპროცესო ვადის დარღვევის, მოსამართლის მიერ პი
რა
დი ინ
ტერესის გათვალისწინებით სამოსამართლო უფლებამოსილების გან
ხორ
ციე
ლების, აცილებაზე უარის თქმისა და მოსამართლისათვის შეუფერებელი ქცევის
საფუძვლით. ამასთან, მხოლოდ კანონიერება სადავოდ იყო გამხდარი 16 სა
ჩივარში, რომელთაგან 10 საჩივარი გაერთიანდა ერთ წარმოებად და მიენიჭათ
ერთი ნომერი,3 ხოლო 2 საჩივარში კანონიერებასთან ერთად საჩივრის ავტორები
დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის ფაქტებზეც უთითებდნენ.
ამასთან, საანგარიშო პერიოდში ერთი საჩივარი წარმოდგენილი
იყო ფორ
მის დაცვით, თუმცა საჩივარში მითითებული გარემოებები არ
შეესაბამებოდა დისციპლინური გადაცდომის არცერთ სახეს.

3
დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყვეტილებით „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონის 759 მუხლის შესაბამისად, ერთ წარმოებად გაერთიანდა ერთი მოსამართლის მიმართ ერთი საფუძვლით
წარმოდგენილი დისციპლინური საჩივრები.
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7

სტატისტიკური ინფორმაცია
გადაცდომის სახეებისა და საქმეთა
კატეგორიების შესაბამისად
მნიშვნელოვანია ცალკე გამოვყოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომელი
ინსტანციის და რომელი კატეგორიის საქმეთა განმხილველ მოსამართლეთა
მიმართ წარმოდგენილ საჩივრებში რომელი გადაცდომის სახე ჭარბობს. ამ
მიზნით, წინამდებარე თავში გაანალიზებულია სტატისტიკური ინფორმაცია
45 დისციპლინურ საჩივართან მიმართებით გადაცდომების სახეების
შესაბამისად.

7.1 საპროცესო ვადის დარღვევა
მოსამართლის მიერ საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით
დადგენილი ვადის არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევის შესაძლო
ჩადენის ფაქტზე წინასწარი მოკვლევა მიმდინარეობდა 17 საჩივრის
საფუძველზე.
ეს საჩივრები ძირითადად შეეხებოდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული
სამართლის საქმეებს, რომლებსაც უმეტესწილად პირველი ინსტანციის
სასამართლოს მოსამართლეები განიხილავდნენ.

7.2 მოსამართლის მიერ სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელება
პირადი ინტერესის, პოლიტიკური ან სოციალური ზეგავლენით
დისციპლინური გადაცდომის სახე – მოსამართლის მიერ სამოსამართლო
უფლებამოსილების განხორციელება პირადი ინტერესის, პოლიტიკური ან
სოციალური ზეგავლენით, მსჯელობის საგანი გახდა 2 საჩივარში.
აღნიშნული

საჩივრები

მხოლოდ

სამოქალაქო

და

ადმინისტრა

ციუ
ლი სამართლის განმხილველ პირველი ინსტანციის სასამართლოს
მოსამართლეებს შეეხებოდა.
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7.3 მოსამართლის მიერ საქმის აცილებაზე/თვითაცილებაზე უარის თქმა, როცა
არსებობს საქმის აცილების კანონით გათვალისწინებული აშკარა საფუძველი
მოსამართლის მიერ საქმის აცილებაზე/თვითაცილებაზე უარის თქმის
საფუძვლით წარმოდგენილი იყო 2 საჩივარი. აღნიშნული საჩივრები
შეეხებოდა როგორც რაიონულ/საქალაქო, ისე სააპელაციო სასამართლოს
წარმოებაში არსებულ საქმეებს.
საჩივრები შეეხებოდა სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებს.

7.4 სხვა გადაცდომის სახეები
დამოუკიდებელი
მარ
თალწარმოება
ბოდა

ინსპექტორის
მიმდინარეობდა

მოსამართლისათვის

სამსახურში
6

დისციპლინური

საჩივარზე,

შეუფერებელ

ქცევას,

რომელიც

სა

შეე
ხე

დისკრიმინაციულ

ქმედებას, საქმის შედეგის წინასწარ გამჟღავნებასა და დისციპლინური სა
მართალწარმოების განმახორციელებელი ორგანოსათვის ხელის შეშლას.
ამ შემთხვევებში ყველაზე მეტი საჩივარი სისხლის სამართლის
საქმეებს შეეხებოდა, ხოლო ინსტანციების მხოლოდ პირველი ინსტანციის
მოსამართლეთა მიმართ იყო წარმოდგენილი საჩივრები.
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8

დამოუკიდებელი ინსპექტორის
გადაწყვეტილებების სტატისტიკა
საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა წინასწარი მოკვლე
ვა განახორციელა 53 საჩივარზე.4 აღნიშნული საჩივრების მოკვლევის შედეგად
22 საჩივარზე დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიღო 16 გა
დაწყ
ვეტილება
დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ.5 მათ შორის:
•

20 საჩივარზე მიიღო 11 გადაწყვეტილება დისციპლინური სა
მართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ ვინაიდან საჩივარი მხოლოდ
მოსამართლეთა მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას შეეხებოდა;

•

1 საჩივარზე მიიღო 3 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალ
წარმოების შეწყვეტის შესახებ ვინაიდან საჩივარი წარმოდგენილი
იყო დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყებისათვის დად
გენილი ვადის დარღვევით;

2 საჩივარზე მიიღო 2 გადაწყვეტილება დისციპლინური სა
მარ
თალ
წარმოების ნაწილობრივ შეწყვეტის შესახებ, ვინაიდან საჩივრებში არსებული
მოთხოვნების ნაწილი შეეხებოდა მოსამართლეთა მიერ გამოტანილი აქტის
კანონიერებას, ხოლო მოთხოვნათა ნაწილი შეეხებოდა დისციპლინური
გადაცდომების

შესაძლო

ჩადენის

ფაქტ(ებ)ს,

რაზეც

გაგრძელდა

დისციპლინური სამართალწარმოება და საქმის გარემოებების წინასწარი
მოკვლევა.6
ისეთი საჩივრები, რომლებიც მხოლოდ კანონიერების შემოწმების
საფუძვლით იყო შემოტანილი შეეხებოდა:

4
III კვარტალში დასრულდა დისციპლინური საქმის წინასწარი მოკვლევა II კვარტალში მიღებულ 8 საჩივარზე
და III კვარტალში მიღებულ 45 საჩივარზე. შესაბამისად მომზადდა გადაწყვეტილება/დასკვნები. დისციპლინური
სამართალწარმოება დაიწყო, თუმცა არ დასრულებულა, მესამე კვარტალში მიღებულ 12 საჩივარზე.
5
გადაწყვეტილებები მიღებულია ინდივიდუალური მოსამართლეების მიმართ. შესაბამისად, საჩივრების რაოდენობა
განსხვავებულია მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობისგან. ამასთან, 10 საჩივარი გაერთიანდა ერთ წარმოებად.
მიენიჭათ ერთი დისციპლინური საქმის ნომერი და აღნიშნულ საქმეებზე მიღებულ იქნა 1 გადაწყვეტილება.
6
გარკვეულ საქმეებზე დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ნაწილობრივ მხოლოდ „საერთო სასამართლოების
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7512 მუხლით პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხოლო
საჩივრებში მითითებულ სხვა სავარაუდო გადაცდომებზე კანონით დადგენილი წესით მიმდინარეობს დისციპლინური
სამართალწარმოება და საქმის გარემოებების წინასწარი მოკვლევა ან მომზადებულია შესაბამისი დასკვნები.
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აღსანიშნავია, რომ ხარვეზი არცერთ საქმეზე დადგენილა.
2020 წლის 01 იანვრიდან დამოუკიდებელი ინსპექტორი პერიოდულად
იღებს

გადაწყვეტილებას

დისციპლინური

სამართალწარმოების

შეწყვეტის შესახებ. მნიშვნელოვანია, რომ მეოთხე კვარტალში 20182019 წლებში მომზადებული დასკვნების საფუძველზე დისციპლინური
სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა
155 გადაწყვეტილება მიიღო: მათ შორის 2018 წლის 59 და 2019 წლის 96
საქმეზე. კერძოდ:
•

12 გადაწყვეტილება სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის
ამოწურვის გამო;

•

18

გადაწყვეტილება

დისციპლინურ

პასუხისგებაში

მიცემის

ხანდაზმულობის ვადის ამოწურვის გამო;
•

1 გადაწყვეტილება იმ საფუძვლით, რომ არსებობდა დისციპლინური
სამართალწარმოების

განმახორციელებელი

ორგანოს

მიერ

იმავე მოსამართლის მიმართ, იმავე ქმედების გამო გამოტანილი
გადაწყვეტილება;
•

75 გადაწყვეტილებით შეწყდა სრულად, რადგანაც საჩივრით
მოთხოვნილი იყო აქტის კანონიერების განხილვა. აღნიშნულის გარდა
49 საქმეზე დისციპლინურის საქმისწამოება შეწყდა ნაწილობრივ,
მხოლოდ კანონიერებების ნაწილში, ხოლო ამავე საჩივრების
საფუძველზე დისციპლინური გადაცდომის ნაწილში სადისციპლინო
სხდომაზე წინასწარი მოკვლევის შედეგების განხილვის შემდეგ
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო შესაბამისი
გადაწყვეტილებები.

კანონიერების
კანონიერების
კანონიერების
კანონიერების
კანონიერების
გამო
გამო
გამო
გამო
გამო
შეწყვეტის
შეწყვეტის
შეწყვეტის
შეწყვეტის
შეწყვეტის
გაგდაად
გწაგყდ
წგ
ავყდ
აევდ
ტ
წაეყწაიტ
ვყწლ
ეივყტ
ლ
ევტ
ბეიეტ
ალ
იბლ
იაელ
ბეაბეაბა

სუბიექტის
სუბიექტის
სუბიექტის
სუბიექტის
სუბიექტის
არარ
არსებობის
არ
არსებობის
არ
არ
არსებობის
არსებობის
არსებობის
გამო
გამო
გამო
შეწყვეტის
გამო
გამო
შეწყვეტის
შეწყვეტის
შეწყვეტის
შეწყვეტის
გაგდაად
გწაგყდ
წგ
ავყდ
აევდ
ტ
წაეყწაიტ
ვყწლ
ეივყტ
ლ
ევტ
ბეიეტ
ალ
იბლ
იაელ
ბეაბეაბა
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ხანდაზმულობის
ხანდაზმულობის
ხანდაზმულობის
ხანდაზმულობის
ხანდაზმულობის
საფუძვლით
საფუძვლით
საფუძვლით
საფუძვლით
საფუძვლით
შეწყვეტის
შეწყვეტის
შეწყვეტის
შეწყვეტის
შეწყვეტის
გაგდაად
გწაგვდ
წგ
აევდ
ატედ
წაიტ
ვწალ
ეივწტ
ლ
ევტ
ბეიეტ
ალ
იბლ
იაელ
ბეაბეაბა
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სტატისტიკური ინფორმაცია
მომზადებული დასკვნების შესახებ
საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ 32 სა
ჩი
ვარზე მომზადდა 32 დასკვნა 31 მოსამართლის მიმართ.
აღნიშნული დასკვნები შეეხებოდა ვადის დარღვევის შესაძლო ჩადენის
22 ფაქტს, უპატივცემულობის გამოხატვის – 2 ფაქტს, 5 ფაქტს – პირადი
ინტერესის შესახებ, აცილებაზე უარის თქმის – 1 ფაქტს, ახლო მეგობრული
ურთიერთობის დამყარების – 1 ფაქტს, დისკრიმინაციული ქმედების – 1
ფაქტს, დისციპლინური სამართალწარმოების განმახორციელებელი ორგა
ნოსათვის ხელის შეშლის – 1 ფაქტს.

საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად

სამოქალაქო
სამართლის
საქმე

ადმინისტრაციული
სამართლის
საქმე

ინსტანციების შესაბამისად

პირველი
ინსტანცია

სისხლის
სამართლის
საქმე

მოსამართლე

მეორე
ინსტანცია
მოსამართლე

მესამე
ინსტანცია
მოსამართლე

აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის აცილების უფლებით
არცერთ მოსამართლეს არ უსარგებლია, ისევე როგორც თვითაცილების
უფლება დამოუკიდებელ ინსპექტორს არ გამოუყენებია.

16

< სარჩევი

10

სტატისტიკური ინფორმაცია სადისციპლინო
სხდომების შედეგების შესახებ
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დამოუკიდებელი
ინსპექტორის დასკვნების განხილვის მიზნით ჩაატარა 2 სადისციპლინო სხდომა.
სხდომაზე განხილულ იქნა 1 დისციპლინური საქმე მოსამართლის მიმართ დისციპლინური
სამართალწარმოების შეწყვეტისა თუ დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის შესახებ.
აღნიშნულ საქმეზე მოსამართლე მიეცა დისციპლინურ პასუხისგებაში.
ამასთან, სადისციპლინო სხდომაზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ
განიხილა დამოუკიდებელი ინსპექტორის 917 დასკვნა8 და მიიღო 104 გადაწყვეტილება.9
მათ შორის დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის 98 გადაწყვეტილება10 და 6
გადაწყვეტილება მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყებისა და ახსნაგანმარტების ჩამორთმევის თაობაზე.
მნიშვნელოვანია, რომ განხილული 91 დასკვნიდან 14 საქმეზე რიგ ფაქტებთან
მიმართებით

არსებობდა

დამოუკიდებელი

ინსპექტორის

დასკვნა

მოსამართლის

მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყებისა და ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის
შესახებ. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ დაეთანხმა დისციპლინური
დევნის დაწყების თაობაზე დასკვნებში მითითებულ 9 ფაქტს და მოსამართლეთა
მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყვიტა, ხოლო 5 საქმეში მითითებულ
5 ფაქტთან დაკავშირებით მოსამართლეთა მიმართ დაიწყო დისციპლინური დევნა და
მოსამართლეებს ჩამოერთვათ ახსნა-განმარტება.
დისციპლინური დევნის დაწყების თაობაზე წარდგენილი დასკვნები, რომელზეც
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შეწყვიტა სამართალწარმოება შეეხებოდა
საქმის განხილვის საპროცესო ვადის არსებითი დარღვევის 8 ფაქტსა და მხარის მიმართ
უპატივცემულობის გამოხატვის 1 ფაქტს, ხოლო ის საქმეები, რომელზეც დისციპლინური
დევნის დაწყებისა და მოსამართლეთათვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ
გადაწყვეტილება იქნა მიღებული შეეხებოდა საპროცესო ვადის არსებითი დარღვევის
2 ფაქტს, პირადი ინტერესით სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელების
1 ფაქტს, სასამართლო პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივცემულობის

7
2 საქმეზე 4 საჩივრის გაერთიანების შედეგად მომზადებულ იქნა 2 დასკვნა. შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოს წარედგინა 93 საჩივრის საფუძველზე მომზადებული 91 დასკვნა.
8
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დასკვნებს განიხილავს საჩივართა რეგისტრაციის თარიღის შესაბამისად.
სხდომებზე განხილულ იქნა 2018-2019 წლების საჩივრების საფუძველზე მომზადებული დასკვნები.
9
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.
10 მათ შორის 13, გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო 2/3 მიუღებლობის გამო, დისციპლინური სამართალწარმოების
შეწყვეტის შესახებ.
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< სარჩევი

გამოხატვის 1 ფაქტსა და დისციპლინური სამართალწარმოების განმახორციელებელი
ორგანოსათვის ხელის შეშლის 1 ფაქტს. ამასთან, 1 საქმეზე არსებობდა დამოუკიდებელი
ინსპექტორის დასკვნა დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, რასაც არ
დაეთანხმა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და მოსამართლის მიმართ დაიწყო
დისციპლინური დევნა. აღნიშნული საქმე შეეხებოდა მოსამართლის მიერ შესაბამისი
ადმინისტრაციული უფლებამოსილების არაჯეროვნად შესრულების 1 ფაქტს.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არცერთ წევრს
განსხვავებული მოსაზრება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე
არ წარუდგენია. ამასთან, სხდომის გასაჯაროების უფლებით არცერთ მოსამართლეს არ
უსარგებლია.
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