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2020 წლის იან ვარ ში ძა ლა ში შე ვი და მე ოთხე ტალ ღის რე ფორ მა, რომ ლის შე დე გად და იხ ვე წა 

მო სა მარ თ ლე თა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცე სი, შე იც ვა ლა და გა უმ ჯო ბეს და სა-

ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა მარ თ ლე თა მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცე-

დუ რე ბი. მარ თა ლი ა, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რი საქ მი ა ნო ბის პირ ვე ლი ვე წლი დან 

ამ ზა დებს და აქ ვეყ ნებს წლი ურ ან გა რი შებს, თუმ ცა, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე-

ბის შე დე გად, და მო უ კი დე ბელ ინ ს პექ ტორს და ე კის რა გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცი-

ის პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბაც1, რის სა ფუძ ველ ზეც მომ ზად და 4 კვარ ტა ლუ რი 

ან გა რი ში. ყო ვე ლი მათ გა ნი მო ი ცავს სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის დე ტა ლურ ანა ლიზს, ხო ლო და-

მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბის წლი უ რი ან გა რი ში უზ რუნ ველ ყოფს სა ერ თო 

სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა მარ თ ლე თა მი მართ არ სე ბუ ლი დის ციპ ლი ნუ რი საქ მე ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ-

მა ცი ის გან ზო გა დე ბუ ლი სა ხით მი წო დე ბას2.

2020 წლის 24 იან ვარს სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ ახა ლი და მო უ კი დე ბე ლი ინ-

ს პექ ტო რი აირ ჩი ა3, თუმ ცა, რო გორც და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი სათ ვის, ისე და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს-

პექ ტო რის სამ სა ხუ რი სათ ვის 2020 წე ლი გან სა კუთ რე ბით რთუ ლი იყო. COVID-19-ის პან დე მი ით შექ მ-

ნი ლი ვი თა რე ბი სა და და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის შე დე გად შემ ცირ და მო მარ თ ვი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. 

მი უ ხე და ვად სა ჩივ რე ბის შემ ცი რე ბუ ლი რა ო დე ნო ბი სა, გა სუ ლი წე ლი დატ ვირ თუ ლი იყო მი ღე ბუ ლი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა და დას კ ვ ნე ბის რა ო დე ნო ბის მხრივ. სა დის ციპ ლი ნო სხდო მებ ზე სა ქარ თ ვე ლოს 

იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭოს გან სა ხილ ვე ლად წა რედ გი ნა 2018-19 წლებ ში მომ ზა დე ბუ ლი 137 დას კ ვ ნა, 

ხო ლო სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა და დას კ ვ ნე ბის სა ხით 535 

დო კუ მენ ტი მომ ზად და. და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის 2020 წლის საქ მი ა ნო ბა სრუ ლად 

ასა ხუ ლია წი ნამ დე ბა რე ან გა რიშ ში, რო მე ლიც 7 ძი რი თა დი თა ვი სა გან შედ გე ბა. პირ ვე ლი თა ვი – და მო-

უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბის სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზი მო ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას, 

რო მელ შიც მო ნა ცე მე ბი გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ჩივ რის ავ ტო რე ბის, საქ მე თა კა ტე გო რი ე ბის, სა სა მარ თ ლო 

ინ ს ტან ცი ე ბი სა და მო სა მარ თ ლე თა შე სა ბა მი სად. მე ო რე თავ ში მო ცე მუ ლია სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა-

ცია წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის შე დე გე ბის შე სა ბა მი სად. და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის დას კ ვ ნე ბი გა დაც-

დო მის სა ხე ე ბის შე სა ბა მი სად გან ზო გა დე ბუ ლია მე სა მე თავ ში. დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის 

შეწყ ვე ტის შე სა ხებ და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცია მო ცე-

მუ ლია ან გა რი შის მე ოთხე თავ ში, ხო ლო და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის მი ერ გან ხორ ცი ე-

ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ასა ხუ ლია მე-5 თავ ში.

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბის და სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცე სის 

გა უმ ჯო ბე სე ბის, აგ რეთ ვე ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით შე-

იქ მ ნა სამ სა ხუ რის სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის დო კუ მენ ტი, რომ ლის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი აც გან-

თავ სე ბუ ლია და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დ ზე. მი სი შეს რუ ლე ბის პროგ-

რე სის ან გა რი ში ასა ხუ ლია მე-6 თავ ში. დო კუ მენ ტი ასე ვე მო ი ცავს იმ ძი რი თად რე კო მენ და ცი ებს, 

რომ ლე ბიც სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბის პრო ცეს ში პრაქ ტი კის გან ზო გა დე ბის შე დე გად გა მო იკ ვე თა.
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1.დამოუკიდებელიინსპექტორისსამსახურის
საქმიანობისსტატისტიკურიანალიზი

1.1. ზოგადისტატისტიკურიინფორმაცია

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურ ში 2020 წლის 1 იან ვ რი დან 31 დე კემ ბ რის 

ჩათ ვ ლით გან სა ხილ ვე ლად 151 დის ციპ ლი ნუ რი სა ჩი ვა რი და 72 ფორ მის და უც ვე ლი წე-

რი ლი და რე გის ტ რირ და. 

 

2019 წელ თან შე და რე ბით 2020 წელს სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბა მარ თა ლი ა, შემ ცირ-

და, თუმ ცა ეს გა მოწ ვე უ ლი იყო მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ ლი პან დე მი ი თა და ქვე ყა ნა ში და წე-

სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბით.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2020 წლის 27 ნო ემ ბ რი დან ამოქ მე დე ბუ ლი ცხე ლი ხა ზის სა შუ ა-

ლე ბით სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა-

ცია მი ი ღო 20-მდე მო ქა ლა ქემ. 

ფორმის დაუცველი წერილი საჩივარი
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1.2.სტატისტიკურიინფორმაციასაჩივრისავტორთაშესახებ

4 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 გავრცელებული ინფორმაციისა და 
მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე, რომელიც დიაგრამაში აისახება, როგორც „სხვა“.

5 აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის დიაგრამა ასევე მოიცავს ინფორმაციას მოხსენებითი ბარათით სამართალწარმოების 
დაწყების თაობაზე, თუმცა მცირე პროცენტული მაჩვენებლის გამო დიაგრამაში ვერ აისახა.

სა ჩივ რის ავ ტორ თა შე სა ხებ სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცია და მუ შავ და სა სა მარ თ-

ლო ში მიმ დი ნა რე საქ მე ში მა თი სტა ტუ სის შე სა ბა მი სად4. გა სულ წელ თან შე და რე ბით 

10%-ით გა ი ზარ და წარ მო მად გე ნელ თა მი ერ მი ღე ბუ ლი სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბა, 2%-

ით გა ი ზარ და და ინ ტე რე სე ბულ პირ თა მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბა, 

ხო ლო მხა რე თა მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბა შემ ცირ და 10%-ით. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში მოხ სე ნე ბი თი ბა რა თის სა ფუძ ველ ზე ერთ საქ მე ზე და იწყო 

დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბა, ხო ლო გა სუ ლი წლი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 2020 

წელს, მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებ ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ი სა და 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის წი ნა და დე ბის სა ფუძ ველ ზე დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო-

ე ბა არ დაწყე ბუ ლა5.
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1.3.სტატისტიკურიინფორმაციასაქმეთაკატეგორიებისშესაბამისად

6 სტატისტიკურ ინფორმაციაში „სხვა“ გულისხმობს ისეთ საქმეებს, რომლებიც რომელიმე კატეგორიის საქმიდან 
არ მომდინარეობს. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს, მართალია, მოხსენებითი ბარათის საფუძველზეც დაიწყო 
სამართალწარმოება, თუმცა მცირე პროცენტული მაჩვენებლის გამო დიაგრამაში ვერ აისახა.

საქ მე თა კა ტე გო რი ე ბის მი ხედ ვით, რო გორც გა სულ, ისე მიმ დი ნა რე წელს, სა ჩივ-

რე ბის უმ რავ ლე სო ბა სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლის საქ მე ებს შე ე ხე ბა და მი სი პრო ცენ ტუ ლი 

მაჩ ვე ნე ბე ლი 58%-ია – რაც 3%-ით მე ტია 2019 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით. ად მი-

ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თ ლის საქ მე ებ ზე მო მარ თ ვი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი თით ქ მის იდენ ტუ-

რია გა სუ ლი წლის მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით. სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ ზე მი ღე ბუ-

ლი სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბა 3%-ით შემ ცირ და. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ორ შემ თხ ვე ვა ში დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბა და იწყო 

ისეთ სა კითხებ ზე, რომ ლე ბიც არ ცერ თი კა ტე გო რი ის საქ მი დან არ მომ დი ნა რე ობს6.

2020 წელი
საჩივრების რაოდენობა 151

  სამოქალაქო სამართლის საქმეები           

  ადმინისტრაციული სამართლის საქმეები           

  სისხლის სამართლის საქმეები
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1.4.სტატისტიკურიინფორმაციასასამართლოინსტანციების
შესაბამისად

7 აღსანიშნავია, რომ რაიონული სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლე ორი ან სამი კატეგორიის 
საქმეს განიხილავს. ამასთან, რიგ შემთხვევებში მოსამართლეთა მიმართ რამდენიმე საჩივარია წარმოდგენილი. 
შესაბამისად, შემოსული საჩივრებისა და საქმეთა კატეგორიებში მოსამართლეთა რაოდენობა განსხვავებულია. ასევე, 
მნიშვნელოვანია, რომ რიგ შემთხვევებში ერთი მოსამართლის მიმართ რამდენიმე საჩივარია წარმოდგენილი. 

საქ მე თა გან ზო გა დე ბის შე დე გად დად გინ და, რომ პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის მო სა მარ თ-

ლე ე ბის მი მართ წარ მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბა გა სუ ლი წლის მაჩ ვე ნე ბელ თან 

შე და რე ბით 6%-ით გა ი ზარ და და 72% შე ად გი ნა. სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა-

მარ თ ლე თა მი მართ მი ღე ბუ ლი სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბა 6%-ით შემ ცირ და და 20%-ს მი-

აღ წი ა. სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ე ბის მი მართ მი ღე ბუ ლი სა-

ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბა კვლავ 8%-ს შე ად გენს. 

1.5.სტატისტიკურიინფორმაციამოსამართლეთაშესაბამისად

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვი სათ ვის წარ მო ე ბა ში არ სე ბუ ლი 151 სა-

ჩი ვა რი შე ე ხე ბო და 127 მო სა მარ თ ლეს7. 

2020 წელი
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მო სა მარ თ ლე თა მი მართ წარ მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბა სა სა მარ თ ლო ინ ს-

ტან ცი ე ბი სა და საქ მე თა კა ტე გო რი ე ბის შე სა ბა მი სად შემ დეგ ნა ი რად ნა წილ დე ბა:

შე მო სუ ლი სა ჩივ რე ბი სა და მათ ში მო სა მარ თ ლე თა შე სა ხებ ასა ხუ ლი მო ნა ცე მე ბის 

თა ნახ მად, ყვე ლა ზე მე ტი სა ჩი ვა რი პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ე ბის სა მო ქა ლა-

ქო საქ მე თა კა ტე გო რი ის გან მ ხილ ველ მო სა მარ თ ლე თა მი მართ არის წარ მოდ გე ნი ლი, 

რაც პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის მო სა მარ თ ლე თა მი მართ არ სე ბუ ლი სა ჩივ რე ბის 60%-ს შე-

ად გენს. მე ო რე ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა მარ თ ლე თა მი მართ წარ მოდ გე ნი ლი 

სა ჩივ რე ბის დი დი ნა წი ლი სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თ ლის გან მ ხილ ველ 

მო სა მარ თ ლე ებს შე ე ხე ბო და. კერ ძოდ, სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა გან მ ხილ ველ მო სა მარ თ-

ლე თა მი მართ წარ მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბამ სა ა პე ლა ციო ინ ს ტან ცი ის მო სა-

მარ თ ლე თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 54% შე ად გი ნა, რაც 27%-ით მე ტია ამა ვე ინ ს ტან ცი ის 

ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თ ლის გან მ ხილ ველ მო სა მარ თ ლე თა მი მართ წარ მოდ გე ნი ლი 

სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბა ზე. 

სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა პა ლა ტის მო სა მარ-

თ ლე თა მი მართ წარ მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბამ მე სა მე ინ ს ტან ცი ის მო სა-

მარ თ ლე თა მი მართ წარ მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბის 72.8% შე ად გი ნა, ხო ლო 

ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თ ლის გან მ ხილ ველ მო სა მარ თ ლე თა მი მართ წარ მოდ გე ნი ლი 

სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბამ – 27%. 2020 წელს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე თა გან მ ხილ ველ 

მო სა მარ თ ლე თა მი მართ სა ჩივ რე ბი არ ყო ფი ლა რე გის ტ რი რე ბუ ლი. 

პირველი ინსტანცია აპელაცია კასაცია
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112.სტატისტიკურიინფორმაციაწინასწარიმოკვლევისშედეგებისშესახებ

2.სტატისტიკურიინფორმაციაწინასწარიმოკვლევის
შედეგებისშესახებ

8 მათ შორის, 2019 წელს მიღებულ 28 საჩივარზე წინასწარი მოკვლევისათვის კანონით დადგენილი 2-თვიანი ვადა არ 
იყო გასული, რადგან საჩივრები დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში წარმოდგენილი იყო 2019 წლის ნოემბრის 
ბოლოს – დეკემბერში. აღნიშნულ საჩივრებზე წინასწარი მოკვლევა დასრულდა 2020 წელს. ამდენად, საანგარიშო 
პერიოდში დამოუკიდებელი ინსპექტორი  წინასწარ მოკვლევას ახორციელებდა 2019 წლის 28 და 2020 წლის 151 
საჩივარზე.

9 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 755 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, „თუ 
საჩივარში 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. ხარვეზის აღნიშნულ ვადაში აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში საჩივარი (განცხადება) არ 
განიხილება“.

10 საჩივრები ერთდროულად რამდენიმე ხარვეზს შეიცავდა, შესაბამისად, განსხვავებულია საჩივრებისა და მათში 
ხარვეზის დადგენის საფუძვლების რაოდენობა.

11 აღსანიშნავია, რომ შემოსული საჩივრებისა და წინასწარი მოკვლევის შედეგები ერთმანეთისგან რაოდენობრივად 
განსხვავებულია. განსხვავებას რამდენიმე გარემოება განაპირობებს. კერძოდ, ერთი საჩივარი რიგ შემთხვევებში 
შეიძლება წარმოდგენილი იყოს რამდენიმე მოსამართლის მიმართ, ხოლო გადაწყვეტილებები მიიღება 
ინდივიდუალურად თითოეული მოსამართლის მიმართ. შესაბამისად, საჩივრების რაოდენობა განსხვავებულია მიღებული 
გადაწყვეტილებების რაოდენობისგან. ამასთან, ზოგიერთი საჩივარი შეიცავს ინფორმაციას შესაძლო დისციპლინური 
გადაცდომის ჩადენის შესახებ, ისევე, როგორც ინფორმაციას მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერების 
შესახებ. მსგავს საჩივრებზე სამართალწარმოება იყოფა და დისციპლინური სამართალწარმოება წყდება ნაწილობრივ 
მხოლოდ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7512 მუხლის პირველი პუნქტის 
შესაბამისი ქვეპუნქტის საფუძველზე, ხოლო საჩივრებში მითითებულ სავარაუდო გადაცდომებზე კანონით დადგენილი 
წესით გრძელდება დისციპლინური სამართალწარმოება და საქმის გარემოებების წინასწარი მოკვლევა. მოკვლევის 
შედეგად დამოუკიდებელი ინსპექტორი შესაძლო დისციპლინურ გადაცდომებზე ამზადებს დასკვნებს.

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურ ში გან სა ხილ ვე ლად 

წარ დ გე ნი ლი იყო 179 სა ჩი ვა რი8. მათ გან ხარ ვე ზი დად გინ და მხო ლოდ 7 შემ თხ ვე ვა ში9. 

სა ჩივ რებ ზე ხარ ვე ზი დად გინ და შემ დე გი სა ფუძ ვ ლე ბით: 

   მო სა მარ თ ლის ვი ნა ო ბა არ იყო მი თი თე ბუ ლი – 4 შემ თხ ვე ვა;

   საქ მე არ იყო მი თი თე ბუ ლი – 4 შემ თხ ვე ვა;

   დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის შე საძ ლო ჩა დე ნის ფაქ ტი არ იყო მი თი თე ბუ ლი – 1 

შემ თხ ვე ვა10.

ხარ ვე ზის შევ სე ბის შე დე გად 4 სა ჩი ვარ ზე და იწყო დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო-

ე ბა და საქ მის  გა რე მო ე ბე ბის წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვა, ხო ლო 3 მათ გა ნი ხარ ვე ზის შე უვ სებ-

ლო ბის გა მო არ იქ ნა გან ხი ლუ ლი. 

ამ დე ნად, სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვა და იწყო 176 სა ჩივ რის სა ფუძ-

ველ ზე, ხო ლო დას რულ და 165 სა ჩი ვარ ზე. ამ დრომ დე წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვა მიმ დი ნა რე-

ობს 2020 წელს მი ღე ბულ 11 სა ჩი ვარ ზე. 

წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის შე დე გად და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა მი ი ღო/ მო ამ ზა და:

   55 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ;

   34 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის ნა წი ლობ რივ შეწყ-

ვე ტის შე სა ხებ;

   117 დას კ ვ ნა სა ჩი ვარ ში მი თი თე ბუ ლი შე საძ ლო დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის 

თა ო ბა ზე (მათ შო რის, 2019 წელს მი ღე ბულ სა ჩივ რებ ზე – 22, ხო ლო 2020 წელს 

მი ღე ბულ სა ჩივ რებ ზე 95 დას კ ვ ნა მო ამ ზა და)11.

ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში და მო უ კი დე ბელ ინ ს პექ ტორს 

არ ცერ თი საქ მე სა ქარ თ ვე ლოს პრო კუ რა ტუ რა ში არ გა და უგ ზავ ნი ა.



დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური  •  2020 წლის საქმიანობის ანგარიში12

2.1. სტატისტიკურიინფორმაციადამოუკიდებელიინსპექტორის
მიერმიღებულიგადაწყვეტილებებისშესახებ

12 86 გადაწყვეტილებიდან, დისციპლინური სამართალწარმოება მხოლოდ აქტის კანონიერებაზე მითითების 
საფუძვლით შეწყდა 52 შემთხვევაში. 34 შემთხვევაში დისციპლინური სამართალწარმოება „საერთო სასამართლოების 
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7512 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ნაწილობრივ 
შეწყდა, ვინაიდან საჩივრებში მითითებული მოთხოვნების ნაწილი მოსამართლეთა მიერ გამოტანილი აქტის 
კანონიერებას შეეხებოდა, ხოლო საჩივრებში მითითებულ სხვა სავარაუდო გადაცდომებზე კანონით დადგენილი წესით 
მიმდინარეობს დისციპლინური სამართალწარმოება და საქმის გარემოებების წინასწარი მოკვლევა ან მომზადებულია 
შესაბამისი დასკვნები. ამასთან, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 759 მუხლის 
შესაბამისად, 2 საჩივარი გაერთიანდა ერთ წარმოებად, მიენიჭა ერთი ნომერი და მათზე მიღებულ იქნა ერთი 
გადაწყვეტილება.

13 აღნიშნულის თაობაზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან შეთანხმება მოხდა 2020 წლის 9 სექტემბერს.

და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა 2020 წელს წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის შე დე გად მი ი ღო 

89 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ. კერ ძოდ:

   86 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ, 

ვი ნა ი დან სა ჩი ვა რი  მო სა მარ თ ლე თა მი ერ გა მო ტა ნი ლი აქ ტის კა ნო ნი ე რე ბას შე-

ე ხე ბო და12;

   1 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ, 

ვი ნა ი დან სა ჩი ვა რი წარ დ გე ნი ლი იყო დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის 

დაწყე ბი სათ ვის დად გე ნი ლი ვა დის დარ ღ ვე ვით;

   2 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ 

მო სა მარ თ ლე თათ ვის სა მო სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა დის გას ვ ლის გა მო.

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის 

მი საღ წე ვად თა ვად იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ 

2018-2019 წლებ ში მი ღე ბულ იმ სა ჩივ რებ თან და კავ ში რე ბით, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლოს 

იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭოს ჯერ არ გა ნუ ხი ლავს. აღ ნიშ ნუ ლი წე სი შე ე ხე ბა:

• • აქ ტის კა ნო ნი ე რე ბის სა ფუძ ვ ლით წარ მოდ გე ნილ სა ჩივ რებს;

• • მო სა მარ თ ლის დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მას ან მის თ ვის დის ციპ ლი ნუ-

რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის (დისციპლინური სახ დე ლის) და კის რე ბას, თუმ ცა ამი სათ-

ვის დად გე ნი ლი ვა და ამო ი წუ რა;

• • ისეთ ქმე დე ბას, რო მელ ზეც არ სე ბობს დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის 

გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნოს მი ერ იმა ვე მო სა მარ თ ლის მი მართ გა მო ტა ნი-

ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა;

• • მო სა მარ თ ლეს, რო მელ საც შე უწყ და სა მო სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა13.

თუ სა ჩი ვა რი შე ე ხე ბა რო გორც „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს 

ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 7512 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შეწყ ვე ტის სა-

ფუძ ვ ლებს, ისე დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მებს, დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის ნა წილ ში სა-

დის ციპ ლი ნო სხდო მა ზე იმ ს ჯე ლებს და გან კარ გუ ლე ბას იღებს სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის 

უმაღ ლე სი საბ ჭო, ხო ლო და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ შეწყ ვე ტის გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბის მი ღე ბი სათ ვის სა ჭი რო სა ფუძ ვ ლე ბის არ სე ბო ბი სას ნა წი ლობ რივ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 

სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ იღებს და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი. ყო ვე ლი ვე 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ზრდის და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის ეფექ ტი ა ნო ბას და აღ-

ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბა ხელს უწყობს სა ჩივ რის ავ ტორ თა უფ ლე ბის ეფექ ტი ან რე ა ლი ზე ბას – 
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დრო უ ლად მი ი ღონ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მათ მი ერ წარ მოდ გე ნილ სა ჩივ რებ თან და კავ ში რე ბით. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2020 წლის სექ ტემ ბ რი დან 31 დე კემ ბ რის ჩათ-

ვ ლით, და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა 2018-2019 წლებ ში მომ ზა დე ბუ ლი დას კ ვ ნე ბის 

სა ფუძ ველ ზე დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ 342 გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბა მი ი ღო. მათ შო რის:

• • 20 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა მო სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა დის ამო წურ ვის გა მო;

• • 22 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მის ხან დაზ მუ ლო ბის 

ვა დის ამო წურ ვის გა მო;

• • 1 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იმ სა ფუძ ვ ლით, რომ არ სე ბობს დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ-

წარ მო ე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნოს მი ერ იმა ვე მო სა მარ თ ლის მი მართ, 

იმა ვე ქმე დე ბის გა მო გა მო ტა ნი ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა;

• • 218 გა დაწყ ვე ტი ლე ბით შეწყ და სრუ ლად, რად გა ნაც სა ჩივ რით მოთხოვ ნი ლი 

იყო აქ ტის კა ნო ნი ე რე ბის გან ხილ ვა; 

• • 68 გა დაწყ ვე ტი ლე ბით დის ციპ ლი ნუ რი საქ მის წარ მო ე ბა ნა წი ლობ რივ შეწყ და 

მხო ლოდ კა ნო ნი ე რე ბის ნა წილ ში, ხო ლო ამა ვე სა ჩივ რე ბის სა ფუძ ველ ზე დის-

ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის ნა წილ ში სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ-

ჭომ მი ი ღო შე სა ბა მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი.

ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2018-19 წლებ ში მომ ზა დე ბულ 3 დას კ ვ ნა ზე და მო უ კი-

დე ბელ ინ ს პექ ტორს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა (4 მო სა მარ თ ლის მი მართ) დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ-

თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ, სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, არ მი უ ღი ა.

14 მოსამართლეთა რაოდენობა დათვლილია კონკრეტულ საჩივარში მათ მიერ განხილულ/განსახილველ საქმეთა 
კატეგორიისა თუ სასამართლო ინსტანციის შესაბამისად. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი მოსამართლე ორი ან 
სამი კატეგორიის საქმეს განიხილავს. ამასთან, რიგ შემთხვევებში, მოსამართლეთა მიმართ რამდენიმე საჩივარია 
წარმოდგენილი. მოსამართლეთა სხვადასხვა ინსტანციაში გადასვლის გამო მათი საერთო რაოდენობა განსხვავდება 
ინსტანციების შესაბამისად მოსამართლეთა რაოდენობისგან, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში, პალატასა თუ კოლეგიაში 
მოსამართლეთა სიმცირის გამო, სხვადასხვა კატეგორიის მოსამართლეები განიხილავდნენ იმ კატეგორიის საქმეს, 
რომელშიც ისინი არ იყვნენ განაწილებული. აქედან გამომდინარე, მოსამართლეთა რაოდენობა საქმეთა კატეგორიებისა 
თუ ინსტანციების შესაბამისად, განსხვავებულია დასკვნებში მოსამართლეთა საერთო რაოდენობისგან.

2.2. სტატისტიკურიინფორმაციამომზადებულიდასკვნებისშესახებ

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურ მა დის ციპ ლი ნუ რი საქ მის უკეთ გა მოკ ვ ლე ვის 

მიზ ნით გა მო ითხო ვა საქ მის მა სა ლე ბი, ვი დე ო- და აუდი ო ჩა ნა წე რე ბი, გა მო კითხა სა ჩივ რის 

ავ ტო რე ბი და მო ი ძია სხვა დას ხ ვა სა ხის წე რი ლო ბი თი მტკი ცე ბუ ლე ბა (მაგ. ინ ფორ მა ცია 

სხდო მის გან რი გის შე სა ხებ, მო სა მარ თ ლე თა ქო ნებ რი ვი დეკ ლა რა ცია და ა.შ.). 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის 

შე დე გად 120 სა ჩი ვარ ზე მომ ზად და 117 დას კ ვ ნა 94 მო სა მარ თ ლის მი მართ14. მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ა, რომ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა მოკ ვ ლე ვა და ას-

რუ ლა და დას კ ვ ნა მო ამ ზა და მი ღე ბუ ლი სა ჩივ რე ბის 92%-ზე, რაც გა სუ ლი წლის მაჩ ვე-

ნე ბელს 5%-ით აღე მა ტე ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის აცი ლე ბის უფ ლე ბით არ ცერთ 

მო სა მარ თ ლეს არ უსარ გებ ლი ა, ისე ვე რო გორც თვი თა ცი ლე ბის უფ ლე ბა და მო უ კი დე-

ბელ ინ ს პექ ტორს არ გა მო უ ყე ნე ბი ა.

2.სტატისტიკურიინფორმაციაწინასწარიმოკვლევისშედეგებისშესახებ
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15 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. 
ამასთან, დამოუკიდებელი ინსპექტორი უფლებამოსილია, ერთ წარმოებად გააერთიანოს ერთი მოსამართლის მიმართ 
წარმოდგენილი რამდენიმე საჩივარი. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტილებას თითოეული 
მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის თაობაზე ინდივიდუალურად იღებს. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, საჩივრების, წარდგენილი დასკვნებისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებების რაოდენობა განსხვავებულია.

16 მათ შორის, 17 საქმეზე დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა იმ საფუძვლით, რომ „საერთო სასამართლოების 
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 758 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა 
საბჭომ სრული შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობით ვერ მიიღო გადაწყვეტილება.

2.3. სტატისტიკურიინფორმაციასადისციპლინოსხდომების
შედეგებისშესახებ

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ ჩა ა ტა რა 4 

სა დის ციპ ლი ნო სხდო მა და გა ნი ხი ლა და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ 2018-2019 

წლე ბის სა ჩივ რე ბის სა ფუძ ველ ზე მომ ზა დე ბუ ლი დას კ ვ ნე ბი. მათ შო რის, 2018 წელს მომ-

ზა დე ბუ ლი 101 და 2019 წელს მომ ზა დე ბუ ლი 36 დას კ ვ ნა.

სა დის ციპ ლი ნო სხდო მა ზე სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ გა ნი ხი ლა 

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი 137 დას კ ვ ნა და მი ი ღო 156 გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბა15: მათ შო რის, 147 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის 

შეწყ ვე ტის შე სა ხებ16 და 9 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მო სა მარ თ ლის მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი დევ-

ნის დაწყე ბი სა და ახ ს ნა- გან მარ ტე ბის ჩა მორ თ მე ვის თა ო ბა ზე. 

2020 წელს სა დის ციპ ლი ნო სხდო მებ ზე სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ-

ჭომ 2019 წელ თან შე და რე ბით 96 დას კ ვ ნით მე ტი გა ნი ხი ლა, ხო ლო გან სა ხილ ვე ლი დარ-

ჩა 2019 წელს მომ ზა დე ბუ ლი 69 და 2020 წელს მომ ზა დე ბუ ლი 116 დას კ ვ ნა. 

სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭოს სა დის ციპ ლი ნო სხდო მებ ზე სა ჩივ რის 

ავ ტო რე ბი არ მი უწ ვე ვი ა. 

აცი ლე ბი სა და სხდო მის გა სა ჯა რო ე ბის უფ ლე ბე ბით მო სა მარ თ ლე ებს არ უსარ გებ ლი ათ. 

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი სათ ვის და მა ტე ბი თი მოკ ვ ლე ვის ჩა ტა რე ბა სა ან გა რი-

56
59 

მოსამართლე29
29 

მოსამართლე15
9 

მოსამართლე

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები

147 გადაწყვეტილება  
დისციპლინური  

სამართალწარმოების  
შეწყვეტის შესახებ

9 გადაწყვეტილება  
დისციპლინური დევნის დაწყებისა და 

მოსამართლისათვის ახსნა-განმარტების 
ჩამორთმევის შესახებ
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შო პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭოს არ და უ ვა ლე ბი ა. 

სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს წევ რებს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბა 

იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე არ წა რუდ გე ნი ათ. 

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

18 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7513 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 
„თუ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, მოსამართლის მიმართ დისციპლინური 
სამართალწარმოება შეწყდება“.

2.4. სტატისტიკურიინფორმაციადისციპლინურიდევნისდაწყები
სადაახსნაგანმარტებებისჩამორთმევისშესახებ

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა სა დის ციპ ლი ნო სხდო მებ ზე 

მო სა მარ თ ლე თა მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის დაწყე ბის რე კო მენ და ცი ით სა ქარ თ ვე-

ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭოს მი მარ თა 46 შემ თხ ვე ვა ში17, სა ი და ნაც:

   8 შემ თხ ვე ვა ში და ე თან ხ მა და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის რე კო მენ და ცი ას 

და მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მო სა მარ თ ლე თა მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის 

დაწყე ბი სა და ახ ს ნა- გან მარ ტე ბის ჩა მორ თ მე ვის შე სა ხებ;

   21 შემ თხ ვე ვა ში არ და ე თან ხ მა და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის რე კო მენ და ცი ას 

და მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის 

შე სა ხებ;

   17 შემ თხ ვე ვა ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სათ ვის სა ჭი რო ხმა თა არარ სე ბო ბის 

გა მო დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბა შეწყ და18.

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის 1 დას კ ვ ნა შე ი ცავ და რე კო მენ და ცი ას დის ციპ ლი ნუ-

რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ, თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ-

ლე სი საბ ჭო არ და ე თან ხ მა მას და მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მო სა მარ თ ლის მი მართ დის-

ციპ ლი ნუ რი დევ ნის დაწყე ბი სა და ახ ს ნა- გან მარ ტე ბის ჩა მორ თ მე ვის შე სა ხებ. 

ჯამ ში, 2020 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ დის ციპ ლი ნუ-

რი დევ ნის დაწყე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო 9 საქ მე ზე 9 მო სა მარ თ ლის მი მართ. 

სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის დაწყე-

ბის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი 9 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე ე ხე ბო და:

• • საპ რო ცე სო ვა დის არ სე ბით დარ ღ ვე ვას (4 შემ თხ ვე ვა);

• • თვი თა ცი ლე ბა ზე უარის თქმას (1 შემ თხ ვე ვა);

• • პრო ცე სის მო ნა წი ლე მხა რის მი მართ უპა ტივ ცე მუ ლო ბის გა მო ხატ ვას  

(1 შემ თხ ვე ვა);

• • მო სა მარ თ ლის მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბას პი რა დი ინ ტე რე სით (1 შემ თხ ვე ვა);

• • კომ პე ტენ ცი ის პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვას, კერ ძოდ, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი  

უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბას (1 შემ თხ ვე ვა);

• • დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნო სათ ვის  

ხელ შეშ ლას (1 შემ თხ ვე ვა).

სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ არ გა ი ზი ა რა დის ციპ ლი ნუ რი დევ-

2.სტატისტიკურიინფორმაციაწინასწარიმოკვლევისშედეგებისშესახებ
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ნის დაწყე ბის რე კო მენ და ცი ით წარ დ გე ნი ლი და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის 21 დას კ ვ ნა, 

რო მე ლიც შე ე ხე ბო და: 

• • საპ რო ცე სო ვა დის არ სე ბით დარ ღ ვე ვას (17 შემ თხ ვე ვა);

• • უპა ტივ ცე მუ ლო ბის გა მო ხატ ვის თა ო ბა ზე წარ დ გე ნას (1 შემ თხ ვე ვა);

• • აცი ლე ბა ზე უარის თქმას (1 შემ თხ ვე ვა);

• • პი რა დი ინ ტე რე სით სა მო სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას 

(1 შემ თხ ვე ვა);

• • მო სა მარ თ ლის სხვა ქმე დე ბას, რო მე ლიც არ შე ე ფე რე ბა მო სა მარ თ ლის მა ღალ  

სტა ტუსს (1 შემ თხ ვე ვა).

19 მათ შორის 6 საქმეზე დისციპლინური დევნა დაიწყო 2019 წელს, ხოლო 1 საქმეზე 2020 წელს.

2.5. სტატისტიკურიინფორმაციამოსამართლეთაპასუხისგებაში
მიცემისადადისციპლინურიდევნისშემდეგდისციპლინური
სამართალწარმოებისშეწყვეტისშესახებ

2020 წელს სა დის ციპ ლი ნო სხდო მებ ზე სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა 

საბ ჭომ გა ნი ხი ლა 7 დის ციპ ლი ნუ რი საქ მე მო სა მარ თ ლე თა მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი 

სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტი სა თუ მა თი დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მის 

შე სა ხებ19. წარ დ გე ნი ლი საქ მე ე ბი დან მო სა მარ თ ლე თა მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი სა-

მარ თალ წარ მო ე ბა შეწყ და 5-ზე, ხო ლო 2-ზე მო სა მარ თ ლე ე ბი მი ეც ნენ დის ციპ ლი ნურ 

პა სუ ხის გე ბა ში.

დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი 5 გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბი დან 4 შე ე ხე ბო და საპ რო ცე სო ვა დის არ სე ბით დარ ღ ვე ვას, ხო ლო 1 – პრო ცე სის მო-

ნა წი ლი სად მი უპა ტივ ცე მუ ლო ბის გა მო ხატ ვას. ხუ თი ვე შემ თხ ვე ვა ში არ სე ბობ და და მო უ კი-

დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის დას კ ვ ნა დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის შე საძ ლო ჩა დე ნის შე სა ხებ. 

მო სა მარ თ ლის დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს იუს-

ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი დან 1 შე ე ხე ბო და პრო-

ცე სის მო ნა წი ლე მხა რი სად მი უპა ტივ ცე მუ ლო ბის გა მო ხატ ვას, ხო ლო 1 – თვი თა ცი ლე-

ბა ზე უარის თქმას.

აღ ნიშ ნუ ლი საქ მე ე ბი სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა მარ თ ლე თა სა დის ციპ ლი ნო 

კო ლე გი ამ გა ნი ხი ლა და ერთ საქ მე ზე მო სა მარ თ ლე ბრა ლე უ ლად იქ ნა ცნო ბი ლი დის ციპ-

ლი ნუ რი გა დაც დო მის ჩა დე ნა ში. მას სახ დე ლის სა ხედ და ე კის რა შე ნიშ ვ ნა. კი დევ ერთ 

საქ მე ზე მო სა მარ თ ლეს მი ე მარ თა კერ ძო სა რე კო მენ და ციო ბა რა თი. 

7 საქმეზე  
დისციპლინური დევნის 

დაწყების შემდეგ

2 საქმეზე  

5 საქმეზე  
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3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნების
განზოგადება

20 „პასუხისმგებლობის საფუძვლები (…) უნდა გადაიხედოს და უფრო ზუსტად მოხდეს მათი განსაზღვრა ისეთი 
ფორმით, რომ გამოირიცხოს მათი გამოყენება სხვა მიზნებისთვის, გარდა დისციპლინური სამართალწარმოების 
ნამდვილი მიზნებისა“ – ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის 
გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) ერთობლივი დასკვნა 
„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური 
სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებათა კანონპროექტზე, მიღებულია ვენეციის კომისიის 
მე-100 პლენარულ სხდომაზე (რომი, 10-11 ოქტომბერი, 2014 წ.), §27, გვ. 12.

21 „GRECO-ს შეფასების მეოთხე რაუნდის ანგარიშით სასამართლოს ნაწილში ექვსი რეკომენდაციაა 
გათვალისწინებული. მათ შორის, Greco-ს რეკომენდაციით უნდა გატარდეს საჭირო ზომები მოსამართლეთა 
დისციპლინური სამართალწარმოების ეფექტიანობის, გამჭვირვალობისა და ობიექტურობის გასაზრდელად, მათ შორის, 
უფრო კონკრეტულად განისაზღვროს დისციპლინური გადაცდომები“ - ევროპის საბჭოს „კორუფციის წინააღმდეგ 
მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფის“ (Greco) 2017-2018 წლების რეკომენდაცია.

2020 წლის 1 იან ვ რი დან ამოქ მედ და სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლი თაც და-

კონ კ რეტ და დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის სა ხე ე ბი და ისი ნი 7 კა ტე გო რი ად და ი ყო:

• • ქმე დე ბა, რო მე ლიც არ ღ ვევს და მო უ კი დებ ლო ბის პრინ ციპს; 

• • ქმე დე ბა, რომ ლიც არ ღ ვევს მი უ კერ ძო ებ ლო ბის პრინ ციპს; 

• • ქმე დე ბა, რომ ლიც არ ღ ვევს კე თილ სინ დი სი ე რე ბის პრინ ციპს; 

• • ქმე დე ბა, რომ ლიც არ ღ ვევს წე სი ე რე ბის პრინ ციპს; 

• • ქმე დე ბა, რომ ლიც არ ღ ვევს თა ნას წო რო ბის პრინ ციპს; 

• • ქმე დე ბა, რომ ლიც არ ღ ვევს კომ პე ტენ ცი ი სა და გუ ლის ხ მი ე რე ბის პრინ ციპს; 

• • სხვა ქმე დე ბა, რო მე ლიც არ შე ე ფე რე ბა მო სა მარ თ ლის სტა ტუსს. 

თი თო ე უ ლი კა ტე გო რი ის მი ხედ ვით ჩა მო ყა ლიბ და დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის 

შე მად გენ ლო ბე ბი, რის შე დე გა დაც „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე-

ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 751 მუხ ლის   მე-8 პუნ ქ ტი 20 დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მას 

ით ვა ლის წი ნებს20. მო სა მარ თ ლეს დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა შე იძ ლე ბა და ე-

კის როს მხო ლოდ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი კონ კ რე ტუ ლი დის ციპ ლი ნუ რი 

გა დაც დო მის სა ფუძ ველ ზე, რი თაც გა დაც დო მა თა გან ჭ ვ რე ტა დო ბას გან სა კუთ რე ბუ-

ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა21. 

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის ეტაპ ზე დის ციპ ლი ნურ საქ მეს 

იკ ვ ლევს ობი ექ ტუ რად და ყო ველ მ ხ რივ. სწავ ლობს მო სა მარ თ ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 

რო გორც შე მამ სუ ბუ ქე ბელ, ისე და მამ ძი მე ბელ გა რე მო ე ბებს. ასე ვე, ყუ რადღე ბას ამახ-

ვი ლებს ობი ექ ტურ და სუ ბი ექ ტურ ფაქ ტო რებ ზე. 

წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის შე დე გად მომ ზა დე ბუ ლი დას კ ვ ნა შე ი ცავს:

• • სა ჩივ რის ავ ტო რის მო საზ რე ბებს;

• • დად გე ნილ ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბებს;

• • სა მარ თ ლებ რივ და სა ბუ თე ბას /ა ნა ლიზს; 

• • დას კ ვ ნას მო სა მარ თ ლის მი ერ დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის შე საძ ლო ჩა დე ნის 

ან / და გა დაც დო მის არ სე ბო ბის თა ო ბა ზე. 

წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის ეტაპ ზე მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბა ფას დე ბა და სა ბუ თე ბუ ლი ვა-

რა უ დის სტან დარ ტით. დას კ ვ ნა მო ი ცავს:

3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნებისგანზოგადება
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• • და სა ბუ თე ბას, თუ რა ტომ არ სე ბობს დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის შე საძ ლო ჩა-

დე ნის ნიშ ნე ბი;

• • რა ფაქ ტე ბი და გა რე მო ე ბე ბი იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შე სა ბა მი სი დას კ ვ ნის 

მომ ზა დე ბის დროს;

• • ზი ა ნის არ სე ბო ბა /ა რარ სე ბო ბის და სა ბუ თე ბას, რო მე ლიც გა მო იწ ვია მო სა მარ თ-

ლის ქმე დე ბამ ან უმოქ მე დო ბამ;

• • სა ბო ლოო მსჯე ლო ბას / შე ჯა მე ბას იმის შე სა ხებ, შე ი ცავს თუ არა ქმე დე ბა დის-

ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის ნიშ ნებს. 

მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბის სა ვა რა უ დო გა დაც დო მად შე ფა სე ბი სას, აუცი ლე ბე ლია მი სი 

მი სა და გე ბა დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის რო მე ლი მე სა ხეს თან. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში 20 გა დაც დო მა შე ე ხე ბო და მხო ლოდ 12 სხვა დას ხ ვა ქვე პუნ ქ-

ტ ში ასა ხულ ქმე დე ბას22.

ან გა რი შის წი ნამ დე ბა რე თავ ში გან ზო გა დე ბუ ლია და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი-

ერ მომ ზა დე ბუ ლი დას კ ვ ნე ბი საქ მე თა კა ტე გო რი ე ბის, გა დაც დო მე ბი სა და საქ მე ზე დამ-

დ გა რი შე დე გე ბის შე სა ბა მი სად. 

საქ მე თა გან ზო გა დე ბა ცხად ყოფს, რომ გა დაც დო მის სა ხედ სა ჩივ რის ავ ტო რე ბი 

უმე ტე სად უთი თე ბენ: 

• • მო სა მარ თ ლის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი 

ვა დის არა სა პა ტიო მი ზე ზით არ სე ბი თად დარ ღ ვე ვის ფაქ ტებს;

• • მო სა მარ თ ლის მი ერ სა მო სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას პი-

რა დი ინ ტე რე სის, პო ლი ტი კუ რი ან სო ცი ა ლუ რი ზე გავ ლე ნით;

• • მო სა მარ თ ლის მი ერ სხვა მო სა მარ თ ლის, სა სა მარ თ ლოს აპა რა ტის თა ნამ შ რომ-

ლის ან სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის მო ნა წი ლის მი მართ აშ კა რა უპა ტივ ცე მუ ლო ბის 

გა მო ხატ ვის შე საძ ლო ჩა დე ნის ფაქტს.

22 ცხრილში მოცემულია ინფორმაცია საჩივრებში მითითებული დისციპლინური გადაცდომის რაოდენობის შესახებ.
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3.1.მოსამართლისმიერსაქართველოსსაპროცესოკანონმდებლო
ბითდადგენილივადისარასაპატიომიზეზითარსებითადდარღვევა

„საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში გან ხორ-

ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად, დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის ერ თ -ერთ სა ხედ 

3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნებისგანზოგადება

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

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

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

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

მოსამართლის მიერ კორუფციული სამართალდარღვევის, ანუ „საჯარო მოსამართლის მიერ კორუფციული სამართალდარღვევის, ანუ „საჯარო 
დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” 
საქართველოს კანონის მე-5, 5საქართველოს კანონის მე-5, 522, მე-7, მე-8, მე-10, მე-11, მე-13, 13, მე-7, მე-8, მე-10, მე-11, მე-13, 1344, 13, 1355 ან 20 ან 2044  
მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენამუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენა

მოსამართლის მიერ სასამართლოში საქმეთა განაწილებაში მოსამართლის მიერ სასამართლოში საქმეთა განაწილებაში 
უკანონო ჩარევაუკანონო ჩარევა

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

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

მოსამართლის მიერ დისციპლინური სამართალწარმოების  მოსამართლის მიერ დისციპლინური სამართალწარმოების  
განხორციელებისათვის ხელის შეშლაგანხორციელებისათვის ხელის შეშლა

მოსამართლის სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ სტატუსსმოსამართლის სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ სტატუსს

მოსამართლის მიერ პირადი და ინტენსიური (მეგობრული, ოჯახური) ურთი ერთო მოსამართლის მიერ პირადი და ინტენსიური (მეგობრული, ოჯახური) ურთი ერთო 
ბის დამყარება უშუალოდ მის მიერ განსახილველ საქმეში პროცესის მო ნა წი ლესბის დამყარება უშუალოდ მის მიერ განსახილველ საქმეში პროცესის მო ნა წი ლეს
თან, რაც იწვევს მოსამართლის მიკერძოებას ან/და პროცესის მონაწილისთვის თან, რაც იწვევს მოსამართლის მიკერძოებას ან/და პროცესის მონაწილისთვის 
უპირატესობის მინიჭებას, თუ მას ჰქონდა ინფორმაცია მხარის შესახებუპირატესობის მინიჭებას, თუ მას ჰქონდა ინფორმაცია მხარის შესახებ
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„მოსამართლის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი ვა დის 

არა სა პა ტიო მი ზე ზით არ სე ბი თად დარ ღ ვე ვა” გა ნი საზღ ვ რა, რო მელ შიც გა ერ თი ან და 

საქ მის გან ხილ ვის უსა ფუძ ვ ლო გა ჭი ა ნუ რე ბა23 და მო სა მარ თ ლის მო ვა ლე ო ბის არა ჯე-

რო ვა ნი შეს რუ ლე ბა (2020 წლის 1 იან ვ რამ დე მოქ მე დი რე დაქ ცი ა)24. საქ მის დად გე ნილ 

საპ რო ცე სო ვა და ში გან ხილ ვა და კავ ში რე ბუ ლია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ-

ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-6 მუხ ლ თან, რო მე ლიც თა ვის თავ ში არა 

მხო ლოდ საქ მის გო ნივ რულ ვა და ში გან ხილ ვას, არა მედ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ ლე-

ბა საც მო ი აზ რებს. 

სა სა მარ თ ლო სათ ვის სა ჩივ რის წარ დ გე ნის უფ ლე ბა არ არის თე ო რი უ ლი უფ ლე-

ბა და სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უფ ლე ბის აღი ა რე ბას თან ერ თად მო ი ცავს თა ვად 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის ლე გი ტი მურ მო ლო დინს. მხა რე თა ეფექ ტი ა ნი დაც ვა 

და კა ნო ნი ე რე ბის აღ დ გე ნა გუ ლის ხ მობს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი უწყე ბე ბის მი ერ კა ნო ნი-

ერ ძა ლა ში შე სუ ლი სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის აღ ს რუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას 

(Hornsby v. Greece, §40). მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ცხა დად აღ ს რუ ლე ბა ხელს უწყობს მე-6 

მუხ ლის პირ ვე ლი პა რაგ რა ფის მიზ ნის, კერ ძოდ, სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს, მიღ წე-

ვას (Diennet v. France, §33; Martinie v. France [GC], §39).

ამ დე ნად, დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის სა ხე – „საპროცესო კა ნონ მ დებ ლო ბით 

დად გე ნი ლი ვა დის არა სა პა ტიო მი ზე ზით არ სე ბი თად დარ ღ ვე ვა”, თა ვის თავ ში მო ი აზ-

რებს (i) კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი ვა დის დარ ღ ვე ვას და (ii) მხა რი სათ ვის გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბის გაგ ზავ ნი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვა დის დარ ღ ვე ვას. 2020 წლის 1 იან ვ რის 

ცვლი ლე ბე ბის თა ნახ მად, საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი ვა დის არა სა პა-

ტიო მი ზე ზით არ სე ბი თად დარ ღ ვე ვის ფარ გ ლებ ში მო ექ ცა ის გა დაც დო მე ბიც, რომ ლე-

ბიც ამ დრომ დე ფას დე ბო და, რო გორც მო სა მარ თ ლის მი ერ მო ვა ლე ო ბის არა ჯე რო ვა-

ნი შეს რუ ლე ბა25. 

2020 წელს და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურ ში წარ მოდ გე ნილ სა ჩი ვარ თა 

უმე ტე სო ბა, 2019 წლის მსგავ სად, შე ე ხე ბა საქ მის გან ხილ ვი სათ ვის კა ნო ნით გან საზღ-

ვ რუ ლი ვა დის დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვებს. 2020 წელს სა ჩი ვარ თა რა ო დე ნო ბა, სა დაც 

დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის სა ხედ მი თი თე ბუ ლი იყო საპ რო ცე სო ვა დის დარ ღ ვე ვა, 

შე ად გენ და არ სე ბუ ლი გა დაც დო მე ბის 64%-ს, რაც  20%-ით აღე მა ტე ბა გა სუ ლი წლის 

მაჩ ვე ნე ბელს. ვი ნა ი დან 2020 წლის 1 იან ვ რი დან მო სა მარ თ ლის მო ვა ლე ო ბის არა ჯე-

რო ვა ნი შეს რუ ლე ბა აღარ წარ მო ად გენს დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მას, და სა ბუ თე ბუ ლი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის დაგ ვი ა ნე ბით გა დაგ ზავ ნის სა ფუძ ვ ლით წარ მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რე ბი 

მო ექ ცა „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 751 

მუხ ლის მე-8 პუნ ქ ტის „ვ.ა” ქვე პუნ ქ ტ ში – საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი 

ვა დის არა სა პა ტიო მი ზე ზით არ სე ბი თად დარ ღ ვე ვა. შე სა ბა მი სად, 2019 წელ თან შე და-

რე ბით, საპ რო ცე სო ვა დის დარ ღ ვე ვით წარ მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბა გა ი-

23 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის 2020 წლის 1 იანვრამდე 
მოქმედი რედაქციის „დ“ ქვეპუნქტი.

24 იქვე, „ე“ ქვეპუნქტი.
25 იხ. დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში, გვ. 13, https://dis.court.ge/wp-content/

uploads/2020/07/dis2.pdf [ნანახია 28.12.2020]
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ზარ და, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი გა დაც დო მა თა ვის თავ ში გა სულ წელს მოქ მედ რამ დე ნი მე 

გა დაც დო მის სა ხეს აერ თი ა ნებს. 

დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად ჩა ით ვ ლე ბა მო სა მარ თ ლის მი ერ ჩა დე ნი ლი ქმე დე ბა, 

რო მე ლიც არ ღ ვევს კომ პე ტენ ცი ი სა და გუ ლის ხ მი ე რე ბის პრინ ციპს – არა სა პა ტიო მი-

ზე ზით არ სე ბი თად არ ღ ვევს სა ქარ თ ვე ლოს საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნილ 

ვა დას26. დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მა ზე მსჯე ლო ბი სას, აუცი ლე ბე ლია დად გინ დეს ნორ-

მით გან საზღ ვ რუ ლი სა მი პი რო ბის კუ მუ ლა ტი უ რი არ სე ბო ბა: 

• • სა ქარ თ ვე ლოს საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი ვა დის დარ-

ღ ვე ვა; 

• • დარ ღ ვე ვის არ სე ბი თი ხა სი ა თი; 

• • აღ ნიშ ნუ ლი დარ ღ ვე ვის თ ვის სა პა ტიო მი ზე ზის არარ სე ბო ბა.

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი ზე მო აღ ნიშ ნულ დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მა ზე მსჯე-

ლო ბი სას იყე ნებს რო გორც საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბას და ში და სა მარ თ ლებ რივ 

აქ ტებს, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლებ რივ აქ ტებს, რო გო რი ცაა ადა მი ა ნის უფ-

ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ა, მო სა მარ თ ლე-

თა ქცე ვის ბან გა ლო რის პრინ ცი პე ბი, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ევ რო პუ ლი 

კო მი სი ის (CEPEJ) სა სა მარ თ ლო დრო ის მე ნეჯ მენ ტის SATURN-ის გა ნახ ლე ბუ ლი სა-

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო მი თი თე ბე ბი და სხვა. გან მარ ტე ბი სას ეყ რ დ ნო ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა-

კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს27 და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს28.

ბან გა ლო რის პრინ ცი პე ბის თა ნახ მად, მო სა მარ თ ლემ უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა სა-

მარ თ ლო ში გან სა ხილ ვე ლად შე მო სუ ლი საქ მე ე ბის მიმ დი ნა რე კონ ტ რო ლი და ზე დამ-

ხედ ვე ლო ბა, რა თა შე ამ ცი როს ფუ ჭი ხარ ჯე ბი, ზედ მე ტი დაგ ვი ა ნე ბა და გა ჭი ა ნუ რე ბა. 

საქ მე ე ბის ეფექ ტი ა ნად, სა მარ თ ლი ა ნად და საკ მა რი სად სწრა ფად გან ხილ ვი სას მო სა-

მარ თ ლემ უნ და გა მო ი ჩი ნოს სა თა ნა დო ყუ რადღე ბა მხა რე თა უფ ლე ბე ბის მი მართ და 

უზ რუნ ველ ყოს სა და ვო სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტა ზედ მე ტი და ნა ხარ ჯე ბი სა და სა მარ-

თალ წარ მო ე ბის გა უ მარ თ ლე ბე ლი გა ჭი ა ნუ რე ბის გა რე შე29. საპ რო ცე სო ვა დებ ზე მსჯე-

ლო ბი სას, სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ-

ლოს უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს ვა დას ეფექ ტი ა ნი, 

ობი ექ ტუ რი და სა მარ თ ლი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად; საპ რო ცე სო 

ვა დე ბის დაც ვა ხელს უწყობს სა მარ თ ლებ რი ვი უსაფ რ თხო ე ბის, გან საზღ ვ რუ ლო ბის, 

სა მო ქა ლა ქო ურ თი ერ თო ბებ ში წეს რი გი სა და სტა ბი ლუ რო ბის დამ ყა რე ბას30.

შე საძ ლო დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მა ზე მსჯე ლო ბი სას, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ-

ტო რი ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს საქ მის სირ თუ ლე ზე, საქ მე ზე გან ხორ ცი ე ლე ბულ მოქ-

26 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ვ.ა“ ქვეპუნქტი.
27 იხ.: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება №2/5/879, 2019 წლის 14 ნოემბერი, II 2 

(5), საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება №3/1/531, 2013 წლის 05 ნოემბერი, II 17-19, 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება №3/2/577, 2014 წლის 24 დეკემბერი, II 7.

28 იხ.: Boddaert v. Belgium, Dobbertin v. France, Frydlender v. France, Koenig v. Germany, Poiss v. Austria; Bock v. Germany და 
სხვა.

29 „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრიციპები“ და მისი კომენტარები, თბილისი 2015, გვ. 192, §207.
30 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება №3/1/531, 2013 წლის 5 ნოემბერი, II 17-19.

3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნებისგანზოგადება
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მე დე ბებ ზე, ჩა ტა რე ბულ სხდო მებ სა და სხვა დას ხ ვა საპ რო ცე სო ღო ნის ძი ე ბა ზე, მო სა-

მარ თ ლის დატ ვირ თუ ლო ბა სა და მის ინ დი ვი დუ ა ლურ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე31. 

დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მა ზე მსჯე ლო ბი სას, საქ მის წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის 

ეტაპ ზე, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის და გან-

ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბის შეს წავ ლას თან ერ თად, ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს 

მო სა მარ თ ლის წარ მო ე ბა ში არ სე ბულ საქ მე თა სიმ რავ ლე სა და სტა ტის ტი კურ მო ნა-

ცე მებ ზე, ასე ვე მო სა მარ თ ლის შვე ბუ ლე ბა სა და სა ა ვად მ ყო ფო ფურ ცელ ზე ყოფ ნის 

პე რი ოდ ზე.

საპ რო ცე სო ვა დის არ სე ბით დარ ღ ვე ვა ზე მსჯე ლო ბი სას, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია საქ მე, 

სა დაც და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის შე საძ ლო ჩა დე-

ნად მი იჩ ნია მო სა მარ თ ლის მი ერ სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლის საქ მის გან ხილ ვა 3 წლი-

სა და 8 თვის გან მავ ლო ბა ში. დე ტა ლუ რი მოკ ვ ლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ საქ მე 

არ ხა სი ათ დე ბო და გან სა კუთ რე ბუ ლი სირ თუ ლით, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა და კავ ში რე ბუ-

ლი ყო ფი ლი ყო რო გორც მის ფაქ ტობ რივ, ისე სა მარ თ ლებ რივ სირ თუ ლე ებ თან. არც 

მხა რე თა ქმე დე ბე ბი იყო მი მარ თუ ლი საქ მის გან ხილ ვის გა ჭი ა ნუ რე ბი სა კენ. ამას თან, 

მო სა მარ თ ლის წარ მო ე ბა ში არ სე ბუ ლი საქ მე თა სიმ რავ ლე, სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე-

ბი, მო სა მარ თ ლის წარ მო ე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი საქ მის ყოფ ნის პე რი ო დი და გან სა ხილ ველ 

საქ მეს თან მი მარ თე ბით მო სა მარ თ ლის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საპ რო ცე სო მოქ მე-

დე ბე ბი არ იძ ლე ო და იმის ვა რა უ დის სა ფუძ ველს, რომ კონ კ რე ტუ ლი ვა და მიჩ ნე უ ლი 

ყო ფი ლი ყო გო ნივ რუ ლად32. 

შე საძ ლო დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის ჩა დე ნად შე ფას და მო სა მარ თ ლის წარ მო ე-

ბა ში არ სე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლის საქ მის გან ხილ ვის 1-წლიანი პე რი ო დი, რად-

გან მო სა მარ თ ლემ პირ ვე ლი სხდო მა მხო ლოდ საქ მის წარ მო ე ბა ში მი ღე ბი დან 11 თვის 

შემ დეგ ჩა ა ტა რა. საქ მის გან ხილ ვის საპ რო ცე სო ვა დის შე საძ ლო დარ ღ ვე ვა ზე მსჯე-

ლო ბი სას, ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-6 

მუხ ლ სა და იმ კრი ტე რი უ მებ ზე, რა საც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლო 

მე-6 მუხ ლის დარ ღ ვე ვის დად გე ნის დროს (საქმის გან ხილ ვის გო ნივ რუ ლი ვა დის დარ-

ღ ვე ვის გა მო) იყე ნებს33. 

ერ თ -ერთ დის ციპ ლი ნურ საქ მე ში, და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა მი იჩ ნი ა, რომ 

სა ხე ზე იყო საპ რო ცე სო ვა დის არა სა პა ტიო მი ზე ზით არ სე ბი თად დარ ღ ვე ვის ფაქ ტი, 

რად გან მო სა მარ თ ლეს საქ მე ზე თით ქ მის 1 წლის გან მავ ლო ბა ში არა ვი თა რი საპ რო ცე-

სო მოქ მე დე ბა არ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბი ა34.

ასე ვე, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის შე საძ ლო 

ჩა დე ნად შე ფას და მო სა მარ თ ლის წარ მო ე ბა ში სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლის საქ მის 2 წლი-

სა და 4 თვის ვა დით გან ხილ ვაც, რად გან მო სა მარ თ ლის წარ მო ე ბა ში არ სე ბულ საქ მე თა 

სიმ რავ ლის, სტა ტის ტი კი სა და დატ ვირ თუ ლო ბის, საქ მის მო სა მარ თ ლის წარ მო ე ბა ში 

31 დეტალურად კრიტერიუმები მოცემულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2018 წლის ანგარიშში, გვ. 28, 
https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2020/07/inspeqtori_new.indd_.pdf [ნანახია 28.12.2020]

32 დისციპლინური საქმე №195/19-2.
33 დისციპლინური საქმე №202/19-1.
34 დისციპლინური საქმე №97/20.
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ყოფ ნის პე რი ო დის შე ფა სე ბის შე დე გად,  გა მო იკ ვე თა საპ რო ცე სო ვა დის არა სა პა ტიო 

მი ზე ზით არ სე ბი თად დარ ღ ვე ვის ნიშ ნე ბი35. 

და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა საქ მის მოკ ვ ლე ვის შე დე გად, დის ციპ ლი ნურ 

გა დაც დო მად მი იჩ ნია მო სა მარ თ ლის მი ერ საქ მის გან ხილ ვი სათ ვის კა ნო ნით გან-

საზღ ვ რუ ლი საპ რო ცე სო ვა დის დარ ღ ვე ვა 7 თვით, რად გან მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რეს 

სარ ჩე ლი კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის დაც ვით ჩა ბარ და, თუმ ცა შე-

სა გე ბე ლი სა სა მარ თ ლო ში არ წა რუდ გე ნია არა თუ სა სა მარ თ ლოს მი ერ დად გე ნილ 

10-დღიან ვა და ში, არა მედ 7 თვე ზე მე ტი დრო ის გან მავ ლო ბა ში. ამ დე ნად, მო სა მარ-

თ ლე მხა რე თა შუ ამ დ გომ ლო ბის გან და მო უ კი დებ ლად, სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით იყო 

უფ ლე ბა მო სი ლი, საქ მე ზე მი ე ღო და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ან ემ ს ჯე ლა ამ სა-

კითხ თან და კავ ში რე ბით, თუმ ცა, მი სი მხრი დან რა ი მე სა ხის საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბა 

არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა36.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც-

დო მის შე საძ ლო ჩა დე ნად შე ა ფა სა საქ მის გან ხილ ვის საპ რო ცე სო ვა დის დარ ღ ვე ვა 2 

წლი თა და 8 თვით, ვი ნა ი დან საქ მის მა სა ლე ბის დე ტა ლუ რი გა მოკ ვ ლე ვის შე დე გად 

დად გინ და, რომ მი თი თე ბულ პე რი ოდ ში, მო სა მარ თ ლის მი ერ საქ მე ზე ჩა ი ნიშ ნა 6 სა სა-

მარ თ ლო სხდო მა, სა ი და ნაც ჩა ტარ და მხო ლოდ 2, ხო ლო მო პა სუ ხის შუ ამ დ გომ ლო ბის 

სა ფუძ ველ ზე გა და ი დო 4 სხდო მა. სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის თა ნახ მად, საქ-

მის გან ხილ ვის გა და დე ბა და საშ ვე ბია მხო ლოდ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე-

ვებ ში. საქ მის გან ხილ ვის გა და დე ბა არ უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს საქ მის გან ხილ ვის ვა დის 

უსა ფუძ ვ ლოდ გა ჭი ა ნუ რე ბას. თუ საქ მის გან ხილ ვის გა და დე ბის შე სა ხებ შუ ამ დ გომ ლო-

ბამ მი ი ღო სის ტე მა ტუ რი ხა სი ა თი და ეს არ სე ბი თად აჭი ა ნუ რებს საქ მის გან ხილ ვას, 

მო სა მარ თ ლე ვალ დე ბუ ლი ა, უარი უთხ რას შუ ამ დ გომ ლო ბის ავ ტორს მის დაკ მა ყო ფი-

ლე ბა ზე და გა აგ რ ძე ლოს საქ მის გან ხილ ვა. აღ ნიშ ნუ ლი, ამ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში, 

მო სა მარ თ ლის მხრი დან არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა, რა მაც გა ნა პი რო ბა საქ მის საპ რო ცე-

სო კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი ვა დის არ სე ბი თი დარ ღ ვე ვა. საქ მის გა რე მო ე ბე ბის 

შეს წავ ლი სას, და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა გა ით ვა ლის წი ნა მო სა მარ თ ლის შვე ბუ-

ლე ბა ში ყოფ ნის პე რი ო დი, თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ამი სა, საქ მის გან ხილ ვის საპ რო ცე სო 

ვა დის 2 წლი თა და 8 თვით დარ ღ ვე ვა არ მი იჩ ნია გო ნივ რუ ლად37.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მო სა მარ თ ლის მი ერ საქ მის გან ხილ ვი სათ ვის 

გან საზღ ვ რუ ლი საპ რო ცე სო ვა დის 3 წლი თა და 1 თვით დარ ღ ვე ვის ფაქ ტი არ შე ფას და 

დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად. და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ გათ ვა ლის წი ნე ბუ-

ლი იქ ნა ის გა რე მო ე ბა, რომ საქ მე ში მო ნა წი ლე ობ და რამ დე ნი მე მო პა სუ ხე, რო მელ-

თათ ვი საც სარ ჩე ლის ჩა ბა რე ბა ხდე ბო და არა თან მიმ დევ რუ ლად. მხა რე თა შუ ამ დ გომ-

ლო ბის სა ფუძ ველ ზე მო სა მარ თ ლე იძუ ლე ბუ ლი იყო, მი ე ღო შე სა ბა მი სი საპ რო ცე სო 

ზო მე ბი, მხა რი სათ ვის შე სა გებ ლის პო ლი ცი ის მეშ ვე ო ბით და სა ჯა რო შეტყო ბი ნე ბის 

გზით ჩა ბა რე ბის შე სა ხებ. ასე ვე, მო სარ ჩე ლის მი ერ ორ ჯერ და ზუს ტ და სა სარ ჩე ლო 

35 დისციპლინური საქმე №40/20.
36 დისციპლინური საქმე №214/19.
37 დისციპლინური საქმე №24/20.

3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნებისგანზოგადება
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მოთხოვ ნა, რა მაც ხე ლი შე უწყო საქ მის გა ჭი ა ნუ რე ბას. მო პა სუ ხე ე ბი სათ ვის სარ ჩე ლის 

ჩა ბა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი საპ რო ცე სო ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა მო სა მარ თ ლეს 

უწევ და და ზუს ტე ბუ ლი სარ ჩე ლის შე სა ბა მი სად. ამ დე ნად, მო სა მარ თ ლის დატ ვირ თუ-

ლო ბის, მის მი ერ გან ხი ლუ ლი შუ ამ დ გომ ლო ბე ბის რა ო დე ნო ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბუ-

ლი საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბე ბის პე რი ო დუ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მის მი ერ საქ მის 

გან ხილ ვის ვა დის დარ ღ ვე ვა თუნ დაც 3 წელ ზე მე ტი დრო ით, არ ჩა ით ვა ლა დის ციპ ლი-

ნურ გა დაც დო მად, ვი ნა ი დან საპ რო ცე სო ვა დის დარ ღ ვე ვა არ ყო ფი ლა მო სა მარ თ ლის 

ბრა ლე უ ლი ქმე დე ბის შე დე გი38. 

ერ თ -ერთ დის ციპ ლი ნურ საქ მე ში სა ჩივ რის ავ ტო რი მი უ თი თებ და მო სა მარ თ ლის 

მხრი დან საპ რო ცე სო ვა დის დარ ღ ვე ვის თა ო ბა ზე, თუმ ცა საქ მის მა სა ლე ბის დე ტა ლუ-

რი მოკ ვ ლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ მო სა მარ თ ლემ საქ მე გა ნი ხი ლა 2 თვე სა და 16 

დღე ში, რაც არ შე ფას და რო გორც დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მა, ვი ნა ი დან მო სა მარ თ-

ლემ საქ მე გა ნი ხი ლა სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 59-ე მუხ ლის 

მე-3 პუნ ქ ტით დად გე ნი ლი ვა დის დაც ვით39. დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად არ შე ფას და 

ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თ ლის საქ მის გან ხილ ვა 4 თვე სა და 9 დღე ში40. უნ და აღი ნიშ-

ნოს, რომ ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში მო სა მარ თ ლე საქ მეს გა ნი ხი ლავ და საპ რო ცე სო კა ნონ მ-

დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სის შე სა ბა მი სად.

დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად არ შე ფას და მო სა მარ თ ლის მი ერ საქ მის გან ხილ ვა 1 

წლი სა და 2 თვის გან მავ ლო ბა ში, შემ დეგ მი ზეზ თა გა მო: მო სა მარ თ ლემ სა ან გა რი შო 

წლის გან მავ ლო ბა ში და ას რუ ლა გან სა ხილ ველ საქ მე თა ნა ხე ვარ ზე მე ტი, კონ კ რე ტულ 

საქ მეს თან მი მარ თე ბით გა ნა ხორ ცი ე ლა არა ერ თი საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბა, ხო ლო კონ-

კ რე ტუ ლი სა მო ქა ლა ქო საქ მე, მო პა სუ ხე თა სიმ რავ ლის გა მო, გა ნე კუთ ვ ნე ბა ტექ ნი კუ-

რად რთუ ლად მო სამ ზა დე ბელ საქ მეს41. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მა ზე მსჯე ლო ბი სას და მო უ კი დე-

ბე ლი ინ ს პექ ტო რი აფა სებს კონ კ რე ტუ ლი მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბას. დის ციპ ლი ნურ 

საქ მე ში №120/20 და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა მარ თა ლი ა, მი იჩ ნი ა, რომ საქ მის 

გან ხილ ვი სათ ვის დად გე ნი ლი საპ რო ცე სო ვა და სა ერ თო ჯამ ში და ირ ღ ვა, თუმ ცა ბრა-

ლე უ ლო ბის შე ფა სე ბი სას თი თო ე ულ მო სა მარ თ ლეს თან მი მარ თე ბით ინ დი ვი დუ ა ლუ-

რად იმ ს ჯე ლა. მოკ ვ ლე ვის შე დე გად და დას ტურ და, რომ საქ მის გან ხილ ვა მიმ დი ნა რე-

ობ და 5 წლის გან მავ ლო ბა ში, თუმ ცა საქ მეს იხი ლავ და არა ერ თი, არა მედ რამ დე ნი მე 

მო სა მარ თ ლე. მო სა მარ თ ლე თა გან მხო ლოდ ერ თის წარ მო ე ბა ში საქ მე იმ ყო ფე ბო და 3 

წე ლი და 5 თვე, რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, არ იქ ნა მიჩ ნე უ ლი გო ნივ რულ ვა დად. შე სა ბა მი სად, 

და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა მხო ლოდ ერ თი მო სა მარ თ ლის მი მართ და ად გი ნა დის-

ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის შე საძ ლო ჩა დე ნის ფაქ ტი42. 

ამ დე ნად, სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თ ლის საქ მე ებ ზე გან ხილ ვის 

ვა დის დარ ღ ვე ვა მერ ყე ობს 2 თვი დან 5 წლამ დე პე რი ოდ ში. დარ ღ ვე ვა უმე ტე სად მომ-

38 დისციპლინური საქმე №116/20.
39 დისციპლინური საქმე №211/19.
40 დისციპლინური საქმე №60/20.
41 დისციპლინური საქმე №196/19.
42 დისციპლინური საქმე №120/20.
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დი ნა რე ობ და მხა რე თა მოქ მე დე ბე ბის, მო სა მარ თ ლის წარ მო ე ბა ში არ სე ბუ ლი საქ მე ე ბის 

სიმ რავ ლი დან, ისე ვე, რო გორც გარ კ ვე ულ საქ მე ებ ზე მო სა მარ თ ლის უმოქ მე დო ბი დან. 

ამას თან, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მა ზე მსჯე ლო ბა ხდე ბა ინ-

დი ვი დუ ა ლურ მო სა მარ თ ლეს თან მი მარ თე ბით შე მამ სუ ბუ ქე ბე ლი და და მამ ძი მე ბე ლი 

გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

რაც შე ე ხე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებს, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ, რო გორც წე სი, 

საპ რო ცე სო ვა დე ბის არ სე ბი თად დარ ღ ვე ვის შე სა ხებ წარ მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რე ბი სის ხ-

ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებს არ შე ე ხე ბა, თუმ ცა ერ თ -ერთ დის ციპ ლი ნურ საქ მე ზე, რო მე-

ლიც სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მის გან მ ხილ ვე ლი მო სა მარ თ ლის მი მართ იყო წარ მოდ-

გე ნი ლი, და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა მი იჩ ნი ა, რომ შე საძ ლოა ად გი ლი ჰქო ნო და 

დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მას, ვი ნა ი დან და ვის გან ხილ ვის ვა და 9 თვით აღე მა ტე ბო და 

საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რულს43, ასე ვე დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად 

შე ფას და მო სა მარ თ ლის მი ერ საქ მის გან სა ხილ ვე ლად კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი ვა დი-

სათ ვის 10 თვით გა და ჭარ ბე ბა44. 

საქ მის გან ხილ ვი სათ ვის დად გე ნილ საპ რო ცე სო ვა დას თან ერ თად, რო გორც უკ-

ვე აღი ნიშ ნა, „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო-

ნის 751 მუხ ლის მე-8 პუნ ქ ტის „ვ.ა” ქვე პუნ ქ ტი, გა დაწყ ვე ტი ლე ბა/ გან ჩი ნე ბის მომ-

ზა დე ბი სა თუ მხა რი სათ ვის გაგ ზავ ნა/ ჩა ბა რე ბის კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი ვა დის 

დარ ღ ვე ვა საც მო ი აზ რებს. აღ ნიშ ნულ თან მი მარ თე ბით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დის ციპ-

ლი ნუ რი საქ მე, სა დაც დად გინ და, რომ მხა რეს და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 1 

წლის დაგ ვი ა ნე ბით ჩა ბარ და. ამას თან, ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, მო სა მარ თ ლეს 

რა ი მე სა ხის საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბა არ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბი ა, საქ მე არ გა მო ირ ჩე ო და 

გან სა კუთ რე ბუ ლი სირ თუ ლით (ფაქტობრივი და სა მარ თ ლებ რი ვი სირ თუ ლე). შე სა-

ბა მი სად, და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა და ად გი ნა დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის 

შე საძ ლო ჩა დე ნის ფაქ ტი45. 

დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად იქ ნა მიჩ ნე უ ლი მხა რი სათ ვის და სა ბუ თე ბუ ლი გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბის გაგ ზავ ნი სათ ვის კა ნო ნით დად გე ნი ლი ვა დის 1 წლი თა და 5 თვით დარ ღ ვე-

ვის ფაქ ტი. და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა დას კ ვ ნა ში ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა იმ გა-

რე მო ე ბა ზე, რომ და სა ბუ თე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის დაგ ვი ა ნე ბით გაგ ზავ ნით მხა რეს 

მი ად გა არ სე ბი თი ხა სი ა თის ზი ა ნი, რად გან და ვა შე ე ხე ბო და გა დაწყ ვე ტი ლე ბით და ნიშ-

ნუ ლი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ანაზღა უ რე ბას46. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ად მი ნის ტ-

რა ცი ულ საქ მე ებ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის ვა და აით ვ ლე ბა და სა ბუ თე ბუ ლი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის / გან ჩი ნე ბის მხა რე თათ ვის ჩა ბა რე ბის მო მენ ტი დან, და მო უ კი დე ბე-

ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად იქ ნა მიჩ ნე უ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 

მხა რე თათ ვის 1 წლი სა და 6 თვის შემ დ გომ გაგ ზავ ნის ფაქ ტი47.

დის ციპ ლი ნურ საქ მე ზე №34/20 დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად არ შე ფას და ად მი-

43 დისციპლინური საქმე №209/19.
44 დისციპლინური საქმე №212/19.
45 დისციპლინური საქმე №58/20.
46 დისციპლინური საქმე №79/20. 
47 დისციპლინური საქმე №86/20.

3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნებისგანზოგადება
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ნის ტ რა ცი ულ საქ მე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მხა რი სათ ვის 28 დღის დაგ ვი ა ნე ბით გაგ-

ზავ ნის ფაქ ტი48, ასე ვე, გა დაც დო მად არ იქ ნა მიჩ ნე უ ლი 2 თვი სა და 16 დღის დაგ ვი-

ა ნე ბით და სა ბუ თე ბუ ლი გან ჩი ნე ბის მხა რე თათ ვის გაგ ზავ ნის ფაქ ტი49. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 

რომ ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში გან ჩი ნე ბა/ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დაგ ვი ა ნე ბით გა იგ ზავ ნა ად მი-

ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თ ლის საქ მე ებ ზე, რო მელ თა გა სა ჩივ რე ბის ვა და შე სა ბა მი სი აქ-

ტის მხა რე თათ ვის ჩა ბა რე ბი დან აით ვ ლე ბა. ამ დე ნად, მხა რე ებს არ შეზღუდ ვი ათ გა-

სა ჩივ რე ბის ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბა. ამას თან, კონ კ რე ტულ საქ მე ებ ზე მსჯე ლო ბი სას 

და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა გა ით ვა ლის წი ნა მო სა მარ თ ლის დატ ვირ თუ ლო ბა.

ამ დე ნად, კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი საპ რო ცე სო ვა დის დარ ღ ვე ვის 

ფაქ ტ ზე მსჯე ლო ბი სას და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს გო ნივ რუ-

ლი ვა დის სტან დარ ტით, რად გან „მხარეებს უფ ლე ბა აქვთ, მა თი სარ ჩე ლი ან დაც-

ვის არ გუ მენ ტე ბი გო ნივ რულ ვა და ში50 იყოს გან ხი ლუ ლი სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ-

ლოს მი ერ”51.

სა ინ ტე რე სო ა, რამ დე ნად იზი ა რებს სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭო 

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ მოკ ვ ლე ვის შე დე გად დად გე ნილ დის ციპ ლი-

ნუ რი გა დაც დო მის შე საძ ლო ჩა დე ნის შე ფა სე ბას საპ რო ცე სო ვა დის არ სე ბით დარ-

ღ ვე ვას თან მი მარ თე ბით და რა სტან დარ ტით ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს და მო უ კი დე ბე ლი 

ინ ს პექ ტო რის დას კ ვ ნე ბის გან ხილ ვი სას. სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, და-

მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის დაწყე ბით წარ დ გე ნი ლი 

დას კ ვ ნე ბის 76% სწო რედ საპ რო ცე სო ვა დის არ სე ბით დარ ღ ვე ვას შე ე ხე ბო და, რო-

მელ თა დი დი ნა წი ლი სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ არ გა ი ზი ა რა52.

კერ ძოდ, იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ არ გა ი ზი ა რა და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ-

ტო რის მო საზ რე ბა და საქ მის გან ხილ ვის გა ჭი ა ნუ რე ბა 1 წლი სა და 4 თვის ვა დით არ 

შე ა ფა სა შე საძ ლო დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად. აღ ნიშ ნულ ზე მსჯე ლო ბი სას სა ქარ თ-

ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა სტა ტის ტი კა ზე, საქ-

მე თა სიმ რავ ლე ზე და, მო სა მარ თ ლის დატ ვირ თუ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, საქ მე ზე 

დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბა შეწყ ვი ტა53. 

ერ თ -ერთ დის ციპ ლი ნურ საქ მე ზე და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა მი იჩ ნი ა, რომ 1 

წლი თა და 6 თვით საქ მის გან ხილ ვის საპ რო ცე სო ვა დის გა ჭი ა ნუ რე ბა შე ი ცავ და დის-

ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის ნიშ ნებს გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ გან სა ხილ ვე ლი საქ მე არ 

წარ მო ად გენ და რთუ ლი კა ტე გო რი ის და ვას და მო სა მარ თ ლის მი ერ საქ მე ზე არ ც თუ 

ისე მოკ ლე ინ ტერ ვა ლით ხორ ცი ელ დე ბო და საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბე ბი, თუმ ცა იუს ტი-

ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ წარ დ გე ნი ლი დას კ ვ ნა არ გა ი ზი ა რა და ხმა თა სრუ ლი უმ რავ-

48 დისციპლინური საქმე №34/20.
49 დისციპლინური საქმე №215/19.
50 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი 

პარაგრაფი ითვალისწინებს შემდეგს: „ყოველი ადამიანი, მისი სამოქალაქო ხასიათის უფლებებისა და მოვალეობების... 
გამორკვევისას აღჭურვილია გონივრულ ვადაში მისი საქმის სამართლიანი და საქვეყნოდ განხილვის უფლებით კანონის 
საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი სასამართლოს მიერ“.

51 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE), გონივრულ ვადაში საქმის სამართლიანი განხილვის 
და სასამართლო პროცესში მოსამართლის როლის შესახებ დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების 
გათვალისწინებით, სტრასბურგი, 2004 წლის 24 ნოემბერი, დასკვნა №6, გვ. 27, §98.

52 დეტალური სტატისტიკური ინფორმაცია იხილეთ წინამდებარე ანგარიშის 2.4 თავში.
53 დისციპლინური საქმე №138/18.
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ლე სო ბით, მო სა მარ თ ლის დატ ვირ თუ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შეწყ ვი ტა დის ციპ ლი-

ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბა54. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი საქ მე ე ბის მსგავ სად, სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ-

ჭომ არ გა ი ზი ა რა და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის რე კო მენ და ცია და საქ მის გან ხილ ვის 

1 წლი სა და 9 თვის ვა დით დარ ღ ვე ვა არ შე ა ფა სა შე საძ ლო დის ციპ ლი ნურ გა დაც-

დო მად. ამ შემ თხ ვე ვა შიც გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დროს სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის 

უმაღ ლეს მა საბ ჭომ გა ით ვა ლის წი ნა მო სა მარ თ ლის დატ ვირ თუ ლო ბა და საქ მე ზე მხა-

რე თა მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბე ბი, რა მაც ხე ლი შე უწყო საქ მის 

გან ხილ ვის ვა დის გა ჭი ა ნუ რე ბას55.

სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ გა ი ზი ა რა და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ-

ტო რის დას კ ვ ნა და მი ი ღო დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის დაწყე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

საქ მე ზე, რომ ლის გან ხილ ვა მიმ დი ნა რე ობ და 2 წლის გან მავ ლო ბა ში. და მო უ კი დე ბელ მა 

ინ ს პექ ტორ მა დას კ ვ ნა ში აღ ნიშ ნა, რომ მო სა მარ თ ლემ, მის თ ვის საქ მის გა და ცე მი დან 

1 წლის და 11 თვის შემ დეგ და ნიშ ნა სა სა მარ თ ლო სხდო მა. სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი-

ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ მი იჩ ნი ა, რომ სა ჩივ რის სა ფუძ ვ ლი ა ნო ბის შეს წავ ლის შე დე გად 

დად გე ნი ლი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის ერ თობ ლი ო ბა და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ დის 

სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად ქმნი და საკ მა რის ფაქ ტობ რივ (მტკიცებულებით) სა ფუძ-

ველს იმ ვა რა უ დი სათ ვის, რომ მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბა შე ი ცავ და კა ნო ნით გან საზღ ვ-

რუ ლი დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის ჩა დე ნის ნიშ ნებს56.

სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ გა ი ზი ა რა და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ-

ტო რის დას კ ვ ნა მო სა მარ თ ლის მი ერ და სა ბუ თე ბუ ლი გან ჩი ნე ბის მხა რი სათ ვის დაგ ვი-

ა ნე ბით გაგ ზავ ნის თა ო ბა ზე და დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნა და იწყო საქ მე ზე, სა დაც, ნაც ვ-

ლად საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი 5 დღი სა, გან ჩი ნე ბა მხა რეს გა ეგ ზავ ნა 

5 თვე სა და 17 დღე ში. მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბის შე ფა სე ბი სას, მხედ ვე ლო ბა ში იქ ნა მი-

ღე ბუ ლი საქ მის მო სა მარ თ ლის წარ მო ე ბა ში ყოფ ნის პე რი ო დიც (02 წე ლი, 05 თვე და 19 

დღე, აქე დან საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბის გა ნუ ხორ ცი ე ლებ ლო ბის ყვე ლა ზე დი დი ინ ტერ-

ვა ლი იყო 06 თვე და 13 დღე), მო სა მარ თ ლის წარ მო ე ბა ში არ სე ბულ საქ მე თა სიმ რავ-

ლე, დატ ვირ თუ ლო ბა და გან სა ხილ ველ საქ მეს თან მი მარ თე ბით მო სა მარ თ ლის მი ერ 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბე ბი, მათ შო რის, ჩა ტა რე ბუ ლი სხდო მე ბი, 

შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ მი იჩ ნი ა, რომ ზე მო აღ ნიშ-

ნუ ლი გა რე მო ე ბე ბი არ ქმნი და საკ მა რის სა ფუძ ველს ქმე დე ბის მცი რე მნიშ ვ ნე ლო ბის 

დარ ღ ვე ვად მი საჩ ნე ვად57.

ერ თ -ერთ საქ მე ზე მო სა მარ თ ლემ მტკი ცე ბუ ლე ბა თა გა მოთხო ვის შე სა ხებ გან ჩი ნე-

ბა სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნულ სა ა გენ ტოს გა უგ ზავ ნა 1 წლის, 1 თვი სა და 18 დღის 

შემ დ გომ, რაც და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ შე ფას და დის ციპ ლი ნურ გა დაც-

დო მად. აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცია იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ გა ი ზი ა რა და მი-

54 დისციპლინური საქმე №230/18.
55 დისციპლინური საქმე №234/18.
56 დისციპლინური საქმე №161/18.
57 დისციპლინური საქმე №26/247-18.

3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნებისგანზოგადება
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ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მო სა მარ თ ლის მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის დაწყე ბი სა და 

ახ ს ნა- გან მარ ტე ბის ჩა მორ თ მე ვის შე სა ხებ58.

58 დისციპლინური საქმე №204/18.
59 „მოსამართლეთა პროფესიული ქცევის მარეგულირებელი პრინციპებისა და წესების, კერძოდ, ეთიკის ნორმების, 

თანამდებობასთან შეუფერებელი ქცევისა და მიუკერძოებლობის შესახებ“ ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო 
საბჭოს (CCJE) დასკვნა №3 (2002) და „მართლმსაჯულების საბჭო საზოგადოების სამსახურში“ ევროპის მოსამართლეთა 
საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) დასკვნა №10 (2007). 

60 „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრიციპები“ და მისი კომენტარები, თბილისი 2015, გვ. 98, §67.
61 Managing Conflict of Interest in the Public Service, OECD GUIDELINES AND COUNTRY EXPERIENCES, 2003, გვ. 48.

3.2.მოსამართლისმიერსამოსამართლოუფლებამოსილების
განხორციელებაპირადიინტერესის,პოლიტიკურიანსოციალუ
რიზეგავლენით

სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის მე ოთხე ტალ ღის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად, „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა-

ნუ ლი კა ნო ნის 751 მუხ ლ ში გა ნი საზღ ვ რა დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის ახა ლი სა ხე 

„მოსამართლის მი ერ სა მო სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა პი რა დი 

ინ ტე რე სის, პო ლი ტი კუ რი ან სო ცი ა ლუ რი ზე გავ ლე ნით”. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ორ-

გა ნუ ლი კა ნო ნი არ იძ ლე ვა იმის ზუსტ გან საზღ ვ რე ბას, თუ რას მო ი ცავს პი რა დი ინ-

ტე რე სი ან რა სა ხის ზე გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად. 

შე სა ბა მი სად, მსგავ სი სა ფუძ ვ ლით დის ციპ ლი ნუ რი საქ მე ე ბის მოკ ვ ლე ვა გა მოწ ვე ვას 

წარ მო ად გენს. 

აღ ნიშ ნულ გა დაც დო მას თან მი მარ თე ბით სა ჩივ რის ავ ტორ თა მოთხოვ ნე ბი, რო-

გორც წე სი, უკავ შირ დე ბა მო სა მარ თ ლის მი ერ საქ მის შე დე გით და ინ ტე რე სე ბის ფაქტს, 

მი კერ ძო ე ბულ და მო კი დე ბუ ლე ბას რო მე ლი მე მხა რის მი მართ ან ვალ დე ბუ ლე ბის არა-

ჯე რო ვან შეს რუ ლე ბას.

გა დაც დო მის ზე მო აღ ნიშ ნულ სა ხე ზე მსჯე ლო ბი სას და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი 

ეყ რ დ ნო ბა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლებ რივ აქ ტებს. უმე ტეს წი ლად, ბან გა ლო რის პრინ-

ცი პებ სა და ევ რო პის მო სა მარ თ ლე თა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს დას კ ვ ნებს59. კერ ძოდ, 

ბან გა ლო რის პრინ ცი პე ბის კო მენ ტა რე ბის თა ნახ მად, „ინტერესთა კონ ფ ლიქ ტის პო-

ტენ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბა წარ მო ი შო ბა, რო ცა მო სა მარ თ ლის (ან მი სი ახ ლობ ლე ბის) 

პი რა დი ინ ტე რე სე ბი ეწი ნა აღ მ დე გე ბა მის მო ვა ლე ო ბას, მი უ კერ ძო ებ ლად გა ნი ხი ლოს 

სა სა მარ თ ლო საქ მე ე ბი”60. 

პი რა დი ინ ტე რე სი და ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი ძი რი თა დად ფი ნან სუ რი და ეკო ნო-

მი კუ რი ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს, ახ ლო საა პი რად ურ თი ერ თო ბებ თან, სხვა 

პი რად ინ ტე რე სებ სა და ვალ დე ბუ ლე ბებ თან. ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი მო ი აზ რებს 

რო გორც პირ და პი რი, ისე ირი ბი კომ პ რო მი სის შე საძ ლებ ლო ბას სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 

მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბი სას61. ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი არის წი ნა აღ მ დე გო ბა, რო მე-

ლიც გა მომ დი ნა რე ობს მო ვა ლე ო ბე ბის შეს რუ ლე ბი დან, რო დე საც სა ზო გა დო ე ბი სა და 

პი რა დი ინ ტე რე სე ბი ერ თ მა ნეთს ერ წყ მის, რაც მო ი ცავს პირ და პი რი ან ირი ბი ხა სი ა-
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თის ფი ნან სურ ინ ტე რე სებს62. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მო სა მარ თ ლე ე ბის და მო უ კი დებ-

ლო ბა უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს, რო გორც გავ ლე ნი სა გან თა ვი სუ ფა ლი, მი უ კერ ძო ე ბე ლი 

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გა რან ტი ა. მო სა მარ თ ლე თა და მო უ კი დებ ლო ბა არ არის პრე რო-

გა ტი ვა ან პრი ვი ლე გია მო სა მარ თ ლე თა პი რა დი ინ ტე რე სე ბის სა სარ გებ ლოდ63, რად-

გან მო სა მარ თ ლე სა და მხა რეს შო რის პი რა დი ან პერ სო ნა ლუ რი კავ ში რე ბი ეჭ ვ ქ ვეშ 

აყე ნებს სა სა მარ თ ლოს მი უ კერ ძო ებ ლო ბას (Pescador Valero v. Spain, §27; Micallef v. 

Malta, §102).  

იმი სათ ვის, რომ მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბა მიჩ ნე ულ იქ ნეს პი რა დი ინ ტე რე სით, პო-

ლი ტი კუ რი ან სო ცი ა ლუ რი ზე გავ ლე ნით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლად, მო სა მარ თ ლემ უფ ლე-

ბა მო სი ლე ბა ბო რო ტად უნ და გა მო ი ყე ნოს ან / და ის უნ და მოქ მე დებ დეს არა კე თილ სინ-

დი სი ე რად, მი კერ ძო ე ბუ ლად, უნ და ჰქონ დეს რა ი მე პი რა დი ინ ტე რე სი ან უნ და მი ი ღოს 

სარ გე ბე ლი კონ კ რე ტუ ლი საქ მი დან. 

პი რა დი ინ ტე რე სის მოკ ვ ლე ვის დროს გან სა კუთ რე ბულ სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს 

მო სა მარ თ ლის მი ერ დის კ რე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე-

ბუ ლი ქმე დე ბა. კერ ძოდ, თუ მო სა მარ თ ლე მოქ მე დებს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 

დის კ რე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლებ ში, გარ კ ვე ულ შემ თხ ვე ვა ში, პი რა დი ინ-

ტე რე სის არ სე ბო ბის და დას ტუ რე ბა და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ დის სტან დარ ტით საკ მა ოდ 

რთუ ლი ა64. ხო ლო იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მო სა მარ თ ლე და უშ ვებს შეც დო მას კონ კ რე ტუ-

ლი სა კითხის გა დაწყ ვე ტის დროს, მაგ რამ დად გინ დე ბა, რომ იგი უფ ლე ბა მო სი ლე ბას 

ახორ ცი ე ლებ და ში ნა გა ნი რწმე ნი სა და კე თილ სინ დი სი ე რე ბის სა ფუძ ველ ზე, მი იჩ ნევ და, 

რომ მოქ მე დებ და მარ თ ლ ზო მი ე რად და არ გა აჩ ნ და პი რა დი ინ ტე რე სი, მა შინ აღ ნიშ ნუ-

ლი სა ფუძ ვ ლით მო სა მარ თ ლის დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მა და უშ ვე ბე ლი ა65. 

სა მო სა მარ თ ლო ფუნ ქ ცი ე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ხა სი ა თი, სა სა მარ თ ლო ინ ს ტი ტუ-

ტის ღირ სე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის და მო სა მარ თ ლე ე ბის ყვე ლა სა ხის ზე წო ლის გან დაც ვის 

აუცი ლებ ლო ბა გუ ლის ხ მობს, რომ მო სა მარ თ ლე ე ბი ისე უნ და იქ ცე ოდ ნენ, რომ თა ვი-

დან აიცი ლონ ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი ან თა ვი ან თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ბო რო ტად გა-

მო ყე ნე ბა66. აქე დან გა მომ დი ნა რე, შე საძ ლო ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი, მო სა მარ თ ლის 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა თუ ობი ექ ტუ რი დამ კ ვირ ვებ ლის თვალ ში 

შე საძ ლო მი უ კერ ძო ებ ლო ბა, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ სწო რედ პი რა დი ინ-

ტე რე სის სა ფუძ ვ ლით გა ნი ხი ლე ბა.

62 იქვე, გვ. 57.
63 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE), მართლმსაჯულების საბჭო საზოგადოების სამსახურში, 

დასკვნა №10, სტრასბურგი, 2007 წლის 23 ნოემბერი, §9, გვ. 4.
64 პრაქტიკაში შეიძლება წარმოიშვას პრობლემა ისეთი სახის საკითხების გადაწყვეტის დროს, როდესაც კონკრეტული 

გადაწყვეტილების მიღებისას მოსამართლე მოქმედებდა დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, თუმცა საჩივრის 
ავტორს მიაჩნია, რომ მოსამართლემ გადაწყვეტილება გამოიტანა პირადი ინტერესით, პოლიტიკური ან სოციალური 
ზეგავლენით. აღნიშნული საფუძვლით წარმოდგენილი საჩივრის მოკვლევის დროს გამოწვევას წარმოადგენს იმის 
დადგენა, მოსამართლის მიმართ რაიმე სახის ზეწოლა განხორციელდა, მოქმედებდა ის პირადი ინტერესის საფუძველზე 
თუ გადაწყვეტილების მიღების დროს მოქმედებდა მხოლოდ საპროცესო კოდექსით მისთვის მინიჭებული დისკრეციული 
უფლებამოსილების ფარგლებში. ამ შემთხვევაში პრობლემურია, ასევე, ქმედება უნდა შეფასდეს და გადაწყვეტილება 
მიღებულ იქნეს აქტის კანონიერებაზე ზედამხედველობის დაუშვებლობის საფუძვლით თუ მიღებულ იქნეს დასკვნა 
დისციპლინური გადაცდომის ნიშნების არსებობა/არარსებობის თაობაზე. 

65 მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის სისტემის ანალიზი, თბილისი 2014, გვ. 24, იხ.: http://coalition.ge/files/analysis_of_
the_judicial_liability_system_ge.pdf [ნანახია 28.12.2020]

66 „მოსამართლეთა პროფესიული ქცევის მარეგულირებელი პრინციპებისა და წესების, კერძოდ, ეთიკის ნორმების, 
თანამდებობასთან შეუფერებელი ქცევისა და მიუკერძოებლობის შესახებ“ ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო 
საბჭოს (CCJE) დასკვნა №3 (2002), §37.

3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნებისგანზოგადება
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პი რა დი ინ ტე რე სით სა მო სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე 

მსჯე ლო ბი სას, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია საქ მე, სა დაც მო სა მარ თ ლე მხა რე თა ქმე დე ბე ბის 

შე ფა სე ბით იყო და კა ვე ბუ ლი, ზოგ კითხ ვას თა ვად პა სუ ხობ და, არ აც დი და მხა რეს 

პა სუ ხის მოს მე ნას, ისე ითხოვ და სხვა კითხ ვის დას მას. აღ ნიშ ნულ სა კითხ ზე მსჯე-

ლო ბი სას, და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა სა მო ქა ლა ქო საპ-

რო ცე სო კო დექ სის 127-ე მუხ ლის მე ო რე ნა წილ ზე, რომ ლის თა ნახ მა დაც, შე კითხ-

ვის უად გი ლოდ ან შე უ ფე რებ ლად მიჩ ნე ვა და მი სი მოხ ს ნა შე უძ ლია მო სა მარ თ ლეს 

ერ თ პი როვ ნუ ლად, ხო ლო რო ცა საქ მეს კო ლე გი უ რი სა სა მარ თ ლო იხი ლავს, მა შინ – 

სხდო მის თავ მ ჯ დო მა რეს. შე სა ბა მი სად, საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბა მო სა მარ თ ლეს 

აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას, დას ვას შე კითხ ვე ბი. სხდო მის ოქ მის შეს წავ ლის შე დე გად 

დად გინ და, რომ მარ თა ლი ა, შე კითხ ვე ბის ეტაპ ზე მო სა მარ თ ლე რამ დენ ჯერ მე ჩა ე რია 

და შე აწყ ვე ტი ნა მხა რეს კითხ ვის დას მა, თუმ ცა ეს ქმე დე ბა საქ მის უკეთ შეს წავ ლი სა-

კენ იყო მი მარ თუ ლი, რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა საც მო სა მარ თ ლეს საპ რო ცე სო კა ნონ-

მ დებ ლო ბა ანი ჭებ და67. ამ დე ნად, მო სა მარ თ ლის მი ერ შე კითხ ვე ბის ეტაპ ში ჩა რე ვა, 

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის შე ფა სე ბით, არ იყო გა მოწ ვე უ ლი რა ი მე სა ხის პი რა დი 

ინ ტე რე სით. 

ასე ვე, დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის შე საძ ლო ჩა დე ნა არ დად გინ და საქ მე ზე, სა-

დაც სა ჩივ რის ავ ტო რის გან ცხა დე ბით, მო სა მარ თ ლე არა სა თა ნა დოდ ახორ ცი ე ლებ და 

მას ზე და კის რე ბულ მო ვა ლე ო ბებს, რად გან მო პა სუ ხეს თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. მო ცე-

მულ შემ თხ ვე ვა ში, სა ჩივ რის ავ ტო რის მი ერ მო სა მარ თ ლის მო პა სუ ხე ებ თან კავ ში რე-

ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი არა ნა ი რი დო კუ მენ ტი არ ყო ფი ლა წარ მოდ გე ნი ლი. ამას თან, 

სა ჩივ რის ავ ტორს არ გა უ კე თე ბია არა ნა ი რი გან მარ ტე ბა იმის თა ო ბა ზე, თუ რა კავ შირ-

ში იმ ყო ფე ბო და მო სა მარ თ ლე მო პა სუ ხე ებ თან ან რო მელ კონ კ რე ტულ მო პა სუ ხე ზე იყო 

ამ შემ თხ ვე ვა ში სა უ ბა რი. წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის შე დე გად არ გა მოვ ლე ნი ლა არა ნა ი რი 

მტკი ცე ბუ ლე ბა, რაც და ა დას ტუ რებ და მო სა მარ თ ლის კავ შირს საქ მის მო ნა წი ლე მხა-

რე ებ თან68.

და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა მო სა მარ თ ლის მო ვა ლე ო ბის არა ჯე რო ვან შეს რუ-

ლე ბად („საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 2020 

წლის 1 იან ვ რამ დე მოქ მე დი რე დაქ ცი ა) არ მი იჩ ნია სა ჩივ რის ავ ტო რის მი თი თე ბა იმის 

თა ო ბა ზე, რომ მო სა მარ თ ლის მი ერ შე სა გებ ლის მი ღე ბი დან 5 დღე ში საქ მე ზე მთა ვა რი 

სხდო მის და ნიშ ვ ნა ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და კა ნონს და ლა ხავ და მხა რე თა უფ ლე ბებს. ამ 

სა კითხ ზე მსჯე ლო ბის დროს სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ ქმე დე ბა 

გა და აკ ვა ლი ფი ცი რა, შე უ სა ბა მა 2020 წლის 1 იან ვ რი დან მოქ მედ დის ციპ ლი ნურ გა-

დაც დო მას და აღ ნიშ ნა, რომ არ იკ ვე თე ბო და მო სა მარ თ ლის მი ერ პი რა დი ინ ტე რე-

სით სა მო სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლო ჩა დე ნის ფაქ ტი, 

რად გან საქ მის მა სა ლე ბით და დას ტურ და, რომ მო პა სუ ხემ სა სა მარ თ ლოს შე სა გე ბე ლი 

წა რუდ გი ნა 2018 წლის 5 აპ რილს. მო სა მარ თ ლემ საქ მე ზე მთა ვა რი სხდო მა და ნიშ ნა 

2018 წლის 10 აპ რი ლის გან ჩი ნე ბით 2018 წლის 8 მა ისს, რაც სრუ ლად შე ე სა ბა მე ბა 

67 დისციპლინური საქმე №30-20.
68 დისციპლინური საქმე №19/20.
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სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 207-ე მუხ ლის მოთხოვ ნას. ხო ლო 

საქ მის გან ხილ ვის დროს მო სა მარ თ ლის ქცე ვა არ იწ ვევ და კონ კ რე ტუ ლი საქ მი სად მი 

რა ი მე სა ხის და ინ ტე რე სე ბის ეჭვს69.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ან გა რი შო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მო ცე მულ გა დაც დო მას-

თან და კავ ში რე ბით შე მო სუ ლი სა ჩივ რე ბი და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ არ შე-

ფას და დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად.

69 დისციპლინური საქმე №128/18.
70 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) 2005 წლის №7 დასკვნა, პუნქტი 8,
http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20files/aqtebi/CCJE%282005%29OPINION%207_GEO.pdf [ნანახია 28.12.2020]
71 „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები, თბილისი 2015, პრინციპი 6.6, პუნქტი 213, 

გვ. 195.
72 საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები, მუხლი 9.  

3.3.მოსამართლისმიერსხვამოსამართლის,სასამართლოსაპა
რატისთანამშრომლისანსასამართლოპროცესისმონაწილის
მიმართაშკარაუპატივცემულობისგამოხატვა

მო სა მარ თ ლის მი ერ სხვა მო სა მარ თ ლის, სა სა მარ თ ლოს აპა რა ტის თა ნამ შ რომ-

ლის ან სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის მო ნა წი ლის მი მართ აშ კა რა უპა ტივ ცე მუ ლო ბის გა მო-

ხატ ვის შე საძ ლო ფაქ ტის შე ფა სე ბი სას, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი ით ვა ლის წი ნებს 

ევ რო პის მო სა მარ თ ლე თა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს (CCJE) 2002 წლის №3 დას კ ვ ნას, 

ისე ვე რო გორც სა მო სა მარ თ ლო ქცე ვის ბან გა ლო რის პრინ ცი პებ სა და მო სა მარ თ ლე თა 

ეთი კის წე სებს. 

მო სა მარ თ ლის ქცე ვას, თავ და ჭე რის მა ნე რას გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 

მი სი მი უ კერ ძო ებ ლო ბი სად მი ნდო ბის გამ ყა რე ბი სათ ვის, ვი ნა ი დან სწო რედ მი სი ქცე ვა 

იპყ რობს, პირ ველ რიგ ში, გარ შე მომ ყოფ თა ყუ რადღე ბას. სა ზო გა დო ე ბა პა ტივს სცემს 

სა სა მარ თ ლოს და ენ დო ბა მას, რო გორც ინ ს ტი ტუტს70. შე სა ბა მი სად, მო სა მარ თ ლის 

მი ერ შე საძ ლო არა სა თა ნა დო ქცე ვა არ ყევს ნდო ბას სა სა მარ თ ლო სად მი, რად გან მი-

კერ ძო ე ბის გან ც დას წარ მო შობს. სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვი სას მხა რი სად მი უხე ში, უპა-

ტივ ცე მუ ლო და მო კი დე ბუ ლე ბა არ ღ ვევს მხა რის უფ ლე ბას მი სი საქ მის გან ხილ ვა ზე და 

ჩრდილს აყე ნებს სა სა მარ თ ლოს ავ ტო რი ტეტ სა და სო ლი დუ რო ბას, რომ ლე ბიც უნ და 

სუ ფევ დეს სა სა მარ თ ლო დარ ბაზ ში. მო სა მარ თ ლის უკ მე ხო ბა ასე ვე უარ ყო ფი თად აისა-

ხე ბა იმა ზე, თუ რამ დე ნად აკ მა ყო ფი ლებს მხა რეს საქ მის წარ მო ე ბის პრო ცე სი და, სა-

ბო ლო ოდ, ნე გა ტი ურ წარ მოდ გე ნას ქმნის ზო გა დად სა სა მარ თ ლო ზე71.

სა მო სა მარ თ ლო ქცე ვის ბან გა ლო რის 6.6 პრინ ცი პის თა ნახ მად, სა სა მარ თ ლო გან-

ხილ ვის ყვე ლა ეტაპ ზე, მო სა მარ თ ლეს ეკის რე ბა ეთი კუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა, შე ი ნარ ჩუ-

ნოს წეს რი გი, იყოს მომ თ მე ნი, ღირ სე უ ლი და თა ვა ზი ა ნი, რო გორც მხა რე ე ბის, ასე ვე 

პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ყვე ლა სხვა პი რის მი მართ, რო მელ თაც ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტუ სით 

უწევთ საქ მის გან ხილ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა.  

სა სა მარ თ ლო სხდო მა ზე და მის გა რეთ მო სა მარ თ ლე ყო ველ თ ვის თა ვა ზი ა ნი უნ და 

იყოს და პა ტივს სცემ დეს გარ შე მო მყოფ თა ღირ სე ბას72. მო სა მარ თ ლე ასე თი ვე და-

3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნებისგანზოგადება
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მო კი დე ბუ ლე ბას უნ და მო ითხოვ დეს სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვის ყვე ლა მო ნა წი ლი სა გან, 

რო გორც სხვა მო სა მარ თ ლის და სა სა მარ თ ლოს აპა რა ტის თა ნამ შ რომ ლის, ასე ვე სა-

სა მარ თ ლო პრო ცე სის მო ნა წი ლის მხრი დან. მო სა მარ თ ლე პი რად ან ტი პა თი ა ზე მაღ ლა 

უნ და იდ გეს და სა სა მარ თ ლო ში გა მომ ს ვ ლე ლი ად ვო კა ტე ბი დან არ ცერ თი არ უნ და გა-

მო ყოს. ად ვო კა ტის მი სა მარ თით მო სა მარ თ ლის უსა ფუძ ვ ლო შე ნიშ ვ ნე ბი, სა სა მარ თ ლო 

სხდო მის მხა რე თა ან მოწ მე თა მი მართ შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი კო მენ ტა რე ბი, სარ კაზ მი და 

თავ შე უ კა ვე ბე ლი, ტენ დენ ცი უ რი ქცე ვა არ ღ ვევს სა სა მარ თ ლო დარ ბაზ ში სა სა მარ თ-

ლო სათ ვის შე სა ფე რის წეს რიგ სა და ეტი კეტს. თუ მო სა მარ თ ლეს ჩა რე ვა სურს, მი სი გა-

მო ნათ ქ ვა მის ტო ნი და მა ნე რა ჩრდილს არ უნ და აყე ნებ დეს მის მი უ კერ ძო ებ ლო ბას73.

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურ ში შე მო სუ ლი დის ციპ ლი ნუ რი სა ჩივ რე ბი-

სა და მათ ზე მომ ზა დე ბუ ლი დას კ ვ ნე ბის ანა ლი ზით ირ კ ვე ვა, რომ ძი რი თად შემ თხ ვე-

ვებ ში, პრო ცეს ში მო ნა წი ლე მხა რე ე ბი და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურს მო-

მარ თა ვენ მო სა მარ თ ლის მი ერ მხა რი სად მი შე საძ ლო უპა ტივ ცე მუ ლო ბის გა მო ხატ ვის 

ფაქ ტებ ზე.

ერ თ -ერთ დის ციპ ლი ნურ საქ მე ში, სა ჩივ რის ავ ტო რი აღ ნიშ ნავ და, რომ სის ხ ლის 

სა მარ თ ლის საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის სა სა მარ თ ლო სხდო მა ზე მო სა მარ თ ლემ ად-

ვო კა ტი მო იხ სე ნია შემ დე გი სიტყ ვე ბით: „მოუმზადებლად მი სუ ლი ად ვო კა ტი”. საქ მის 

მა სა ლე ბის შეს წავ ლის შე დე გად დად გინ და, რომ მო სა მარ თ ლემ სხდო მა თა დარ ბა ზი დან 

წეს რი გის დარ ღ ვე ვის თ ვის ად ვო კა ტის გა ძე ვე ბის შემ დეგ გა ა კე თა გან მარ ტე ბა: „მხარე 

სა სა მარ თ ლო ში ან შე სა ბა მი სად მომ ზა დე ბუ ლი უნ და მი ვი დეს, ან უნ და იყოს მზად, 

რომ იმ წუ თი ე რად გას ცეს პა სუ ხი სა სა მარ თ ლოს”. და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის შე-

ფა სე ბით, მო სა მარ თ ლის მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი გან მარ ტე ბა ეჭ ვის ქვეშ აყე ნებს ად ვო კა ტის 

პრო ფე სი ულ ავ ტო რი ტეტს. გან სა კუთ რე ბით იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც გან მარ ტე ბა არ 

იყო ზო გა დი ხა სი ა თის და მი მარ თუ ლი იყო კონ კ რე ტუ ლი სუ ბი ექ ტის მი მართ. შე სა ბა-

მი სად, ქმე დე ბა შე ფას და შე საძ ლო დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად74.

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ მხა რის უპა ტივ ცე მუ ლო ბად შე ფას და მო-

სა მარ თ ლის მი მარ თ ვა მო პა სუ ხე მხა რი სად მი: „არ შე გიძ ლი ათ, ქალ ბა ტო ნო, ქარ-

თუ ლად ვსა უბ რობ, ჩი ნუ რად არ ვსა უბ რობ, მე მგო ნი, ხომ?”; „გაგაძევებთ სხდო მის 

დარ ბა ზი დან, სულ არ დაგ ვაკ ლ დე ბა თქვე ნი არარ სე ბო ბა დარ ბაზ ში, და მერ წ მუ ნეთ”; 

„დაგატოვებინებთ დარ ბაზს, მე ო რედ გაფ რ თხი ლებთ, გა სა გე ბი ა? თქვენ რა გა ინ ტე რე-

სებთ, მე სულ არ მა ინ ტე რე სებს”75. 

დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად შე ფას და მო სა მარ თ ლის მი ერ მო სარ ჩე ლის მი მართ 

გა მოთ ქ მუ ლი შემ დე გი სიტყ ვე ბი: „მეგონა, რომ სე რი ო ზულ ხალ ხ თან მქონ და საქ მე, 

მა პა ტი ეთ ესე თი მო მარ თ ვა”. და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის შე ფა სე ბით, მო სა მარ თ-

ლის მსგავ სი სა ხის უპა ტივ ცე მუ ლო და მო კი დე ბუ ლე ბა არ ღ ვევს მხა რის უფ ლე ბას მი სი 

საქ მის გან ხილ ვა ზე და ჩრდილს აყე ნებს პრო ცე სის მო ნა წი ლის ავ ტო რი ტეტ სა და სო-

73 „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები, თბილისი 2015, პრინციპი 6.6, პუნქტი 215, 
გვ. 196.

74 დისციპლინური საქმე №32/20.
75 დისციპლინური საქმე №9/20.
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ლი დუ რო ბას, რომ ლე ბიც უნ და სუ ფევ დეს სა სა მარ თ ლო დარ ბაზ ში76.

დის ციპ ლი ნუ რი საქ მის აუდი ო- და ვი დე ო ოქ მე ბის მოს მე ნის შე დე გად, მო სა მარ თ-

ლის მი ერ არა ე თი კუ რი, და მამ ცი რე ბე ლი ან შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი მი მარ თ ვის ფაქ ტი არ 

და დას ტურ და დის ციპ ლი ნურ საქ მე ში №6/20, სა დაც სა ჩივ რის ავ ტო რი მი უ თი თებ და, 

რომ მო სა მარ თ ლემ მას მი მარ თა შემ დე გი სიტყ ვე ბით: „რა კარ გი ად ვო კა ტი ვით სა-

უბ რობთ, რა კარ გი ად ვო კა ტი გა მო ვი დო და თქვენ გან”. საქ მის გა რე მო ე ბე ბის წი ნას-

წა რი მოკ ვ ლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ სა სა მარ თ ლო სხდო მა ზე მო სარ ჩე ლემ წა-

რად გი ნა ახ ს ნა- გან მარ ტე ბა. ამის შემ დეგ, მო სა მარ თ ლემ სიტყ ვა მის ცა მო სარ ჩე ლის 

წარ მო მად გე ნელს, რო მელ მაც სა უ ბა რი და იწყო იმით, რომ თა ვად მო სარ ჩე ლემ კარ-

გად ისა უბ რა და ვის სა გან ზე, რა ზეც მო სა მარ თ ლემ გა ნაცხა და: „ბატონი -- იურის ტიც 

გახ და ამა სო ბა ში”.

და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა კომ პე ტენ ცი ი სა და გუ ლის ხ მი ე რე ბის პრინ ცი პის 

დარ ღ ვე ვად – სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის მო ნა წი ლის მი მართ აშ კა რა უპა ტივ ცე მუ ლო ბად 

მი იჩ ნია მო სა მარ თ ლის მი ერ სა სა მარ თ ლო სხდო მა ზე არა ერ თი მი მარ თ ვა ად ვო კა ტე-

ბი სად მი. კერ ძოდ, მო სა მარ თ ლემ მხა რის წარ მო მად გე ნელს უთხ რა, რომ ის მხო ლოდ 

სა კუ თა რი თა ვის პო პუ ლა რი ზა ცი ას ეწე ო და და მი სი მი ზა ნი საქ მის არ სე ბით გან ხილ ვა-

ში მო ნა წი ლე ო ბა არ იყო, რაც, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის შე ფა სე ბით, სცდე ბო და 

კო რექ ტუ ლო ბის ფარ გ ლებს, წარ მო ად გენ და უარ ყო ფი თი აზ რის სა ჯა როდ გა მო ხატ ვას 

პრო ცე სის მო ნა წი ლე მხა რის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მ ზე, ად ვო კატს უკარ გავ და სან დო ო ბა სა 

და ავ ტო რი ტეტს არა მარ ტო ბრალ დე ბუ ლე ბის, არა მედ მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის თვალ-

ში. შე სა ბა მი სად, მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბა და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ შე ფას-

და პრო ცე სის მო ნა წი ლის მი მართ აშ კა რა უპა ტივ ცე მუ ლო ბის გა მომ ხატ ველ ფაქ ტად 

და საქ მე ზე დად გინ და „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 751 

მუხ ლის მე-8 პუნ ქ ტის „ვ.ბ” ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც-

დო მის შე საძ ლო ჩა დე ნის ფაქ ტი77. 

მსჯავ რ დე ბუ ლის მი მართ უპა ტივ ცე მუ ლო ბის ფაქ ტი და ად გი ნა და მო უ კი დე ბელ მა 

ინ ს პექ ტორ მა საქ მე ში, სა დაც სა სა მარ თ ლო სხდო მა ზე მსჯავ რ დე ბულ მა უკ მა ყო ფი ლე-

ბა გა მოთ ქ ვა იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ სა სა მარ თ ლოს მი ერ გაგ ზავ ნი ლი სხდო მის 

ოქ მის აუდი ო ჩა ნა წე რი ვერ იხ ს ნე ბო და, მან ამის შე სა ხებ წე რი ლო ბით აც ნო ბა სა სა-

მარ თ ლოს 9 ოქ ტომ ბერს, თუმ ცა ამას რე ა გი რე ბა არ მოჰ ყო ლი ა. მო სა მარ თ ლემ ამის 

პა სუ ხად გა ნაცხა და, რომ მის თ ვის აღ ნიშ ნუ ლის შე სა ხებ ცნო ბი ლი არ იყო, რად გან იგი-

ვე დის კი რამ დე ნი მე კომ პი უ ტერ ში გა სინ ჯეს და მხო ლოდ ერ თ ში არ გა იხ ს ნა. ამის 

პა სუ ხად მსჯავ რ დე ბულ მა აღ ნიშ ნა: „ხოდა ორი კვი რის უკან გითხა რით, არ იხ ს ნე ბა- 

თ ქო”, რა ზეც მო სა მარ თ ლემ ხმა მა ღა ლი ტო ნით უპა სუ ხა: „მოიცა, რა ტემ ბ რით მე ლა-

პა რა კე ბით, ბა ტო ნო, გა მა გე ბი ნე ერ თი, რა...” და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მო საზ-

რე ბით, მო სა მარ თ ლის მი ერ მსგავ სი სა ხის გან ცხა დე ბა სცდე ბა კო რექ ტუ ლო ბი სა და 

ეთი კუ რო ბის ფარ გ ლებს და წარ მო ად გენს უარ ყო ფი თი აზ რის სა ჯა როდ გა მო ხატ ვას 

ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა შტოს წარ მო მად გენ ლე ბის მი მართ მათ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ 

76 დისციპლინური საქმე №21/20.
77 დისციპლინური საქმე №2/20.
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ქმე დე ბებ ზე. მო სა მარ თ ლის ამ გ ვა რი ქცე ვა ლა ხავს მსჯავ რ დე ბულ თა ღირ სე ბის პა ტი-

ვის ცე მის სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბულ წესს და ზი ანს აყე ნებს სა სა მარ თ ლოს იმიჯს. 

აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბა და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა კომ პე ტენ ცი ი სა და გუ ლის ხ მი ე-

რე ბის პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვად, კერ ძოდ კი, მო სა მარ თ ლის მი ერ სხვა მო სა მარ თ ლის, 

სა სა მარ თ ლოს აპა რა ტის თა ნამ შ რომ ლის ან სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის მო ნა წი ლის მი-

მართ აშ კა რა უპა ტივ ცე მუ ლო ბად შე ა ფა სა78.

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის დას კ ვ ნა, ვი დე ო ოქ მე ბის შეს წავ ლის შე დე გად შე-

საძ ლო დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის ფაქ ტის არარ სე ბო ბის თა ო ბა ზე, სა ქარ თ ვე ლოს 

იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ გა ი ზი ა რა საქ მე ზე, სა დაც სა ჩივ რის ავ ტო რი უთი თებ-

და, რომ მო სა მარ თ ლე იცი ნო და სხდო მის მდი ვან თან ერ თად, მი სი წარ მო მად გენ ლის 

მი ერ ახ ს ნა- გან მარ ტე ბის მი ცე მის დროს79. 

სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ მხა რი სად მი აშ კა რა უპა ტივ-

ცე მუ ლო ბის გა მო ხატ ვად არ შე ფას და ქმე დე ბა, რო დე საც მო სა მარ თ ლემ ბრალ დე-

ბულს მი მარ თა შემ დე გი სიტყ ვე ბით: „მე არ მე გო ნა, თუ დღეს და ზა რა ლე ბუ ლის აქ 

მოს ვ ლა ზე უარს იტყო დით”; „დღეს გახ დით ცუ დად, დღეს აღარ შე გიძ ლი ათ, რა გე-

მარ თე ბათ? კა ცი ხომ ხართ, ბო ლოს და ბო ლოს?!”. ამან გა მო იწ ვია ბრალ დე ბუ ლის 

უკ მა ყო ფი ლე ბა და სთხო ვა მო სა მარ თ ლეს, მის „კაცობას” სა სა მარ თ ლო დარ ბაზ ში ნუ 

შე ა ფა სებ და. ამ სა კითხ ზე მსჯე ლო ბი სას, სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ-

ჭო და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის დას კ ვ ნას არ და ე თან ხ მა და მი იჩ ნი ა, რომ მი უ ხე-

და ვად იმი სა, რომ შე საძ ლო ა, მო სა მარ თ ლის მი მარ თ ვა არა ე თი კუ რი იყო, ის მხო ლოდ 

პრო ცე სის სრულ ყო ფი ლად წარ მარ თ ვას და, შე სა ბა მი სად, მხა რე თა უფ ლე ბე ბის დაც-

ვას ემ სა ხუ რე ბო და80.

ამ დე ნად, დის ციპ ლი ნურ საქ მე თა გან ზო გა დე ბა ცხად ყოფს, რომ მო სა მარ თ ლის 

მი ერ მხა რი სად მი შე საძ ლო უპა ტივ ცე მუ ლო ბის ფაქ ტე ბი ძი რი თა დად ვლინ დე ბა სა-

სა მარ თ ლო სხდო მის ოქ მე ბის აუდი ო- და ვი დე ო ჩა ნა წე რე ბის შეს წავ ლის გზით. მო-

სა მარ თ ლე თა ქმე დე ბე ბის დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად შე ფა სე ბის სა ფუძ ვე ლი ხდე ბა 

მხა რი სად მი უპა ტივ ცე მუ ლო ბის გა მომ ხატ ვე ლი ფრა ზე ბი/ სიტყ ვე ბი, რომ ლე ბიც მათ 

სა სა მარ თ ლო ში საქ მე თა გან ხილ ვის პრო ცეს ში გა მო ი ყე ნეს. თუმ ცა, იკ ვე თე ბა შემ თხ-

ვე ვე ბი, რო დე საც სა ჩი ვარ ში მი თი თე ბუ ლი ფაქ ტე ბი რე ა ლო ბას არ შე ე სა ბა მე ბა და რიგ 

შემ თხ ვე ვებ ში სა ჩივ რის ავ ტო რის სუ ბი ექ ტურ აღ ქ მა ზეა დამ ყა რე ბუ ლი. 

78 დისციპლინური საქმე №197/19.
79 დისციპლინური საქმე №211/18.
80 დისციპლინური საქმე №206/18.

3.4.მოსამართლისსხვაქმედება,რომელიცარშეეფერება
მოსამართლისმაღალსტატუსს

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 1985 წელს შე მუ შა ვე ბუ ლი დო კუ მენ-

ტის „სასამართლოს და მო უ კი დებ ლო ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის” მე-8 მუხ ლის თა ნახ-

მად, მო სა მარ თ ლე თა ქცე ვა ყო ველ თ ვის და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბის ღირ სე ბის, სა-
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სა მარ თ ლო სის ტე მის მი უ კერ ძო ებ ლო ბი სა და და მო უ კი დებ ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა კენ 

უნ და იყოს მი მარ თუ ლი.

მო სა მარ თ ლის ქცე ვა უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს და კა ვე ბულ თა ნამ დე ბო ბას, რაც ხელს 

შე უწყობს სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის ამაღ ლე ბას სა მო სა მარ თ ლო სის ტე მის მი მართ. სწო-

რედ ამ მიზ ნის დაც ვას ემ სა ხუ რე ბა მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბე ბის დის ციპ ლი ნურ გა დაც-

დო მად მიჩ ნე ვა ისეთ შემ თხ ვე ვებ ში, რო დე საც ქცე ვა არ შე ე ფე რე ბა მო სა მარ თ ლის მა-

ღალ სტა ტუსს81.

სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე შე იც ვა ლა დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო-

მე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი, თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 2020 წლის 1 იან ვ რამ დე დის-

ციპ ლი ნურ გა დაც დო მას წარ მო ად გენ და „მოსამართლისათვის შე უ ფე რე ბე ლი ქმე დე ბა, 

რო მე ლიც ბღა ლავს სა სა მარ თ ლოს ავ ტო რი ტეტს ან ზი ანს აყე ნებს სა სა მარ თ ლო სად მი 

ნდო ბას”, რაც დღეს მოქ მე დი ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 751 მუხ ლის მე-8 პუნ ქ ტის „ზ” ქვე-

პუნქტს შე ე სა ბა მე ბა. 

მო სა მარ თ ლის მა ღა ლი სტა ტუ სი სათ ვის შე უ ფე რე ბელ ქმე დე ბა ზე მსჯე ლო-

ბის დროს და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი, რო გორც წე სი, ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს 

„მოსამართლეთა პრო ფე სი უ ლი ქცე ვის მა რე გუ ლი რე ბე ლი პრინ ცი პე ბი სა და წე სე ბის, 

კერ ძოდ, ეთი კის ნორ მე ბის, თა ნამ დე ბო ბას თან შე უ ფე რე ბე ლი ქცე ვი სა და მი უ კერ-

ძო ებ ლო ბის შე სა ხებ” ევ რო პის მო სა მარ თ ლე თა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს (CCJE) №3 

დას კ ვ ნა ზე, ისე ვე რო გორც სა მო სა მარ თ ლო ქცე ვის ბან გა ლო რის პრინ ცი პებ ზე, რომ-

ლის მე-3 ღი რე ბუ ლე ბის თა ნახ მად, მო სა მარ თ ლემ უნ და უზ რუნ ველ ყოს, რომ მი სი საქ-

ცი ე ლი გო ნი ე რი დამ კ ვირ ვებ ლის თვალ ში იყოს უმ წიკ ვ ლო. მო სა მარ თ ლის ქცე ვამ და 

მოქ მე დე ბამ უნ და გა ნამ ტ კი ცოს სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბა სა სა მარ თ ლოს შე უ ვა ლო ბის 

მი მართ. სა სა მარ თ ლო ში და სა სა მარ თ ლოს გა რეთ მო სა მარ თ ლემ უნ და და იც ვას და 

გა ნა ვი თა როს ქცე ვის ნორ მე ბი, რომ ლე ბიც ხელს უწყობს სა სა მარ თ ლოს რე პუ ტა ცი ის 

დაც ვას და მო სა მარ თ ლის მი მართ სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის ამაღ ლე ბას82.

მო სა მარ თ ლის მი ერ შე უ ფე რე ბე ლი ქცე ვის შე ფა სე ბი სას, რე ლე ვან ტუ რი ა, გა მო-

ირ კ ვეს და შე ფას დეს შემ დე გი გა რე მო ე ბე ბი: მო სა მარ თ ლის ამ გ ვა რი ქცე ვა საფ რ-

თხეს ხომ არ უქ მ ნის მო სა მარ თ ლე თა ავ ტო რი ტეტს; არ სე ბი თად ხომ არ არ ღ ვევს 

სა ზო გა დო ებ რივ წეს რიგს; არ სე ბი თად ხომ არ არ ღ ვევს სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ 

ზნე ობ რივ ნორ მებს; ზი ანს ხომ არ აყე ნებს სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბას სა სა მარ თ ლოს 

მი მართ; ეჭ ვ ქ ვეშ ხომ არ აყე ნებს სა სა მარ თ ლოს მი ერ მხა რე თა უფ ლე ბე ბის მაქ სი მა-

ლურ დაც ვას.

აღ ნიშ ნუ ლი გა დაც დო მის სა ფუძ ვ ლით წარ მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რე ბის მოკ ვ ლე ვის 

დროს და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რი შე ის წავ ლის რო გორც აუდი ო-, ისე 

ვი დე ო ოქ მებს, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში წე რი ლო ბით ახ ს ნა- გან მარ ტე ბას ჩა მო არ თ-

მევს სა ჩივ რის (განცხადების) ავ ტორს, იწ ვევს სხვა პი რებს და იღებს მათ გან ინ ფორ მა-

81 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი 
– „მოსამართლის სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ სტატუსს (მოსამართლის მაღალი 
სტატუსისათვის შეუფერებელი ქმედება (ქცევა), ჩადენილი სასამართლოში ან მის გარეთ, რომელიც აშკარად არღვევს 
საზოგადოებრივ წესრიგს ან საყოველთაოდ აღიარებულ ზნეობრივ ნორმებს და ამით ლახავს სასამართლოს ავტორიტეტს 
ან ზიანს აყენებს სასამართლოსადმი ნდობას)“.

82 „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები, თბილისი 2015, გვ. 35, §1.6.

3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნებისგანზოგადება
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ცი ას. ფაქ ტე ბის სრულ ყო ფი ლი მოკ ვ ლე ვის შე დე გად დგინ დე ბა, ჰქონ და თუ არა ად გი-

ლი მო სა მარ თ ლის მა ღა ლი სტა ტუ სი სათ ვის შე უ ფე რე ბელ ქმე დე ბას. 

ამ მხრივ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დის ციპ ლი ნუ რი საქ მე, სა დაც და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს-

პექ ტორ მა დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად მი იჩ ნია მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბა, რო დე საც 

მან ად ვო კატს მო რი გი კითხ ვის დას მა შე აწყ ვე ტი ნა და შემ დე გი სიტყ ვე ბით მი მარ თა: 

„უფრო მე ტი კონ კ რე ტი კა, ბა ტო ნე ბო, ჰი პო თე ტურ შე კითხ ვებს მე არ ვიკ ვ ლევ აქ... ექ-

ს პერ ტი და კითხეთ კონ კ რე ტულ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით”; მო სა მარ თ ლის აქ ტი უ რო-

ბას თან და კავ ში რე ბით ად ვო კა ტის პრო ტეს ტ ზე მო სა მარ თ ლემ გა ნაცხა და, რომ მო სა-

მარ თ ლეა და არ იყო ვალ დე ბუ ლი, ყვე ლაფ რის თ ვის ეს მი ნა; ასე ვე, უნ და აღი ნიშ ნოს 

მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბა, რო დე საც დაც ვის მხა რის მი ერ ბრალ დე ბის მხა რის მოწ მის 

და კითხ ვის დროს მან პრო კუ რორს მი უ თი თა, თუ რო დის უნ და და ა ყე ნოს პრო ტეს ტი: 

„ასეთ შე კითხ ვებ თან და კავ ში რე ბით, ზო გა დად, პრო კუ რორ მაც პრო ტეს ტი უნ და გა აპ-

რო ტეს ტოს და ასე პა სი უ რად არ უნ და იჯ დეს პრო ცეს ზე, ესეც უნ და აღ ვ ნიშ ნო ამ საქ-

მეს თან და კავ ში რე ბით. ყვე ლა შე კითხ ვა, რაც ძა ლი ან მარ ტი ვი ა, ნა თე ლი ა, ყვე ლა ფე რი 

კი არ შე იძ ლე ბა გაჟ ღერ დეს ამ დარ ბაზ ში... მარ ტი ვი შე კითხ ვე ბი ა, მე მუდ მი ვად თმე-

ნის ვალ დე ბუ ლე ბა არ მაქვს”. ზე მო აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის 

დას კ ვ ნით, მო სა მარ თ ლის მი ერ და ირ ღ ვა კა ნო ნის იმ პე რა ტი უ ლი მოთხოვ ნა, კერ ძოდ, 

მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბებ მა და არ ღ ვია მხა რე თა შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ცი პი, საფ რ თხე 

შე უქ მ ნა მხა რე ე ბის მი ერ თა ნა ბარ პი რო ბებ ში მტკი ცე ბუ ლე ბა თა წარ დ გე ნი სა და გა-

მოკ ვ ლე ვის უზ რუნ ველ ყო ფას, მო სა მარ თ ლის მი ერ ამ ქმე დე ბის არა ერ თ გ ზის გან ხორ-

ცი ე ლე ბა ში იკ ვე თე ბა დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის ნიშ ნე ბი და მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბა 

არ შე ე ფე რე ბო და მო სა მარ თ ლის მა ღალ სტა ტუსს83.

ერ თ -ერთ საქ მე ში დის ციპ ლი ნუ რი სა ჩივ რის ავ ტო რი მი უ თი თებ და მო სა მარ თ ლის 

მი ერ სტა ტუ სის თ ვის შე უ ფე რე ბე ლი ქმე დე ბის შე საძ ლო ჩა დე ნის ფაქ ტ ზე. კერ ძოდ, სა-

ჩი ვარ ში აღ ნიშ ნუ ლი იყო, რომ მო სა მარ თ ლემ საცხოვ რე ბე ლი ბი ნის რე მონ ტის პრო-

ცეს ში, უნე ბარ თ ვოდ მო იხ მა რა მე ზობ ლის ელექ ტ რო ე ნერ გი ა. ამას თან, მე ზობ ლის მი-

მართ გა მო ი ჩი ნა უპა ტივ ცე მუ ლო ბა და მას მი ა ყე ნა სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფა. საქ მის 

მა სა ლე ბის შეს წავ ლის შე დე გად, არ დად გინ და მო სა მარ თ ლის მხრი დან დის ციპ ლი ნუ-

რი გა დაც დო მის შე საძ ლო ჩა დე ნის ფაქ ტი. წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის შე დე გად გა ირ კ ვა, 

რომ სა მე ზობ ლო ურ თი ერ თო ბებ ში მო სა მარ თ ლეს არ უსარ გებ ლია თა ვი სი სტა ტუ სი-

თა და თა ნამ დე ბო ბით. ამას თან, მე ზობ ლის თ ვის არ მი უ ყე ნე ბია სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ-

ყო ფა. დას კ ვ ნა ში და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა აგ რეთ ვე იმ ს ჯე ლა დის ციპ ლი ნუ რი 

სა მარ თალ წარ მო ე ბის დროს და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ დის სტან დარ ტის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე 

და გან მარ ტა, რომ გა მოვ ლე ნი ლი ფაქ ტე ბის ან ინ ფორ მა ცი ის ერ თობ ლი ო ბა, არ ქმნი-

და და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ დის ისეთ სტან დარტს, რო მე ლიც და აკ მა ყო ფი ლებ და ნე იტ-

რა ლურ მეთ ვალ ყუ რეს, რა თა და ეს კ ვ ნა მო სა მარ თ ლის მი ერ სტა ტუ სის თ ვის შე უ ფე რე-

ბე ლი ქმე დე ბის შე საძ ლო ჩა დე ნის ფაქ ტი84.

სა კითხის მოკ ვ ლე ვი სა და შე ფა სე ბის პრო ცეს ში, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის 

83 დისციპლინური საქმე №2/20.
84 დისციპლინური საქმე №64/20.



37

მი ერ ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და ევ რო პის მო სა მარ თ ლე თა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს 

(CCJE) №3 დას კ ვ ნა ზე, რომ ლის 27-ე პუნ ქ ტის თა ნახ მად, მო სა მარ თ ლე ე ბი არ უნ და 

იყ ვ ნენ იზო ლი რე ბულ ნი სა ზო გა დო ე ბი სა გან, სა სა მარ თ ლო სის ტე მა სა თა ნა დო დო ნე ზე 

მხო ლოდ მა შინ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, თუ მო სა მარ თ ლე ებს რე ა ლურ ცხოვ რე ბას თან კავ ში-

რი აქვთ. შე სა ბა მი სად, დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის შე საძ ლო ჩა დე ნის ფაქ ტი საქ მის 

სრულ ყო ფი ლი მოკ ვ ლე ვის შე დე გად არ დად გინ და.

ამ დე ნად, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, მო სა მარ თ ლის მა ღა ლი სტა ტუ სი სათ ვის შე უ ფე-

რე ბე ლი ქმე დე ბა თა ვის თავ ში მო ი ცავს სტან დარ ტებს, რო მელ თა პი რად ან პრო ფე სი-

ულ ცხოვ რე ბა ში დარ ღ ვე ვა და მო კი დე ბუ ლია სა ზო გა დო ე ბის აღ ქ მა ზე. მო სა მარ თ ლემ 

უნ და და იც ვას სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გი, მას ში შეგ ვიძ ლია მო ვი აზ როთ უნი ვერ სა-

ლუ რად აღი ა რე ბუ ლი ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პე ბი, რომ ლე ბიც შე ე სა ბა მე ბა ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბა თა პა ტი ვის ცე მას, რა ზეც დამ ყა რე ბუ ლია დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა, პა-

ტი ვი უნ და სცეს სა ზო გა დო ე ბა ში დამ კ ვიდ რე ბულ სო ცი ა ლურ ან ზნე ობ რივ ნორ მებს. 

თუმ ცა, მო სა მარ თ ლის ყვე ლა ქმე დე ბა, რო მე ლიც სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლის მი ერ სა ზო-

გა დო ებ რი ვი წეს რი გი სა და ზნე ობ რი ვი ნორ მე ბის დარ ღ ვე ვად აღიქ მე ბა, არ შე იძ ლე ბა 

გახ დეს მო სა მარ თ ლის დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ში მი ცე მის სა ფუძ ვე ლი, რად-

გან ქმე დე ბის გა დაც დო მად მიჩ ნე ვი სას უნ და შე ფას დეს არა მხო ლოდ თა ვად საქ ცი ე-

ლი, არა მედ თან მ დე ვი გა რე მო ე ბე ბიც. 

3.5.მოსამართლისმიერსაქმისაცილებაზე/თვითაცილებაზე
უარისთქმა,როცაარსებობსსაქმისაცილებისკანონითგათვა
ლისწინებულიაშკარასაფუძველი

„საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 751 მუხ-

ლის მე-8 პუნ ქ ტის „ბ.დ” ქვე პუნ ქ ტის თა ნახ მად, „დისციპლინურ გა დაც დო მად ჩა ით ვ-

ლე ბა ქმე დე ბა, რო მე ლიც არ ღ ვევს მი უ კერ ძო ებ ლო ბის პრინ ციპს, კერ ძოდ, მო სა მარ-

თ ლის მი ერ საქ მის აცი ლე ბა ზე/ თ ვი თა ცი ლე ბა ზე უარის თქმა, რო ცა არ სე ბობს საქ მის 

აცი ლე ბის კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აშ კა რა სა ფუძ ვე ლი”. ამ სა ფუძ ვ ლით, 2020 

წელს და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ 8 დას კ ვ ნა მომ ზად და.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა-

ნულ კა ნონ ში 2020 წლის 1 იან ვარს გან ხორ ცი ე ლე ბულ ცვლი ლე ბე ბამ დე, მო სა მარ-

თ ლის აცი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით მი ღე ბუ ლი გან ჩი ნე ბის შე ფა სე ბა დის ციპ ლი ნუ რი 

გა დაც დო მის კუთხით, შე უძ ლე ბე ლი იყო და ასე თი ქმე დე ბა გა ნი ხი ლე ბო და მო სა-

მარ თ ლის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის / გან ჩი ნე ბის კა ნო ნი ე რე ბის ჭრილ ში. 

ამ დე ნად, გა დაც დო მის გან მარ ტე ბის თ ვის და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ შე-

მუ შა ვე ბულ დას კ ვ ნებს, მო ცე მულ გა დაც დო მას თან მი მარ თე ბით, გან სა კუთ რე ბუ ლი 

მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს.

სა ჩივ რე ბი, რო მელ თა სა ფუძ ველ ზეც მომ ზად და შე სა ბა მი სი დას კ ვ ნე ბი, ეხე-

3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნებისგანზოგადება
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ბო და სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლის საქ მე ებს, შე სა ბა მი სად, გან ზო გა დე ბის ამ ნა წილ ში 

ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და მხო ლოდ სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის შე სა ბა მის 

მუხ ლებ სა და იმ სტან დარ ტ ზე, რა საც და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი დას კ ვ ნის მომ-

ზა დე ბის დროს იყე ნებს.

აცი ლე ბა ზე/ თ ვი თა ცი ლე ბა ზე უარის თქმის სა კითხის შეს წავ ლის დროს და მო უ-

კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი ეყ რ დ ნო ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ-

სის 31-ე85 და 32-ე86 მუხ ლებს, რომ ლებ შიც მო ცე მუ ლია მო სა მარ თ ლის აცი ლე ბის 

სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლე ბი და მო წეს რი გე ბუ ლია მო სა მარ თ ლის თვი თა ცი ლე ბის 

სა კითხი (მოსამართლის უფ ლე ბა, სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით, მხა რე თა შუ ამ დ გომ ლო-

ბის გა რე შე, გა ნაცხა დოს თვი თა ცი ლე ბა და მი ი ღოს შე სა ბა მი სი გან ჩი ნე ბა). აღ ნიშ-

ნულ ნორ მებს გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ-

წარ მო ე ბის კუთხით. სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 31-ე მუხ ლის 

პირ ვე ლი ნა წი ლის „ა”, „ბ”, „გ” და „ე” ქვე პუნ ქ ტე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, „დ” ქვე პუნ ქ ტი 

დის პო ზი ცი უ რი ში ნა არ სით და ინ ტერ პ რე ტა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბის მა ღა ლი ხა რის ხით 

გა მო ირ ჩე ვა. „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 

751 მუხ ლის მე-8 პუნ ქ ტის „ბ.დ” ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი „აცილების კა ნო-

ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აშ კა რა სა ფუძ ვე ლი”, სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო-

ცე სო კო დექ სის 31-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის „ა”, „ბ”, „გ” და „ე” ქვე პუნ ქ ტებ თან 

ერ თად, შე იძ ლე ბა იყოს ასე ვე „დ” ქვე პუნ ქ ტი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს 

სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 31-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის „დ” ქვე პუნ ქ ტ-

თან მი მარ თე ბით უნ და არ სე ბობ დეს მი ზეზ შე დე გობ რი ვი კავ ში რი, ფაქ ტობ რი ვად და-

დას ტუ რე ბულ გა რე მო ე ბა სა და მო სა მარ თ ლის მი ერ აცი ლე ბის სა კითხის სა კუ თა რი 

ინ ტე რე სის შე სა ბა მი სად, მი კერ ძო ე ბუ ლად გა დაწყ ვე ტას შო რის. აქ ვე, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 

რომ სა ვა რა უ დო დარ ღ ვე ვის ფაქ ტებ ზე მსჯე ლო ბის დროს გა მო ი ყე ნე ბა შე ფა სე ბის 

ობი ექ ტუ რი და სუ ბი ექ ტუ რი ტეს ტი. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბის შე ფა სე ბი სას ობი ექ ტუ რი და სუ ბი-

ექ ტუ რი კრი ტე რი უ მე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი 

ეყ რ დ ნო ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს მი ერ დად გე ნილ ზო გად 

სტან დარ ტებ სა87 და „მოსამართლეთა ქცე ვის ბან გა ლო რის პრინ ცი პებს”. მო სა მარ თ-

ლე თა მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის სპე ცი ფი კუ რი ხა სი ა თის და მი-

სი მნიშ ვ ნე ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა სა მარ თ ლო სის ტე მის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 

კუთხით, ეს ფაქ ტი წინ გა დად გ მულ ნა ბი ჯად უნ და ჩა ით ვა ლოს. ამ მო საზ რე ბას გა ნამ-

85 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 31-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად,  
მოსამართლემ არ შეიძლება განიხილოს საქმე ან მონაწილეობა მიიღოს საქმის განხილვაში, თუ ის:
ა) ამ საქმეში თვითონ წარმოადგენს მხარეს, ან მას ამა თუ იმ მხარესთან საერთო უფლებები ან ვალდებულებები 

აკავშირებს;
ბ) ამ საქმის ადრინდელ განხილვაში მონაწილეობდა მოწმედ, ექსპერტად, სპეციალისტად, თარჯიმნად, 

წარმომადგენლად ან სასამართლო სხდომის მდივნად;
გ) მხარის ან მისი წარმომადგენლის ნათესავია;
დ) პირადად, პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაინტერესებულია საქმის შედეგით, ან თუ არის სხვა ისეთი გარემოება, 

რომელიც ეჭვს იწვევს მის მიუკერძოებლობაში;
ე) იყო მედიატორი იმავე საქმეზე ან ამ საქმესთან არსებითად დაკავშირებულ სხვა საქმეზე.
86 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 32-ე მუხლის თანახმად, აცილების საფუძვლების არსებობისას 

მოსამართლე ვალდებულია განაცხადოს თვითაცილება. თვითაცილების შესახებ მოსამართლეს (სასამართლოს) 
გამოაქვს განჩინება, რომელშიც უნდა მიეთითოს თვითაცილების საფუძველი.

87 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინება №1/1/1334, 2019 წ.
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ტ კი ცებს დას კ ვ ნა, სა დაც და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა აღ ნიშ ნა, რომ მი უ კერ ძო-

ებ ლო ბის შე სა ხებ მოთხოვ ნა ორ ას პექტს მო ი ცავს: პირ ვე ლი, რომ სა სა მარ თ ლო მი-

უ კერ ძო ე ბე ლი უნ და იყოს სუ ბი ექ ტუ რი თვალ საზ რი სით, ანუ მო სა მარ თ ლეს არ უნ და 

ჰქონ დეს პი რა დი მი კერ ძო ე ბა ან წი ნას წარ შექ მ ნი ლი წარ მოდ გე ნა, და მე ო რე, რომ 

სა სა მარ თ ლო მი უ კერ ძო ე ბე ლი უნ და იყოს ობი ექ ტუ რი თვალ საზ რი სით, ანუ მი სი ქმე-

დე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე უნ და გა მო ი რიცხოს რა ი მე ეჭ ვი მის მი უ კერ ძო ებ ლო ბას თან 

და კავ ში რე ბით. ამ კრი ტე რი უ მის თა ნახ მად, აუცი ლე ბე ლია დად გინ დეს, მო სა მარ თ ლის 

ქცე ვი სა გან და მო უ კი დებ ლად არ სე ბობს თუ არა სარ წ მუ ნო ფაქ ტე ბი, რომ ლე ბიც მის 

მი უ კერ ძო ებ ლო ბა ში და ეჭ ვე ბის სა ფუძ ველს იძ ლე ვა88. ამ დე ნად, ისეთ შემ თხ ვე ვებ ში, 

რო დე საც მო სა მარ თ ლის სუ ბი ექ ტუ რი მი კერ ძო ე ბა ვერ მტკიც დე ბა, და მა ტე ბით უნ და 

იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი სა სა მარ თ ლოს ობი ექ ტუ რი მი უ კერ ძო ებ ლო ბის ტეს ტი. ანუ, უნ და 

არ სე ბობ დეს ესა თუ ის გა რე მო ე ბა, რო მე ლიც მხა რის ეჭვს სა სა მარ თ ლოს მი უ კერ ძო-

ებ ლო ბის მი მართ ობი ექ ტურ სა ფუძ ველს უქ მ ნის. ასეთ დროს მნიშ ვ ნე ლო ბა აღარ აქვს 

იმას, არის თუ არა მო სა მარ თ ლე მარ თ ლაც მი კერ ძო ე ბუ ლი სუ ბი ექ ტუ რად. „მთავარია, 

არ სე ბობ დეს რა ი მე ობი ექ ტუ რი, ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზე მხა-

რის ეჭ ვის წარ მო შო ბა შე იძ ლე ბა გა მარ თ ლე ბუ ლი, ლო გი კუ რი იყოს”89. 

შე სა ბა მი სად, წლი უ რი ან გა რი შის წი ნამ დე ბა რე ნა წილ ში გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა დას კ-

ვ ნე ბი, რომ ლე ბიც ამ ურ თი ერ თ მი მარ თე ბას თვალ სა ჩი ნოს ხდის.

აცი ლე ბის სა კითხ ზე მსჯე ლო ბი სას სა ინ ტე რე სოა დის ციპ ლი ნუ რი საქ მე, სა დაც სა-

ჩივ რის ავ ტო რი მი უ თი თებ და, რომ აცი ლე ბის სა კითხის გა დაწყ ვე ტი სას, მო სა მარ თ ლემ 

და არ ღ ვია სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 31-ე მუხ ლის პირ ვე ლი 

ნა წი ლის „დ” ქვე პუნ ქ ტის მოთხოვ ნა. დის ციპ ლი ნუ რი სა ჩივ რის სა ფუძ ველ ზე გან ხორ-

ცი ე ლე ბუ ლი წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ მო პა სუ ხეს არ წარ მო უდ-

გე ნია მო სა მარ თ ლის მხრი დან კონ კ რე ტუ ლი საქ მის გან ხილ ვის მი მართ ფი ნან სუ რი ან 

პი რა დი ინ ტე რე სის არ სე ბო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი (სამოქალაქო საპ რო-

ცე სო კო დექ სის 31-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის „დ” ქვე პუნ ქ ტის პირ ვე ლი აბ ს ტ რაქ ტუ-

ლი წი ნა პი რო ბა). რაც შე ე ხე ბა მხა რის არ გუ მენ ტებს მო სა მარ თ ლის მი კერ ძო ე ბუ ლო-

ბას თან (იმავე ქვე პუნ ქ ტის ბო ლო აბ ს ტ რაქ ტუ ლი წი ნა პი რო ბა) და კავ ში რე ბით, საქ მის 

მა სა ლებ ში ამ ვა რა უ დე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი მტკი ცე ბუ ლე ბა არ მო ი პო ვე ბო და. საქ-

მის მიმ დი ნა რე ო ბი სას მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბე ბი არ იყო მარ თ ლ სა წი ნა აღ მ დე გო და არ 

გან ს ხ ვავ დე ბო და მსგავ სი საქ მე ე ბის გან ხილ ვი სას დად გე ნი ლი პრაქ ტი კი სა გან. შე ფა-

სე ბის დროს და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა გა მო ი ყე ნა სუ ბი ექ ტუ რი და ობი ექ ტუ რი 

კრი ტე რი უ მე ბი და მი იჩ ნი ა, რომ მო სა მარ თ ლის მი ერ დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის შე-

საძ ლო ჩა დე ნის ფაქ ტი არ ყო ფი ლა90.

იგი ვე მიდ გო მა გა მო იკ ვე თა მო სა მარ თ ლის მი ერ თვი თა ცი ლე ბის უფ ლე ბის გა მო ყე-

ნე ბას თან მი მარ თე ბი თაც №22/20 დის ციპ ლი ნურ საქ მე ში, სა დაც მო სა მარ თ ლემ საქ მის 

გან ხილ ვი სას წი ნას წარ აც ნო ბა მხა რე ებს ერ თ -ერთ მხა რეს თან მე გობ რუ ლი ურ თი ერ-

88 „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები, თბილისი 2015, გვ. 91, §53.
89 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინება №1/1/1334, 2019 წ.
90 დისციპლინური საქმე №199/19-2.
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თო ბის შე სა ხებ, მაგ რამ შუ ამ დ გომ ლო ბა მო სა მარ თ ლის აცი ლე ბის შე სა ხებ არ ცერ თ მა 

მხა რემ არ და ა ყე ნა. აღ ნიშ ნულ საქ მე ში და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა ყუ რადღე ბა 

გა ა მახ ვი ლა „საღად მო აზ როვ ნე გა რე შე დამ კ ვირ ვებ ლის სტან დარ ტ ზე”91, რად გან სწო-

რედ სა ღად მო აზ როვ ნე გა რე შე დამ კ ვირ ვებ ლის სტან დარ ტით უნ და შე მოწ მ დეს მო სა-

მარ თ ლის მი კერ ძო ე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა ერ თ -ერ თი მხა რის მი მართ. მო ცე მუ ლო ბა, 

რომ მო სა მარ თ ლე გა ნი ხი ლავს თა ვი სი მე გობ რის მო ნა წი ლე ო ბით საქ მეს და აკ მა ყო ფი-

ლებს მოთხოვ ნას (ცვლის ქვე და ინ ს ტან ცი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას), შე იძ ლე ბა შე ფას დეს 

გა რე მო ე ბად, რო მე ლიც ეჭვს იწ ვევს მის მი უ კერ ძო ებ ლო ბა ში. ობი ექ ტუ რო ბის ტეს ტის 

მი ხედ ვით, მი უ კერ ძო ებ ლო ბის შე ფა სე ბი სას გა დამ წყ ვე ტია არა მი თი თე ბუ ლი გა რე მო-

ე ბის რე ა ლუ რად არ სე ბო ბა ან მხა რის მი ერ მი სი შე ფა სე ბა, არა მედ ის, თუ რამ დე ნა დაა 

შე საძ ლე ბე ლი მხა რის ეჭ ვის გა მარ თ ლე ბა გა რე შე გო ნი ე რი დამ კ ვირ ვებ ლის მი ერ. დას-

კ ვ ნა ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და, რა კრი ტე რი უ მე ბით დგინ დე ბა მი კერ ძო ე ბის არ სე ბო-

ბის შე სა ხებ ვა რა უ დის სა ფუძ ვ ლი ა ნო ბა. კერ ძოდ, „რა დას კ ვ ნას გა მო ი ტან და სა ღად 

მო აზ როვ ნე და მცოდ ნე დამ კ ვირ ვე ბე ლი, რო მე ლიც სა კითხს რე ა ლუ რად და პრაქ ტი კუ-

ლად მი უდ გე ბა. მი იჩ ნევს თუ არა ის, რომ წარ მოდ გე ნი ლი მო სა მარ თ ლე ვერ მი ი ღებს 

სა მარ თ ლი ან და მი უ კერ ძო ე ბელ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას?”. მო სა მარ თ ლის ქცე ვა ფას დე ბა 

ჰი პო თე ტუ რი გა რე შე დამ კ ვირ ვებ ლის პო ზი ცი ი დან, რა თა ხა ზი გა ეს ვას გა მო ყე ნე ბუ ლი 

კრი ტე რი უ მის ობი ექ ტუ რო ბას, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს სა სა მარ თ ლო სად მი სა ზო-

გა დო ებ რი ვი ნდო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის აუცი ლებ ლო ბას და არ ეყ რ დ ნო ბა მო სა მარ თ ლის 

მუ შა ო ბის მხო ლოდ იმ შე ფა სე ბას, რო მე ლიც სა სა მარ თ ლოს შე მად გენ ლო ბა ში შე მა ვალ 

მის კო ლე გებს შე ეძ ლოთ გა ე კე თე ბი ნათ”92. 

შე სა ბა მი სად, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის დას კ ვ ნის მი ხედ ვით, იმ შემ თხ ვე ვა-

შიც კი, რო დე საც მო სა მარ თ ლემ საქ მის გან ხილ ვი სას წი ნას წარ აც ნო ბა მხა რე ებს ერ-

თ -ერთ მხა რეს თან მე გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბის შე სა ხებ და მხა რე ებ მა არ და ა ყე ნეს შუ-

ამ დ გომ ლო ბა მო სა მარ თ ლის აცი ლე ბის თა ო ბა ზე, მო სა მარ თ ლის მი ერ თვი თა ცი ლე ბის 

უფ ლე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად93.

ამ დე ნად, მომ ზა დე ბუ ლი რამ დე ნი მე დას კ ვ ნის სა ფუძ ველ ზე, და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს-

პექ ტორ მა და ად გი ნა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მა სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო 

კო დექ სის 31-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის, ერ თი მხრივ, „ა”, „ბ”, „გ”, „ე” ქვე პუნ ქ ტებ სა 

და, მე ო რე მხრივ, „დ” ქვე პუნქტს შო რის. გა ნი მარ ტა, რომ პირ ვე ლი ოთხი ქვე პუნ ქ ტის 

შემ თხ ვე ვა ში, სუ ბი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა აზრს მოკ ლე ბუ ლი ა, რად გან 

ქმე დე ბა სა და დამ დ გარ შე დეგს შო რის ურ თი ერ თ კავ ში რი, ობი ექ ტუ რად დად გე ნა დი ა. 

გა ნი მარ ტა ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 31-ე მუხ ლის პირ-

ვე ლი ნა წი ლის „დ” ქვე პუნ ქ ტ სა და სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 32-ე მუხლს 

შო რის არ სე ბუ ლი ურ თი ერ თ მი მარ თე ბა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის მიზ ნე-

ბის თ ვის. დად გინ და, რომ და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ დად გე ნი ლი კრი ტე რი-

უ მე ბი რე ლე ვან ტუ რია რო გორც მხა რის შუ ამ დ გომ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე მო სა მარ თ ლის 

91 „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები, თბილისი 2015, გვ. 78.
92 იქვე, გვ. 107, §81.
93 დისციპლინური საქმე №22/20.
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აცი ლე ბის, ისე მო სა მარ თ ლის მი ერ თვი თა ცი ლე ბის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე უარის 

თქმის შემ თხ ვე ვებ ში94.

ცალ კე აღ ნიშ ვ ნას იმ სა ხუ რებს სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს პრაქ-

ტი კა „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 751 მუხ-

ლის მე-8 პუნ ქ ტის „ბ.დ” ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მას-

თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც რიგ შემ თხ ვე ვებ ში და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი სა გან 

გან ს ხ ვა ვე ბულ მიდ გო მას ამ კ ვიდ რებს. 

იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ აცი ლე ბის / თ ვი თა ცი ლე ბის სა კითხის გან ხილ ვი სას 

არ გა ი ზი ა რა და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის დას კ ვ ნა საქ მე ზე, რო მელ შიც, სა ჩივ რის 

ავ ტო რის მი თი თე ბით, მო სა მარ თ ლემ გა ნი ხი ლა საქ მე, სა დაც მხა რეს წარ მო ად გენ და 

უნი ვერ სი ტე ტი, რო მელ შიც მო სა მარ თ ლეს აკა დე მი უ რი თა ნამ დე ბო ბა ეკა ვა. აღ ნიშ ნულ 

საქ მე ზე მო სა მარ თ ლემ თვი თა ცი ლე ბა არ გა ნა ხორ ცი ე ლა. და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ-

ტორ მა მი იჩ ნი ა, რომ შე საძ ლოა ად გი ლი ჰქო ნო და მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბა ში დის ციპ-

ლი ნურ გა დაც დო მას, თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ დას კ ვ ნა 

არ გა ი ზი ა რა და მი უ თი თა, რომ მო სა მარ თ ლე ე ბი არ უნ და იყ ვ ნენ იზო ლი რე ბულ ნი სა-

ზო გა დო ე ბი სა გან. მათ უნ და ჰქონ დეთ შე საძ ლებ ლო ბა, გა უ ზი ა რონ თა ვი ან თი ცოდ ნა 

და გა მოც დი ლე ბა მო მა ვალ იურის ტებს. შე სა ბა მი სად, ის მო ცე მუ ლო ბა, რომ მო სა-

მარ თ ლე გა ნი ხი ლავს იმ უნი ვერ სი ტე ტის კერ ძო სა ჩი ვარს, სა დაც მას ანაზღა უ რე ბა დი 

თა ნამ დე ბო ბა უკა ვი ა, არ ქმნის და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ დის სა ფუძ ველს მო სა მარ თ ლის 

მი უ კერ ძო ებ ლო ბა ში ეჭ ვის შე სა ტა ნად, რად გან მხა რეს მო სა მარ თ ლის აცი ლე ბის შუ-

ამ დ გომ ლო ბით არ მი უ მარ თავს. ამას თან, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ თა ვად მო სა მარ თ ლეს 

თვი თა ცი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში ექ ნე ბო და, 

თუ სუ ბი ექ ტუ რი ტეს ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მას წი ნას წარ ექ ნე ბო და შექ მ ნი ლი აზ რი 

კონ კ რე ტულ და ვას თან მი მარ თე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მას 

წარ მო ად გენს ისე თი შემ თხ ვე ვა, რო დე საც სა ხე ზეა აცი ლე ბის აშ კა რა სა ფუძ ვე ლი. ამ 

შემ თხ ვე ვა ში, ვი ნა ი დან მხა რეს აცი ლე ბის შუ ამ დ გომ ლო ბით სა სა მარ თ ლო სათ ვის არ 

მი უ მარ თავს, ხო ლო მო სა მარ თ ლეს თვი თა ცი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის აშ კა რა სა-

ფუძ ვ ლე ბი არ გა აჩ ნ და, მო ცე მულ დის ციპ ლი ნურ საქ მე ში გა დაც დო მის ჩა დე ნის ნიშ ნე-

ბი არ იკ ვე თე ბა95.

დის ციპ ლი ნურ საქ მე ზე №211/18, სა ჩივ რის ავ ტო რი უთი თებ და, რომ მო სა მარ თ ლე 

მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რის ად ვო კა ტის თა ნამ შ რო მე ლი და მე გო ბა რი იყო, რის გა მოც ამ 

საქ მის გან ხილ ვის უფ ლე ბა არ ჰქონ და და არ სე ბობ და საქ მე ზე აცი ლე ბის სა ფუძ ვე-

ლი. და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა მი იჩ ნი ა, რომ საქ მის მა სა ლე ბის შეს წავ ლის შე დე-

გად დად გე ნილ ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, ასე ვე, დის ციპ ლი ნუ რი სა-

მარ თალ წარ მო ე ბის მიმ დი ნა რე ო ბი სას საქ მეს თან და კავ ში რე ბით გა მო კითხუ ლი პი რის 

მი თი თე ბით, არ და დას ტურ და სა ჩივ რის ავ ტო რის მი ერ მი თი თე ბუ ლი ფაქ ტი – მო სა-

მარ თ ლე სა და მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რის წარ მო მად გე ნელს შო რის ახ ლო მე გობ რო ბის 

თა ო ბა ზე. სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ გა ი ზი ა რა და მო უ კი დე ბე ლი 

94 დისციპლინური საქმე №199/19-2.
95 დისციპლინური საქმე №76/18.  

3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნებისგანზოგადება
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ინ ს პექ ტო რის დას კ ვ ნა და მი იჩ ნი ა, რომ მხო ლოდ ნაც ნო ბო ბა მო სა მარ თ ლე სა და წარ-

მო მად გე ნელს შო რის, არ წარ მო ად გენს კა ნო ნით პირ და პირ გათ ვა ლის წი ნე ბულ მო სა-

მარ თ ლის აცი ლე ბის სა ფუძ ველს. 

ამ დე ნად, აცი ლე ბის / თ ვი თა ცი ლე ბის სა კითხის შეს წავ ლი სას მხედ ვე ლო ბა ში მი-

ი ღე ბა საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი და რე ლე ვან ტურ მტკი ცე ბუ ლე ბა თა მო ძი ე-

ბა უშუ ა ლოდ საქ მის გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ხდე ბა. წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის 

დროს და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი იკ ვ ლევს არა მხო ლოდ ვი დე ო- და აუდი ო ოქ მებს, 

არა მედ სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში გა მო კითხავს მხა რე ებს და სწავ ლობს სხვა დას ხ ვა 

წე რი ლო ბით მტკი ცე ბუ ლე ბას, ხო ლო კონ კ რე ტულ საქ მე ზე დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო-

მის არ სე ბო ბა მოკ ვ ლე უ ლი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის ურ თი ერ თ შე ჯე რე ბის შე დე გად 

დგინ დე ბა. 

96 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE), მართლმსაჯულების საბჭო საზოგადოების 
სამსახურში, დასკვნა №10, სტრასბურგი, 2007 წლის 23 ნოემბერი, §62, გვ. 14, http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20files/aqtebi/
CCJE%282007%29OPINION%2010_GEO.pdf   [ნანახია 28.12.2020]

97 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის 2019 წლის 27 სექტემბრის გადაწყვეტილება, საქმე 
№სსდ-26-19, გვ.6, http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/27-seqtemberi-26-19.pdf  [ნანახია 28.12.2020]

98 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის 2019 წლის 27 სექტემბრის გადაწყვეტილება, საქმე 
№სსდ-26-19, გვ.7, http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/27-seqtemberi-26-19.pdf [ნანახია 28.12.2020]

3.6.საჩივრისავტორთამოთხოვნები,რომლებიცგადაცდომის
არცერთსახესარშეესაბამება

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მო სა მარ თ ლე ებს იცავ დეს დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბა, რო მე-

ლიც ხორ ცი ელ დე ბა ნათ ლად გან საზღ ვ რუ ლი დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მე ბის სა ფუძ-

ველ ზე96. იმი სათ ვის, რომ მო სა მარ თ ლე თა მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო-

ე ბა ეფუძ ნე ბო დეს გან ჭ ვ რე ტად და ნათ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბულ გა დაც დო მის სა ხე ებს, 

2020 წლის 1 იან ვ რი დან კა ნონ ში შე ვი და ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლის შე დე გა დაც და ზუს ტ-

და და და კონ კ რეტ და დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის სა ხე ე ბი.

მო სა მარ თ ლის მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხის გან ხილ ვი სას 

საკ მა ოდ დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს შემ თხ ვე ვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ნიშ ნე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით დის ციპ ლი ნუ რი სახ დე ლე ბის დი ფე რენ ცი რე ბა სა და კონ კ რე ტი ზა ცი ას. ადა-

მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს მი ერ ხაზ გას მუ ლი „განჭვრეტადობის” 

მოთხოვ ნა წარ მო ად გენს იმ ორი ენ ტირს, რომ ლის თა ნახ მად, დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც-

დო მა (ქმედება) საკ მა ოდ ნათ ლად და ზუს ტად უნ და გა ნი საზღ ვ როს, იმი სათ ვის რომ 

პირ მა, რომ ლის მი მარ თაც ის იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი, შეძ ლოს მო მა ვალ ში თა ვი სი მოქ-

მე დე ბე ბის გან ჭ ვ რე ტა და კო რექ ტი რე ბა97. ...ვენეციის კო მი სი ას ერ თ -ერთ დას კ ვ ნა-

ში აღ ნიშ ნუ ლი აქვს, რომ მხო ლოდ ის გა დაც დო მე ბი უნ და იწ ვევ დეს დის ციპ ლი ნურ 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბას და, შე სა ბა მი სად, დის ციპ ლი ნურ სახ დელს, რომ ლე ბიც ჩა დე ნი ლია 

გან ზ რახ ან უხე ში გა უფ რ თხი ლებ ლო ბით98. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ორ გა ნულ კა ნონ ში არ სე ბუ ლი პრინ ცი პე ბი იყოს საკ მა რი სად 

გან ჭ ვ რე ტა დი და პა სუ ხობ დეს ყვე ლა შე საძ ლო გა მოწ ვე ვას. თუმ ცა არ სე ბულ მა პრაქ-

ტი კამ აჩ ვე ნა, რომ რიგ სა ჩივ რებ ში მი თი თე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბი, რომ ლე ბიც შე ე ხე ბა 
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მო სა მარ თ ლის მი ერ საპ რო ცე სო ნორ მე ბის შე საძ ლო დარ ღ ვე ვის ფაქ ტებს, არ ცერთ 

დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მას არ შე ე სა ბა მე ბა ან შე ე სა ბა მე ბა მხო ლოდ პრინ ციპს, მაგ-

რამ კონ კ რე ტუ ლი ქვე პუნ ქ ტი, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ-

მო ე ბა იწყე ბა, არ მი ე სა და გე ბა სა ჩი ვარ ში მი თი თე ბულ გა რე მო ე ბებ სა და მო სა მარ თ-

ლის ქმე დე ბას.

მა გა ლი თად, დის ციპ ლი ნუ რი საქ მე №58/20, რო მელ შიც სა ჩივ რის ავ ტო რი აღ ნიშ-

ნავ და, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა მო ქა ლა ქო საქ მე ში მო პა სუ ხის მი ერ წარ მოდ-

გე ნი ლი იყო შე სა გე ბე ლი, მო სა მარ თ ლემ მი ი ღო და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და 

სარ ჩე ლი და აკ მა ყო ფი ლა. სა ჩივ რის ავ ტო რის გან ცხა დე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბით მო-

სა მარ თ ლემ და არ ღ ვია სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 2321 მუხ ლი. კონ კ რე ტულ 

სა ჩი ვარ ზე მსჯე ლო ბი სას და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა აღ ნიშ ნა, რომ „საერთო სა-

სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 751 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტი 

ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი უ თი თებს იმა ზე, რომ დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად შე იძ ლე ბა 

მიჩ ნე ულ იქ ნეს მხო ლოდ ისე თი ქმე დე ბა, რო მე ლიც დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის სა-

ხე ე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში, „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი 

კა ნო ნის 751 მუხ ლის მე-8 პუნ ქ ტ შია მო ცე მუ ლი. სა ჩივ რის ავ ტო რის მი ერ წარ მოდ გე-

ნი ლი მოთხოვ ნა, თა ვი სი ბუ ნე ბით, დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის არ ცერთ სა ხე სა თუ 

ქვე პუნქტს არ შე ე სა ბა მე ბა, ვი ნა ი დან არ შე ი ცავს კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი არ ცერ თი 

გა დაც დო მის შე მად გენ ლო ბას (ქმედება და ბრა ლი). 

ასე ვე, დის ციპ ლი ნურ საქ მე ზე №35/20 სა ჩივ რის ავ ტო რი აღ ნიშ ნავ და, რომ მას 

არ ჰქონ და ინ ფორ მა ცია სა სა მარ თ ლო ში მიმ დი ნა რე და ვის შე სა ხებ, სა სა მარ თ ლო 

სხდო მებ ზე არ იყო მიწ ვე უ ლი სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სით 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ნორ მე ბის დაც ვით. და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა მომ ზა-

დე ბულ დას კ ვ ნა ში აღ ნიშ ნა, რომ „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე-

ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის ძვე ლი რე დაქ ცი ის მი ხედ ვით (2020 წლის 1 იან ვ რამ დე 

მოქ მე დი რე დაქ ცი ა), დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის ერ თ -ერთ სა ხეს წარ მო ად გენ და 

„მოსამართლის მი ერ მო ვა ლე ო ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა ან არა ჯე რო ვა ნი შეს რუ ლე ბა”, 

რა შიც იგუ ლის ხ მე ბო და მო სა მარ თ ლის მი ერ მხა რის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი, ასე ვე ფუნ-

და მენ ტუ რი საპ რო ცე სო უფ ლე ბე ბის ან სა მარ თ ლი ა ნი პრო ცე სის ძი რი თა დი გა რან-

ტი ე ბის არ სე ბი თი დარ ღ ვე ვა, რა მაც ზი ა ნი მი ა ყე ნა მხა რეს, სა სა მარ თ ლოს ან სა-

ჯა რო ინ ტე რესს. შე სა ბა მი სად, 2020 წლის 1 იან ვ რამ დე, სა ჩივ რის ავ ტო რის მი ერ 

მი თი თე ბუ ლი გა რე მო ე ბა გახ დე ბო და საქ მე ზე მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის, ხო ლო შემ დეგ 

მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბის შე ფა სე ბის სა ფუძ ვე ლი. თუმ ცა, მოქ მე დი რე დაქ ცი ის მი-

ხედ ვით, დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის სა ხე ე ბი უფ რო მე ტად და ზუს ტე ბუ ლი, და-

კონ კ რე ტე ბუ ლი და გან ჭ ვ რე ტა დი ა, ხო ლო სა ჩივ რის ავ ტო რის მი ერ მი თი თე ბუ ლი 

გა რე მო ე ბე ბის დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მე ბის ჭრილ ში გან ხილ ვა შე უძ ლე ბე ლი ა, 

ვი ნა ი დან, კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში, რა ი მე ზე მოქ მე დე ბი სა და მი კერ ძო ე ბის შე-

მად გენ ლო ბა არ გვაქვს, ხო ლო ცალ კე აღე ბუ ლი საპ რო ცე სო ნორ მის დარ ღ ვე ვა 

დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მას არ წარ მო ად გენს. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ორი ვე საქ მე ნა თე ლი მა გა ლი თია იმი სა, რომ შე საძ ლოა მო სა-

3.დამოუკიდებელიინსპექტორისდასკვნებისგანზოგადება
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მარ თ ლის მხრი დან მარ თ ლაც ირ ღ ვე ო დეს საპ რო ცე სო ნორ მე ბი, თუმ ცა და მო უ კი-

დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი მოკ ლე ბუ ლია შე საძ ლებ ლო ბას, იმ ს ჯე ლოს ქმე დე ბა ზე დის ციპ-

ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის კუთხით, ვი ნა ი დან მო სა მარ თ ლის მხრი დან ცალ კე 

აღე ბუ ლი საპ რო ცე სო ნორ მის დარ ღ ვე ვა არ წარ მო ად გენს დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო-

მას, რად გან კონ კ რე ტუ ლი ქმე დე ბე ბი დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის შე მად გენ ლო ბას 

არ ქმნის. 

ამ დე ნად, მარ თა ლი ა, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის შე დე-

გად, და კონ კ რეტ და და და ზუს ტ და დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მე ბის სა ხე ე ბი, თუმ ცა 

პრაქ ტი კამ ცხად ყო, რომ იგი კვლავ სა ჭი რო ებს გარ კ ვე უ ლი სა ხის ცვლი ლე ბებ სა და 

გა უმ ჯო ბე სე ბას. 
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4.დამოუკიდებელიინსპექტორის
გადაწყვეტილებებისგანზოგადება

2019 წლის ბო ლოს „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნულ 

კა ნონ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად გა ი ზარ და 

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი. უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ნა წილ ში უმ-

ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ცვლი ლე ბაა და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი სათ ვის დის ციპ ლი ნუ რი სა-

მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი ნი ჭე ბა, რაც, თა ვის მხრივ, ამარ-

ტი ვებს და ეფექ ტი ანს ხდის დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცესს.

„საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 7512 მუხ-

ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის თა ნახ მად, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი იღებს და სა ბუ თე ბულ 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მო სა მარ თ ლის მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის დაწყე-

ბა ზე უარის თქმის შე სა ხებ ან მო სა მარ თ ლის მი მართ დაწყე ბუ ლი დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ-

თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ, თუ:

ა)  მო სა მარ თ ლის დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მის ან მის თ ვის დის ციპ ლი ნუ რი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის (დისციპლინური სახ დე ლის) და კის რე ბის ვა და ამო ი წუ რა;

ბ)  არ სე ბობს დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნოს 

მი ერ იმა ვე მო სა მარ თ ლის მი მართ, იმა ვე ქმე დე ბის გა მო გა მო ტა ნი ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა;

გ) მო სა მარ თ ლეს შე უწყ და სა მო სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა;

დ) დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბა წყდე ბა იმ შემ თხ ვე ვა შიც, თუ სა ჩი ვა რი ეხე-

ბა მო სა მარ თ ლის მი ერ გა მო ტა ნი ლი აქ ტის კა ნო ნი ე რე ბას.

 „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 7510 მუხ ლის 

მე-5 ნა წი ლი ად გენს, რომ დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბი სას ცალ სა ხად და უშ ვე ბე-

ლია მო სა მარ თ ლის მი ერ გა მო ტა ნი ლი აქ ტე ბის კა ნო ნი ე რე ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბა. აღ ნიშ-

ნუ ლი „დ” ქვე პუნ ქ ტი არც რა ი მე კონ კ რე ტულ ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და სა და არც სუ ბი ექ ტის 

(მოსამართლის) თა ნამ დე ბო ბა ზე ყოფ ნა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რო მელ თა გა დაწყ ვე ტა მხო-

ლოდ კონ კ რე ტუ ლი ფაქ ტე ბის შე ფა სე ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი. აქ ტის კა ნო ნი ე რე ბის სა ფუძ-

ვ ლით შეწყ ვე ტი ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა ინ ტე რე სოა სა ჩივ რის ავ ტორ თა მოთხოვ ნე ბი სა 

და მათ ზე და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის შე ფა სე ბე ბის თვალ საზ რი სით. სწო რედ ამი ტომ, 

ან გა რი შის წი ნამ დე ბა რე თავ ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია მხო ლოდ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 

ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის „დ” ქვე პუნ ქ ტის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე.

თა ვად გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მომ ზა დე ბი სას და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი კა ნო ნი ე რე ბის 

შეს წავ ლის პრო ცეს ში ეყ რ დ ნო ბა სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 59-ე მუხ ლის მე-3 პუნქტს, 

რომ ლის თა ნახ მად, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბას ახორ ცი ე ლე ბენ სა სა მარ თ ლო ე ბი, და 62-ე მუხ ლის 

მე-2 პუნქტს, რო მე ლიც ად გენს, რომ მო სა მარ თ ლის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა-

და სინ ჯ ვის და შეც ვ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ზემ დ გო მი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს კომ პე-

ტენ ცი ას წარ მო ად გენს. აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 63-ე მუხ-

ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის თა ნახ მად, მო სა მარ თ ლე ემორ ჩი ლე ბა მხო ლოდ კონ ს ტი ტუ ცი ას და 

კა ნონს და არა ვის აქვს უფ ლე ბა, მოს თხო ვოს მო სა მარ თ ლეს ან გა რი ში კონ კ რე ტულ საქ მე ზე. 
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ამა ვე გა რან ტი ებ ზეა სა უ ბა რი და, შე სა ბა მი სად, ინ ს პექ ტო რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ შიც ასა ხუ-

ლია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი საქ მე ე ბი, მათ შო რის, 

ალექ სანდრ ვოლ კო ვი უკ რა ი ნის წი ნა აღ მ დეგ, რომ ლის თა ნახ მა დაც, მო სა მარ თ ლის მი ერ 

მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არ შე იძ ლე ბა იყოს გა და სინ ჯ ვის სა გა ნი, გარ და გა სა ჩივ რე ბის 

ტრა დი ცი უ ლი პრო ცე დუ რი სა (§80). 

ამ დე ნად, დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის ჭრილ ში, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ-

ტო რი ვერ იმ ს ჯე ლებს მო სა მარ თ ლის მი ერ მი ღე ბუ ლი გან ჩი ნე ბა/ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 

კა ნო ნი ე რე ბა ზე, ვი ნა ი დან და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რი არ წარ მო ად გენს 

სა სა მარ თ ლოს ზემ დ გომ ინ ს ტან ცი ას, რო მელ საც შე უძ ლია გა ა უქ მოს / შეც ვა ლოს გა-

დაწყ ვე ტი ლე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა დის ციპ ლი ნო პა ლა ტის 2016 

წლის 21 ივ ლი სის №დს-შ/9-16 გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, კა ნო ნი ე რე ბის პრინ ცი პი კა ნო ნის 

უზე ნა ე სო ბას ეფუძ ნე ბა, რომ ლის თა ნახ მად, არა ვის არ აქვს უფ ლე ბა, კა ნონ მ დებ ლო-

ბის მოთხოვ ნა თა სა წი ნა აღ მ დე გოდ გა ნა ხორ ცი ე ლოს რა ი მე ქმე დე ბა. შე სა ბა მი სად, თუ 

სა ჩი ვარ ში მი თი თე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბი ეხე ბა მო სა მარ თ ლის მი ერ გა მო ტა ნი ლი აქ ტე ბის 

კა ნო ნი ე რე ბას, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი იღებს და სა ბუ თე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 

მო სა მარ თ ლის მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ.

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, მო სა მარ თ ლის მი ერ გა მო ტა ნი ლი აქ ტის კა ნო ნი ე რე ბას თან 

და კავ ში რე ბით შე მო სუ ლი სა ჩივ რე ბის თა ნა ფარ დო ბა, სხვა სა ჩივ რებ თან მი მარ თე ბით, 

მცი რე დით შემ ცირ და: 2020 წელს სულ შე მო სუ ლია 151 სა ჩი ვა რი, აქე დან აქ ტის კა ნო ნი-

ე რე ბის სა ფუძ ვ ლით არის 40 – სა ჩივ რე ბის 29%. ასე თი სა ჩივ რე ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 

2019 წელ თან შე და რე ბით შემ ცირ და 30%-ით – 2019 წელს სულ შე მო სუ ლია 215 სა ჩი ვა-

რი, აქე დან კა ნო ნი ე რე ბას ეხე ბო და 65 (30%).

სტა ტის ტი კუ რად, ძი რი თა დად, სა ჩივ რის ავ ტო რე ბი უთი თე ბენ მხო ლოდ მო სა მარ თ-

ლის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის უკა ნო ნო ბა ზე. მა გა ლი თად, დის ციპ ლი ნურ საქ მე ში 

№7/20, სა ჩივ რის ავ ტო რი მო სა მარ თ ლის მი ერ მი ღე ბუ ლი გან ჩი ნე ბის კა ნო ნი ე რე ბას ხდი და 

სა და ვოდ და აღ ნიშ ნავ და, რომ მო სა მარ თ ლეს უც ვ ლე ლად უნ და და ე ტო ვე ბი ნა პირ ვე ლი ინ-

ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ ლი თაც მი სი სარ ჩე ლი სრუ ლად იყო დაკ მა-

ყო ფი ლე ბუ ლი99. დის ციპ ლი ნურ საქ მე ში №27/20, სა ჩივ რის ავ ტო რი ასე ვე მი უ თი თებ და მო-

სა მარ თ ლის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის უკა ნო ნო ბა ზე100. აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტიც, 

რომ სა ჩივ რის ავ ტო რე ბი არა მხო ლოდ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა და გან ჩი ნე ბე ბის კა ნო ნი ე რე-

ბას ხდი ან სა და ვოდ, არა მედ მოთხოვ ნე ბის ნა წი ლი პრო ცე სის ეტა პე ბის კა ნო ნი ე რე ბას თან 

და კავ ში რე ბი თა ცაა წარ მოდ გე ნი ლი. მა გა ლი თად, სა ჩივ რის ავ ტო რე ბი ხში რად უთი თე ბენ 

ისეთ გა რე მო ე ბებ ზე, რო გო რი ცაა შუ ამ დ გომ ლო ბის არ დაკ მა ყო ფი ლე ბა, მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 

არა სა თა ნა დოდ გა მოკ ვ ლე ვა და ა.შ. აღ ნიშ ნულ შემ თხ ვე ვა შიც, მო სა მარ თ ლე მოქ მე დებს თა-

ვი სი ში ნა გა ნი რწმე ნის სა ფუძ ველ ზე, შე სა ბა მი სად, მი სი ქმე დე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი შე ფა სე-

ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ იმ თვალ საზ რი სით, თუ რამ დე ნად მოქ მე დებ და მო სა მარ თ ლე 

არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის ფარ გ ლებ ში.

რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, სა ჩივ რე ბი მხო ლოდ გან ჩი ნე ბის / გა დაწყ ვე ტი ლე ბის უკა ნო ნო-

99 დისციპლინური საქმე №7/20, https://dis.court.ge/distsiplinuri-saqme-7-20/ [ნანახია 28.12.2020]
100 დისციპლინური საქმე №27/20, https://dis.court.ge/distsiplinuri-saqme-27-20/ [ნანახია 28.12.2020]
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ბას არ შე ე ხე ბა. მათ 39%-ში სა უ ბა რი იყო დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მე ბის შე საძ ლო ჩა დე ნის 

ფაქ ტებ ზეც. ასე მა გა ლი თად, დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ გა-

დაწყ ვე ტი ლე ბა იქ ნა მი ღე ბუ ლი სა ჩი ვარ ზე, სა დაც ავ ტო რი მი უ თი თებ და, რომ მო სა მარ თ ლემ 

პი რად ინ ტე რე სებ ზე დაყ რ დ ნო ბით მი ი ღო უკა ნო ნო და და უ სა ბუ თე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

და გა ა უქ მა სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რამ დე სარ ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის გა მო ყე ნე ბის 

შე სა ხებ გან ჩი ნე ბა. აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე, დას ტურ დე ბო და, რომ სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბით მო სარ ჩე ლის უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლის სარ ჩე ლი არ დაკ მა ყო ფილ და; გა უქ მ და სა სა მარ-

თ ლოს გან ჩი ნე ბა და შე ჩერ და რე გის ტ რა ცი ის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მოქ მე დე ბა, სა სა-

მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შეს ვ ლამ დე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო სა მარ თ ლე 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას მოქ მე დებ და მის თ ვის საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით მი ნი ჭე-

ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლებ ში. შე სა ბა მი სად, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი არ იყო 

უფ ლე ბა მო სი ლი, ემ ს ჯე ლა მო სა მარ თ ლის მი ერ, მი სი ში ნა გა ნი რწმე ნის სა ფუძ ველ ზე, მტკი-

ცე ბუ ლე ბა თა შე ფა სე ბე ბის შე დე გად, გა მო ტა ნი ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის კა ნო ნი ე რე ბა ზე101.

ერ თ -ერ თი სა ჩივ რის ავ ტო რი უთი თებ და, რომ საქ მე ზე მო სა მარ თ ლემ კა ნო ნის უხე ში 

დარ ღ ვე ვით გა მო ტო ვა მო სამ ზა დე ბე ლი სხდო მა და საქ მის წარ მო ე ბა ში მი ღე ბის ეტაპ ზე 

ჩა ნიშ ნა მთა ვა რი სხდო მა. საქ მის გან ხილ ვის შე დე გად და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა 

მი იჩ ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის თა ნახ მად, თუ არ სე-

ბობს სა სა მარ თ ლოს მთა ვა რი სხდო მის გა მარ თ ვის წი ნა პი რო ბე ბი, მო სა მარ თ ლე უფ ლე-

ბა მო სი ლი ა, მო სამ ზა დე ბე ლი სხდო მა გა და ზარ დოს მთა ვარ სხდო მა ში. საქ მის მა სა ლე-

ბის თა ნახ მად, გან სა ხილ ველ ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში, მო სა მარ თ ლემ სარ ჩე ლის წარ მო ე ბა ში 

მი ღე ბის შე სა ხებ გან ჩი ნე ბით და ნიშ ნა სა სა მარ თ ლოს მთა ვა რი სხდო მე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი 

გან ჩი ნე ბე ბი, რო მელ თა სა მარ თ ლებ რივ სა ფუძ ველს წარ მო ად გენ და სა ქარ თ ვე ლოს სა-

მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სი, სწრა ფი და ეფექ ტი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი-

ე ლე ბის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ემ სა ხუ რე ბო და პრო ცე სის ეკო ნო მი უ რად წარ-

მარ თ ვას და საქ მის გან ხილ ვის გა ჭი ა ნუ რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბას. ამას თან, შე ფა სე ბა, 

არ სე ბობ და თუ არა მთა ვა რი სხდო მის ჩა ტა რე ბის წი ნა პი რო ბე ბი, წარ მო ად გენ და მო სა-

მარ თ ლის კა ნო ნით მი ნი ჭე ბულ დის კ რე ცი ულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, რაც დის ციპ ლი ნუ რი 

სა მარ თალ წარ მო ე ბის დროს მსჯე ლო ბის სა გა ნი ვერ გახ დე ბა102.

ასე ვე სა ინ ტე რე სო დის ციპ ლი ნურ საქ მე თა კა ტე გო რი ას გა ნე კუთ ვ ნე ბა სა ჩი ვა რი, სა-

დაც, მი სი ავ ტო რის გან ცხა დე ბით, მო სა მარ თ ლემ ყვე ლა ნა ი რი მტკი ცე ბუ ლე ბის გა რე შე 

მი ი ღო მო პა სუ ხის არ გუ მენ ტი ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბის გა მო სა სა-

მარ თ ლო სხდო მა ზე გა მო უცხა დებ ლო ბის შე სა ხებ და სრუ ლი ად უკა ნო ნოდ და უკ მა ყო ფი-

ლა მას შუ ამ დ გომ ლო ბა და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა უქ მე ბის თა ო ბა ზე. აღ ნიშ-

ნულ დის ციპ ლი ნურ საქ მე ში და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა 

სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბულ და უს წ რე ბე ლი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის წი ნა პი რო ბებ ზე და მი იჩ ნი ა, რომ მო სა მარ თ ლე უფ ლე ბა მო-

სი ლი იყო, გან ჩი ნე ბით და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა მო პა სუ ხის შუ ამ დ გომ ლო ბა საქ მე ზე და უს წ-

101 დისციპლინური საქმე №2/223-18, https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2021/01/distsiplinuri-saqme-223-18.pdf [ნანახია 
28.12.2020]

102 დისციპლინური საქმე №29/250-18, https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2021/01/distsiplinuri-saqme-250-258-18.pdf 
[ნანახია 28.12.2020]

4.დამოუკიდებელიინსპექტორისგადაწყვეტილებებისგანზოგადება
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რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის თა ო ბა ზე103.

და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა გა ნი ხი ლა საქ მე №104/20, სა დაც სა ჩივ რის ავ ტო რი 

მო სა მარ თ ლის მი ერ სარ ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის თა ო ბა ზე მი ღე ბუ ლი გან-

ჩი ნე ბის კა ნო ნი ე რე ბას ხდი და სა და ვოდ. სა ჩივ რის ავ ტო რის გან ცხა დე ბით, მო სა მარ თ ლის 

მხრი დან ად გი ლი ჰქონ და მხა რე თა დის კ რი მი ნა ცი ას ქო ნებ რი ვი ნიშ ნით და საცხოვ რე ბე-

ლი ად გი ლის მი ხედ ვით. კერ ძოდ, სა ჩივ რის ავ ტო რი აღ ნიშ ნავ და, რომ მო სა მარ თ ლემ ჩათ-

ვა ლა, რად გან ბან კი ძლი ე რი სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტი ა, მის წი ნა აღ მ დეგ შე იძ ლე ბა სარ ჩე-

ლის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის გა მო ყე ნე ბა და ამით ბან კი არ გა კოტ რ დე ბა. ამას თან, 

მო სა მარ თ ლე წარ მო შო ბით არის იმა ვე ტე რი ტო რი ი დან, სა დაც მო სარ ჩე ლე ე ბი ცხოვ რო-

ბენ, ეს კი მო სა მარ თ ლის და მო უ კი დებ ლო ბი სა და მი უ კერ ძო ებ ლო ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბა ა, რაც გა მო ი ხა ტა მო სა მარ თ ლის მი ერ აშ კა რა უსა ფუძ ვ ლო 

და და უ სა ბუ თე ბე ლი გან ჩი ნე ბის გა მო ტა ნა ში. და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბით, სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის მი ხედ ვით, მო სარ ჩე ლეს შე უძ ლია მი მარ თოს 

სა სა მარ თ ლოს სარ ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ხებ გან ცხა დე ბით, სა დაც მი თი თე ბუ ლი 

უნ და იყოს გა რე მო ე ბე ბი, რო მელ თა გა მოც სარ ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის გა-

მო უ ყე ნებ ლო ბა გა აძ ნე ლებს ან შე უძ ლე ბელს გახ დის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ ლე ბას და 

შე სა ბა მის და სა ბუ თე ბას, თუ სარ ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის რო მე ლი ღო ნის ძი ე ბის გა ტა რე-

ბა მი აჩ ნია პირს აუცი ლებ ლად. თუ სა სა მარ თ ლოს გა უჩ ნ დე ბა და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ დი, 

რომ უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბა თა გა ნუ ხორ ცი ე ლებ ლო ბა გა აძ ნე ლებს ან შე უძ ლე ბელს 

გახ დის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ ლე ბას, იგი გა მო ი ტანს გან ჩი ნე ბას სარ ჩე ლის უზ რუნ-

ველ ყო ფის შე სა ხებ. შე სა ბა მი სად, კა ნო ნი ად გენს სარ ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის გა მო ყე ნე-

ბის ზო გად სა ფუძ ველს, ხო ლო სა სა მარ თ ლო გან საზღ ვ რავს, არ სე ბობს თუ არა ამ გ ვა რი 

სა ფუძ ვე ლი გან სა ხილ ველ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით. ამ დე ნად, მო სა მარ თ ლე გან ჩი ნე ბის 

მი ღე ბი სას მოქ მე დებს მის თ ვის საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი-

ლე ბის ფარ გ ლებ ში, უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის გა მო ყე ნე ბის სა კითხის შე ფა სე ბა მის 

დის კ რე ცი ულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას წარ მო ად გენს104.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ერ თ -ერ თი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე, სა დაც სა ჩივ რის ავ ტო რი ად-

ვო კა ტის მი მართ გა მო ტა ნი ლი გან კარ გუ ლე ბის კა ნო ნი ე რე ბას ხდი და სა და ვოდ. აღ ნიშ ნულ 

საქ მე ზე და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა სსსკ-ის დე ბუ ლე ბებ ზე, 

რომ ლის თა ნახ მა დაც, პრო ცე სის მო ნა წი ლის ან / და სა სა მარ თ ლო სხდო მა ზე დამ ს წ რის მი-

ერ სხდო მა ზე წეს რი გის დარ ღ ვე ვის, სხდო მის თავ მ ჯ დო მა რის გან კარ გუ ლე ბი სად მი და უ-

მორ ჩი ლებ ლო ბის ან სა სა მარ თ ლოს მი მართ უპა ტივ ცე მუ ლო ბის გა მო ხატ ვი სას, სხდო მის 

თავ მ ჯ დო მა რე მას ზე პირ შე ნიშ ვ ნას აძ ლევს და მო უ წო დებს, შეწყ ვი ტოს არა სა თა ნა დო 

ქცე ვა. ამ მო წო დე ბი სად მი და უ მორ ჩი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა სა მარ თ ლო სხდო მის 

თავ მ ჯ დო მა რეს ად გილ ზე თათ ბი რით გა მო აქვს გან კარ გუ ლე ბა პი რის და ჯა რი მე ბის ან / და 

სა სა მარ თ ლო სხდო მის დარ ბა ზი დან გა ძე ვე ბის შე სა ხებ. იმ პე რა ტი უ ლად დად გე ნი ლია საპ-

103 დისციპლინურ საქმეზე №94/20 მომზადდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყვეტილება, საქმის მხოლოდ 
ნაწილობრივ კანონიერების ნაწილში შეწყვეტის შესახებ, ხოლო საჩივრის ავტორის სხვა მოთხოვნების ნაწილში 
მომზადდა დასკვნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დისციპლინურ სხდომაზე წარდგენის მიზნით. https://dis.court.ge/distsiplinu-
ri-saqme-94-20/ [ნანახია 28.12.2020]

104 დისციპლინური საქმე №104/20, https://dis.court.ge/distsiplinuri-saqme-104-20 [ნანახია 28.12.2020]



495.დამოუკიდებელიინსპექტორისსამსახურისმიერგანხორციელებულიღონისძიებებიდასამომავლოგეგმები

რო ცე სო წე სი იმის თა ო ბა ზე, რომ მო სა მარ თ ლემ გან კარ გუ ლე ბის გა მო ტა ნამ დე, ზე პი რი 

შე ნიშ ვ ნა უნ და მის ცეს წეს რი გის დამ რ ღ ვევ პირს, ხო ლო და უ მორ ჩი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე-

ვა ში, შემ დ გომ მი ი ღოს გან კარ გუ ლე ბა – და ჯა რი მე ბის თა ო ბა ზე. მო სა მარ თ ლის ამ გ ვა რი 

შე ნიშ ვ ნა და მო წო დე ბა უნ და იყოს ნათ ლად ფორ მუ ლი რე ბუ ლი, გა სა გე ბი და აღ ქ მა დი და 

არ უნ და ჰქონ დეს ფორ მა ლუ რი ხა სი ა თი. ზო გა დი მი თი თე ბა და მო წო დე ბა, რო მე ლიც 

არაა მკა ფი ოდ გან მარ ტე ბუ ლი, ვერ ჩა ით ვ ლე ბა არა სა თა ნა დო ქცე ვი სათ ვის კა ნონ მ დებ-

ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ჯა რი მის წი ნა პი რო ბად. მო სა მარ თ ლის მი ერ ად ვო კა ტის 

და ჯა რი მე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა სა მარ თ ლოს მი ერ დარ ღ ვე უ ლია სა ქარ თ ვე ლოს სსსკ-ის 

მოთხოვ ნა. ამ მო ცე მუ ლო ბა ში არ არ სე ბობ და წი ნა პი რო ბა – ზე პი რი შე ნიშ ვ ნის სა ხით, რის 

გა მოც, სა სა მარ თ ლოს ქმე დე ბა წი ნა აღ მ დე გობ რი ვია სა ქარ თ ვე ლოს სსსკ-ის მოთხოვ ნას-

თან. მო ცე მულ საქ მე ზე და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა „საერთო 

სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა მარ თ ლე თა სა დის ციპ ლი ნო კო ლე გი ის გან მარ ტე ბა ზე, რომ ლის 

თა ნახ მა დაც, დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მი სა და სა მარ თ ლებ რი ვი შეც დო მის ერ თ -ერ თი 

გან მას ხ ვა ვე ბე ლი ნი შა ნი არის შეც დო მის გა მოს წო რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი მი-

უ თი თებს იმ გა რე მო ე ბა ზე, რომ მარ თა ლი ა, მო სა მარ თ ლემ და უშ ვა შეც დო მა, მაგ რამ იგი 

ექ ვემ დე ბა რე ბა გა მოს წო რე ბას. მო სა მარ თ ლის მი ერ დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მა, რომ ლის გა-

მოს წო რე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, არ წარ მო ად გენს დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მას. აღ ნიშ ნუ ლი 

კვა ლი ფი ცირ დე ბა სა მარ თ ლებ რივ შეც დო მად და და უშ ვე ბე ლია ამ სა ფუძ ვ ლით მო სა მარ-

თ ლის მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი სახ დე ლის და კის რე ბა”.

მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა მი იჩ ნი ა, რომ ნორ მის შე-

ფარ დე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი პრო ცე სი გან ხორ ცი ელ და გა რე მო ე ბა თა ში ნა გა ნი რწმე ნით 

შე ფა სე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე,  შე სა ბა მი სად, მო სა მარ თ ლის მი ერ ად ვო კა ტის მი მართ მი ღე-

ბუ ლი გან კარ გუ ლე ბის კა ნო ნი ე რე ბა სა და და სა ბუ თე ბუ ლო ბა ზე მსჯე ლო ბა სცდე ბა დის-

ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის ფარ გ ლებს105.

ამ დე ნად, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას აფა სებს 

სა ჩი ვარ ში მი თი თე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბის შე სა ბა მი სო ბას დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის 

კონ კ რე ტულ ქვე პუნ ქ ტებ თან. ევ რო პის საბ ჭოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კო მის რის ან გა რი-

შის შე სა ბა მი სად, „მოსამართლის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არ შე იძ ლე ბა იყოს 

გა და სინ ჯ ვის სა გა ნი, გარ და გა სა ჩივ რე ბის ტრა დი ცი უ ლი პრო ცე დუ რი სა”. შე სა ბა მი სად, 

ისე თი სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც არ ცერთ გა დაც დო მას არ შე ე სა ბა მე ბა და მხო ლოდ მო სა-

მარ თ ლის მი ერ ში ნა გა ნი რწმე ნის სა ფუძ ველ ზე მტკი ცე ბუ ლე ბა თა შე ფა სე ბის შე დე გი ა, 

ვერ იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად106. 

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ 

მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი კა ნო ნი ე რე ბის ნა წილ ში სრუ ლად ეფუძ ნე ბა სა ქარ თ ვე-

ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ა ში არ სე ბულ დათ ქ მას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა აქვს მო სა მარ თ ლეს, ხო ლო მო სა მარ თ ლის მი ერ 

მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა და სინ ჯ ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა აქვს მხო ლოდ ზემ დ გო მი 

ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით.

105 დისციპლინური საქმე №2/20-1, https://dis.court.ge/distsiplinuri-saqme-2-20-1 [ნანახია 28.12.2020]
106 CommDH (2012)10, 23.02.2012.
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5.დამოუკიდებელიინსპექტორისსამსახურისმიერ
განხორციელებულიღონისძიებებიდასამომავლო
გეგმები

107 http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20gadacyvetilebebi/2020/1-3.pdf [ნანახია 28.12.2020]
108 https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqto-4/ [ნანახია 28.12.2020]
109 https://dis.court.ge/sajaro-leqtsia/ [ნანახია 28.12.2020]
110 საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის დეკრეტი №1 საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო 

მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ.

2020 წე ლი და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რი სათ ვის გა მოწ ვე ვე ბის წე ლი 

იყო. 24 იან ვ რი დან თა ნამ დე ბო ბა ზე აირ ჩი ეს ახა ლი და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი107. 

2020 წლის 1 იან ვ რი დან ამოქ მედ და სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი, შე სა ბა მი სად, და-

მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რი სათ ვის მთა ვარ გა მოწ ვე ვას გა დაც დო მის ახალ 

სა ხე ზე პრაქ ტი კის და ნერ გ ვა, სამ სა ხუ რის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბი სა და ცნო ბა დო ბის გაზ-

რ და წარ მო ად გენ და.

2020 წლის 24 თე ბერ ვალს, ევ რო კავ ში რის სა სა მარ თ ლოს მხარ და ჭე რის პრო ექ ტის 

ხელ შეწყო ბით, 2019 წლის წლი უ რი ან გა რი შის პრე ზენ ტა ცია გა ი მარ თა. ან გა რი ში გა მოქ-

ვეყ ნ და სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დ ზე, სო ცი ა ლურ ქსელ ში და გა იგ ზავ ნა სა სა მარ თ ლო ებ ში108.

პან დე მი ის გავ რ ცე ლე ბამ დე, ცნო ბი ე რე ბი სა და ცნო ბა დო ბის გაზ რ დის მიზ ნით, და-

მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო გა და ცე მა ში „ბიზნესი და სა მარ-

თა ლი ნი ნო ლი პარ ტი ას თან ერ თად”. ისა უბ რა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის 

თა ვი სე ბუ რე ბებ სა და მას თან და კავ ში რე ბულ სა კა ნონ მ დებ ლო სი ახ ლე ებ ზე. ამა ვე პე-

რი ოდ ში, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რი სა და „მართლმსაჯულების სკო-

ლა თე მი დას” თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გად, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 

სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში გა ი მარ თა სა ჯა რო ლექ ცია თე მა ზე „დამოუკიდებელი 

ინ ს პექ ტო რის რო ლი მო სა მარ თ ლე თა დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მის პრო-

ცეს ში”. სა ჯა რო ლექ ცი ის ფარ გ ლებ ში, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის 

თა ნამ შ რომ ლებ მა დამ ს წ რე სა ზო გა დო ე ბას გა აც ნეს და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის 

სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბის პრინ ცი პე ბი, ისა უბ რეს მე ოთხე ტალ ღის ფარ გ ლებ ში გან-

ხორ ცი ე ლე ბულ სა კა ნონ მ დებ ლო სი ახ ლე ებ ზე109.

ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის ფარ გ ლებ ში, 2020 წლის 21 მარტს 

სა ქარ თ ვე ლო ში სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბა გა მოცხად და110. COVID-19-ის პან დე მი ით გა-

მოწ ვე ულ მა მდგო მა რე ო ბამ, მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნას თან ერ თად, გავ ლე ნა იქო ნია 

სა ქარ თ ვე ლო ზეც. და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს-

პექ ტო რის სამ სა ხუ რის მი ერ და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ნა წი ლი გა უქ მ და ან მო მა ვა ლი 

წლის თ ვის გა და ი დო. მათ შო რის, ვერ ჩა ტარ და ყო ველ წ ლი უ რი სა ერ თა შო რი სო ფო რუ-

მი, ვერ გა ი მარ თა ცნო ბი ე რე ბი სა და ცნო ბა დო ბის გაზ რ დის მიზ ნით და გეგ მი ლი რე გი ო-

ნუ ლი შეხ ვედ რე ბი პრო ფე სი უ ლი წრე ე ბის წარ მო მად გენ ლებ სა და სტუ დენ ტებ თან. 

შეზღუდ ვე ბის მი უ ხე და ვად, დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ შეწყო ბით არა ერ თი ონ-

ლა ინ სა მუ შაო შეხ ვედ რა თუ ტრე ნინ გი ჩა ტარ და. მათ შო რის:
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   სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტის მო ნა წი ლე ო ბით გა ი მარ თა შეხ ვედ რა თე მა ზე 

– სა სა მარ თ ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის საფ რ თხე ე ბი (მოსამართლის მი უ კერ-

ძოებ ლო ბა)111; 

   და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურ სა და სა ხელ მ წი ფო ინ ს პექ ტო რის სამ-

სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელს შო რის გა ი მარ თა შეხ ვედ რა პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე-

მე ბის დაც ვის სა კითხებ ზე112. 

ტრე ნინ გე ბი ჩა ტარ და თე მებ ზე:

   დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის ახა ლი სა ხე ე ბი (USAID/PROLoG)113

   დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბა /ა მე რი კის გა მოც დი ლე ბა (USAID/PRO-

LoG)114

    საქ მის გან ხილ ვის გა ჭი ა ნუ რე ბა (USAID/PROLoG)115

   გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და სა ბუ თე ბა და სა მარ თ ლებ რი ვი წე რა (ევროპის საბ ჭო)116 

   ეფექ ტი ა ნი კო მუ ნი კა ცია (ევროპის საბ ჭო)117 

   სა მარ თ ლებ რი ვი კვლე ვა და და სა ბუ თე ბა, და სა ბუ თე ბის სტან დარ ტე ბი 

(ევროკავშირი)118. 

 

2020 წლის 1 იან ვ რი დან და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურს ელექ ტ რო ნულ 

ბა ზებ თან წვდო მის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა მი ე ნი ჭა119. აქე დან გა მომ დი ნა რე, პერ სო ნა ლუ რი 

მო ნა ცე მე ბის დაც ვის სა კითხებ ზე, ელექ ტ რო ნულ ბა ზებ თან წვდო მის კონ ტექ ს ტ ში, ევ-

რო პის სა სა მარ თ ლოს ინ ს პექ ტორ თა ქსელ თან პარ ტ ნი ო რო ბით, საფ რან გე თის, რუ მი ნე-

თის, ბულ გა რე თის, იტა ლი ი სა და პორ ტუ გა ლი ის ინ ს პექ ტო რა ტის წარ მო მად გენ ლე ბის 

მო ნა წი ლე ო ბით ონ ლა ინ შეხ ვედ რა გა ი მარ თა. შეხ ვედ რა ორ გა ნი ზე ბუ ლი იყო ევ რო პის 

საბ ჭო სა და ევ რო კავ ში რის სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის მხარ და ჭე რის პრო ექ ტის ხელ-

შეწყო ბით120.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თ ვე ლოს 

იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ სა ჩივ რის ახა ლი ფორ მა და ამ ტ კი ცა. სა ჩი ვარ ში შე იც ვა-

ლა დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის სა ხე ე ბი და გა ი წე რა ის რეკ ვი ზი ტე ბი, რო მელ თა შევ სე-

ბა საც ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი სა ვალ დე ბუ ლოდ მი იჩ ნევს. სა ჩი ვა რი გან თავ სე ბუ ლია და მო უ-

კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დ ზე121. ასე ვე, ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ 

პირს მი სი ას ლის მი ღე ბა შე უძ ლია და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რი სა და სა-

111 https://dis.court.ge/distantsiuri-samushao-shekhv/ [ნანახია 28.12.2020]
112 https://www.facebook.com/CoEOfficeinGeorgia/photos/a.363746207509850/693841961166938/ [ნანახია 28.12.2020]
113 https://dis.court.ge/treningi-themaze-distsipl/ [ნანახია 28.12.2020]
114 https://www.facebook.com/EWMIPROLoG/photos/a.116578475342863/1304042056596493/ [ნანახია 28.12.2020]
115 https://www.facebook.com/officeofindependentinspector/photos/pcb.2952503911507845/2952647711493465/ [ნანახია 

28.12.2020]
116 https://www.facebook.com/officeofindependentinspector/photos/a.1718530644905184/2954653391292897/ [ნანახია 

28.12.2020]
117 https://dis.court.ge/treningi-themaze-epheqtur/ [ნანახია 28.12.2020]
118 https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqto-32/ [ნანახია 28.12.2020]
119 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 757 მუხლის 11 პუნქტი.
120 https://dis.court.ge/shekhvedra-personaluri-mon/ [ნანახია 28.12.2020]
121 https://dis.court.ge/discipline-judicial-process/ [ნანახია 28.12.2020]

5.დამოუკიდებელიინსპექტორისსამსახურისმიერგანხორციელებულიღონისძიებებიდასამომავლოგეგმები
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ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს კან ცე ლა რი ა ში. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით დად გე ნი ლი კვარ ტა ლუ რი ან გა რი შე ბის 

გა მოქ ვეყ ნე ბას თან ერ თად, სამ სა ხურ მა ევ რო კავ ში რის სა სა მარ თ ლოს მხარ და ჭე რის 

პრო ექ ტის ხელ შეწყო ბით მო ამ ზა და ინ ფოგ რა ფი კე ბი, რო მე ლიც ყო ვე ლი კვარ ტა ლუ რი 

ან გა რი შის ვებ გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბის პა რა ლე ლუ რად სამ სა ხუ რის სო ცი ა ლურ ქსელ ში 

ქვეყ ნ დე ბო და.

ამას თან, სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, ექ ს პერტ გერ ჰარდ რა ის ნე რის მი ერ, და მო უ კი დე-

ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რი სათ ვის, ევ რო პის საბ ჭოს სა სა მარ თ ლოს მხარ და ჭე რის 

პრო ექ ტის ხელ შეწყო ბით, მომ ზად და ან გა რი ში დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის სა ფუძ-

ვ ლებ თან და კავ ში რე ბით. შეხ ვედ რა, ან გა რი შის გან ხილ ვის მიზ ნით, 2020 წლის 3 ნო-

ემ ბერს, დის ტან ცი უ რად გა ი მარ თა122. ევ რო პის საბ ჭოს მხარ და ჭე რით ვე მომ ზად და 

ეფექ ტი ა ნად წე რი სა და და სა ბუ თე ბის სა კითხებ ზე სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის სა-

მარ თ ლებ რი ვი დო კუ მენ ტი123. 

122 https://dis.court.ge/onlain-shekhvedra-distsipli/ [ნანახია 28.12.2020]
123 https://www.facebook.com/officeofindependentinspector/photos/a.1718530644905184/3378552692236296/ [ნანახია 

28.12.2020]
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6.სტრატგიულიგანვითარებისძირითადი
მიმართულებებისშესრულებისპროგრესისანგარიში

124 ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის პროექტების, USAID/PROLoG-ის პროექტის „კანონის უზენაესობა 
სასამართლოში“ წარმომადგენლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების: GYLA, TI, IDFI, GDI, Rights Georgia, EMC, OSGF 
წარმომადგენლებს.

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა, ისე ვე რო-

გორც დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

ეფექ ტი ა ნი დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შექ მ ნის თ ვის, რაც, თა ვის მხრივ, ან გა-

რიშ ვალ დე ბულ მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მას უზ რუნ ველ ყოფს. ამ მიზ ნით, და მო უ კი დე-

ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის მი ერ შე იქ მ ნა სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი 

მი მარ თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც ევ რო კავ ში რის სა სა მარ თ ლოს მხარ და ჭე რის 

პრო ექ ტის ხელ შეწყო ბით მომ ზად და. დო კუ მენ ტი სამ სა ხუ რის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ 

შე მუ შა ვე ბუ ლი პირ ვე ლი კონ ცეფ ციაა და 2020-2021 წლებ ზეა გათ ვ ლი ლი.

სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი შე მუ შავ და მო ნა წი ლე ო-

ბი თი პრო ცე სით. დო კუ მენ ტის პრო ექ ტი, თა ვი ან თი პო ზი ცი ე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის 

წარ მო სად გე ნად, გა ეგ ზავ ნა:

• • სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის საბ ჭოს, სა დის ციპ ლი ნო კო ლე გი ას და სა ქარ თ ვე ლოს 

უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა დის ციპ ლი ნო პა ლა ტას;

• • სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს, აგ რეთ ვე სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის სა-

კითხ ზე მო მუ შა ვე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებს124. 

დო კუ მენ ტის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ წარ-

მოდ გე ნი ლი იყო რე კო მენ და ცი ე ბი ინ დი კა ტო რე ბი სა და ხარ ჯე ბის გა წე რის, დო კუ მენ-

ტის მოქ მე დე ბის ვა დის გაზ რ დის, დამ ტ კი ცე ბა სა და შეც ვ ლა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რის 

გან საზღ ვ რის შე სა ხებ. რე კო მენ და ცი ე ბი აქ ტი ვო ბებ თან მი მარ თე ბით შე ე ხე ბო და მო სა-

მარ თ ლე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის გაზ რ დას, იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭოს თან, სა დის ციპ-

ლი ნო კო ლე გი ა სა და სა დის ციპ ლი ნო პა ლა ტას თან თა ნამ შ რომ ლო ბის გაღ რ მა ვე ბას. 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი იყო რე კო მენ და ცი ე ბი სა კა-

ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის, კო მენ ტა რე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ-

ჭოს მი ერ დამ ტ კი ცე ბის, პრაქ ტი კუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს შე მუ შა ვე ბის, ელექ ტ რო ნუ ლი 

საქ მის წარ მო ე ბის პროგ რა მის შექ მ ნის თა ო ბა ზე, ასე ვე, დას კ ვ ნე ბის და სა ბუ თე ბის გაზ რ-

დით იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და სა ბუ თე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა 

და ცხე ლი ხა ზის ამოქ მე დე ბის თა ო ბა ზე. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ წარ მოდ გე ნი ლი რე კო მენ და ცი ე ბის დი დი ნა წი ლი იქ ნა გათ ვა-

ლის წი ნე ბუ ლი და ასა ხუ ლი დო კუ მენ ტ ში. მათ შო რის:

   და კონ კ რეტ და სტრა ტე გი ის დო კუ მენ ტის დამ ტ კი ცე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი;

   გა ი ზარ და მო სა მარ თ ლე ებ თან, სა დის ციპ ლი ნო კო ლე გი ას თან, სა დის ციპ ლი ნო 

პა ლა ტა სა და სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭოს თან ერ თად და გეგ მი-

ლი აქ ტი ვო ბე ბის რა ო დე ნო ბა. 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა თა მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა-

6.სტრატგიულიგანვითარებისძირითადიმიმართულებებისშესრულებისპროგრესისანგარიში
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ლის წი ნე ბით, და კონ კ რეტ და და და ზუს ტ და აქ ტი ვო ბე ბის და სა ხე ლე ბა, რო მე ლიც შე ე ხე-

ბო და: 

   დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის სა ხე ებ ზე კო მენ ტა რე ბის მომ ზა დე ბას;

   სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის მომ ზა დე ბას;

   ელექ ტ რო ნუ ლი საქ მის წარ მო ე ბის პროგ რა მის კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბას. 

რაც შე ე ხე ბა რე კო მენ და ცი ას დას კ ვ ნე ბის და სა ბუ თე ბის გაზ რ დას თან და კავ ში რე ბით, 

ამ მიზ ნით 2020 წელს არა ერ თი ტრე ნინ გი ჩა ტარ და, ხო ლო ნა წი ლი 2021 წლის თ ვი საა 

და გეგ მი ლი. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2020 წლის 27 ნო ემ ბ რი დან ამოქ მედ და ცხე ლი ხა ზის ნო მე რი. 

დის ციპ ლი ნურ სა მარ თალ წარ მო ე ბას თან და კავ ში რე ბით არ სე ბუ ლი შე კითხ ვე ბის თა ო ბა-

ზე ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ პირს და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურ თან და-

კავ ში რე ბა შე უძ ლია ტე ლე ფო ნის ნო მერ ზე 571 071 993. ცხელ ხაზ ზე, მი სი ამოქ მე დე ბი-

დან, ჯამ ში, 20-მდე ზა რი გან ხორ ცი ელ და. ამას გარ და, ონ ლა ინ კონ სულ ტა ცი ის მი ღე ბა 

კვლავ შე საძ ლე ბე ლია და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის ოფი სის ფიქ სი რე ბუ-

ლი ტე ლე ფო ნის ნომ რის, სო ცი ა ლურ ქსელ ფე ის ბუ კის, ვებ გ ვერ დი სა და ელექ ტ რო ნუ ლი 

ფოს ტის სა შუ ა ლე ბით. 

სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის პრე ზენ ტა ცი ი სა და შე-

მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ჩარ თულ მხა რე ებ თან დო კუ მენ ტის გან ხილ ვის შემ დეგ, სტრა ტე გია 

და ამ ტ კი ცა და მო უ კი დე ბელ მა ინ ს პექ ტორ მა, რის შემ დე გაც გა მოქ ვეყ ნ და და მო უ კი დე ბე-

ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დ ზე125.

სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტი სა მი ნა წი-

ლის გან შედ გე ბა:

• • პირ ვე ლი ნა წი ლი ასა ხავს და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის მი სი ა სა 

და ხედ ვას.

• • მე ო რე ნა წი ლი ეხე ბა გან ვი თა რე ბის 4 ძი რი თად მი ზანს და ასა ხე ლებს თი თო ე უ-

ლი მი მარ თუ ლე ბით გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბებს. 

• • ბო ლო ნა წი ლი კი აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე-

ბის პრო ცე დუ რებს აყა ლი ბებს.

ვი ნა ი დან დო კუ მენ ტის პრო ექ ტი ივ ლის ში მომ ზად და და სა ვა რა უ დო აქ ტი ვო ბე ბიც 

გა ი წე რა, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურ მა პრო ექ ტის კვალ დაკ ვალ არა ერ თი 

აქ ტი ვო ბა და გეგ მა და გა ნა ხორ ცი ე ლა 2020 წელს. სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში და მო უ კი დე-

ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურ ში ჩა ტარ და ტრე ნინ გ სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა. კვლე ვის სა-

ფუძ ველ ზე გა ნი საზღ ვ რა სამ სა ხუ რი სათ ვის სა ჭი რო ტრე ნინ გე ბი, რო მელ თა ნა წი ლი ჩა-

ტარ და 2020 წელს, ხო ლო ნა წი ლი და გეგ მი ლია 2021 წლი სათ ვის.

სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სსიპ სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის დე პარ-

ტა მენ ტის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის ხელ შეწყო ბით, შე იქ მ ნა ახა ლი ვებ გ ვერ დი https://

dis.court.ge/, რომ ლის პირ ველ გვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლია ყვე ლა ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ-

ფორ მა ცი ა, რაც სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბის შე დეგს წარ მო ად გენს. ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე-

125 https://dis.court.ge/category/strategy/ [ნანახია 28.12.2020]
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ბუ ლია დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტე ბი, ინ ფორ მა ცია 

დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შე სა ხებ, დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის 

პრო ცე სი და პრო ცე დუ რე ბი, სა ჩივ რის ფორ მა, სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ა, წლი უ რი 

და კვარ ტა ლუ რი ან გა რი შე ბი. ასე ვე, ქვეყ ნ დე ბა და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბე ბი დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ.

ამას თან, და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურ მა, ევ რო პის საბ ჭოს სა ქარ თ ვე-

ლოს ოფი სის მხარ და ჭე რით, ვი დე ო ე ბი შექ მ ნა. სა ჩივ რის შევ სე ბის პრო ცე სი და დის ციპ-

ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის ეტა პე ბი ორ ვი დე ორ გოლ შია ასა ხუ ლი. სა ინ ფორ მა ციო 

ვი დე ო ე ბი გან თავ სე ბუ ლია და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დ სა და 

youtube.com არ ხ ზე. ამას თან, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და-

ჭე რით დაწყე ბუ ლია მუ შა ო ბა დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მე ბის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ-

ცი პებ ზე. დო კუ მენ ტის დას რუ ლე ბა და პრე ზენ ტა ცია 2021 წლი სათ ვის იგეგ მე ბა.
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7.რეკომენდაციები
და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურს მი აჩ ნი ა, რომ არის რი გი სა კითხე ბი, 

რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბა დის ციპ ლი ნურ სა მარ თალ წარ მო ე ბას უფ რო ეფექ ტი ანს 

გახ დის. 

ამ თვალ საზ რი სით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ყუ რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლოთ და მო უ კი დე-

ბე ლი ინ ს პექ ტო რის მი ერ 2019 წლის ან გა რიშ ში მი თი თე ბულ რე კო მენ და ცი ებ ზე და 

მი მო ვი ხი ლოთ მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის დი ნა მი კა. და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის 

სამ სა ხურ მა შე ა ჯე რა 2019 წლის რე კო მენ და ცი ე ბი და დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ-

წარ მო ე ბის პრო ცეს ში 2020 წელს გა მოვ ლე ნი ლი სა ჭი რო ე ბე ბი, და შე ი მუ შა ვა შემ დე-

გი რე კო მენ და ცი ე ბი:

• • დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცეს ში გა მოვ ლე ნი ლი დარ ღ ვე ვე ბის 

და სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს დის ციპ ლი ნუ რი პრაქ ტი კის 

ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ მო სა მარ თ ლე ე ბის მი ერ საქ მის გან ხილ ვის ვა დე ბის 

დარ ღ ვე ვა, ძი რი თად შემ თხ ვე ვებ ში, არ არის მა თი ბრა ლე უ ლი ქმე დე ბის შე დე გი. 

მო სა მარ თ ლე ე ბის რა ო დე ნო ბის სიმ ცი რე (მოსამართლეების რა ო დე ნო ბის გაზ რ-

დის მი უ ხე და ვად), გან სა ხილ ველ საქ მე თა სიმ რავ ლე და სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში 

არ სე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, მო სა მარ თ ლე ე ბის მი ერ საქ მის 

გან ხილ ვის სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სე ბით გათ ვა ლის წი-

ნე ბუ ლი ვა დე ბის დაც ვას, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, შე უძ ლე ბელს ხდის. ამ დე ნად, მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი ა, გა და ი ხე დოს სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის ის 

ნორ მე ბი, რომ ლე ბიც საქ მის გან ხილ ვი სათ ვის ან ცალ კე უ ლი საპ რო ცე სო მოქ მე-

დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის არა რე ა ლუ რად მოკ ლე ვა დას ად გენს. 

• • არ კარ გავს აქ ტუ ა ლო ბას არც და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის რე კო მენ და ცია 

და ვის გა დაწყ ვე ტის ალ ტერ ნა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის (არბიტრაჟი, მე დი ა ცი ა) გან-

ვი თა რე ბის და სა სა მარ თ ლო ში სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რამ დე გარ კ ვე უ ლი სა ვალ დე ბუ-

ლო წინ მ ს წ რე ბი მოთხოვ ნე ბის და ყე ნე ბის შე სა ხებ (მაგალითად, მტკი ცე ბუ ლე ბა-

თა, ე.წ. პრო ტო კო ლე ბის გაც ვ ლა).

და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის 2019 წლის რე კო მენ და ცი ებ ში გან სა-

კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უკა ვია პო ტენ ცი უ რი სა ჩივ რის ავ ტო რე ბი სათ ვის დის ციპ ლი ნუ რი 

სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცე სის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას. მო სა მარ თ ლე ე ბის 

მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცე სის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან მ საზღ ვ რე ლია სა ჩივ რე ბის რა ო დე ნო ბა, რო მე ლიც ეხე ბა მო სა მარ-

თ ლე ე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის თუ მათ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სხვა 

საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბე ბის კა ნო ნი ე რე ბას. 2020 წლის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, 

აღ ნიშ ნულ სა კითხ ზე მო მარ თ ვი ა ნო ბა შემ ცი რე ბუ ლი ა, თუმ ცა, არა იმ დე ნად, რომ გა მოწ-

ვე ვა გა დაჭ რი ლად მი ვიჩ ნი ოთ. ამ დე ნად, ისევ არ სე ბობს შე სა ბა მის პრო ფე სი ულ წრე ებ სა 

(საადვოკატო საქ მი ა ნო ბით და კა ვე ბულ პი რებ თან) და სხვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ-

თან, რო გორც თბი ლის ში, ისე რე გი ო ნებ ში, სა ინ ფორ მა ციო ხა სი ა თის შეხ ვედ რე ბი სა და 

ღო ნის ძი ე ბე ბის გა მარ თ ვის სა ჭი რო ე ბა. 
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„საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში, სა ერ თა შო-

რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2019 წლის 13 დე კემ ბერს 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის (ძალაში შე ვი და 2020 წლის 1 იან ვარს) შე დე გად, 

დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცე სი და იხ ვე წა. თუმ ცა, და მო უ კი დე ბე ლი ინ-

ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის მი ერ 2020 წელს შეს რუ ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის ფარ გ ლებ ში გა-

მო იკ ვე თა სა კა ნონ მ დებ ლო ხარ ვე ზე ბი, რო მელ თა აღ მოფხ ვ რა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დის ციპ-

ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის კუთხით. შე სა ბა მი სად, და მო უ კი დე ბე ლი 

ინ ს პექ ტო რის 2020 წლის მთა ვა რი რე კო მენ და ცია „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” 

სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში შე სა ტან ცვლი ლე ბებს ეხე ბა:

• • მო სა მარ თ ლის მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის დაწყე ბა შე საძ-

ლე ბე ლია მხო ლოდ „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა-

ნუ ლი კა ნო ნის 751 მუხ ლ ში მო ცე მუ ლი სა ფუძ ვ ლე ბით. „საერთო სა სა მარ თ ლო-

ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში 2020 წლის 1 იან ვარს ძა ლა ში 

შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბი მიზ ნად ისა ხავ და მო სა მარ თ ლე თა მი მართ დის ციპ ლი ნუ-

რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის სა ფუძ ვ ლე ბის და კონ კ რე ტე ბას და გან ხორ ცი ე ლე ბუ-

ლი ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის ფარ გ ლებ ში 

ჩა მო ყა ლიბ და ე.წ. Numerus clausus-ის პრინ ცი პი. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ დეგ, დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცეს ში გა-

მო იკ ვე თა მო სა მარ თ ლის ისე თი ქმე დე ბე ბი, რო მე ლიც არ შე ე სა ბა მე ბა არ ცერ თი 

გა დაც დო მის ქვე პუნქტს, თუმ ცა თა ვი სი არ სით შე საძ ლოა იყოს დის ციპ ლი ნუ რი 

გა დაც დო მა. 

• • ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, პრობ ლე მუ რია სა ჩივ რის ავ ტო რის მი ერ მი თი თე ბუ ლი ფაქ-

ტე ბის სა ფუძ ველ ზე დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის დაწყე ბის შე საძ-

ლებ ლო ბაც, რად გან სა ჩი ვარ ში მი თი თე ბუ ლი გა რე მო ე ბა არ აკ მა ყო ფი ლებს 

არ ცერ თი ნორ მის ში ნა არსს. აღ სა ნიშ ნა ვია ისე თი ჰი პო თე ტუ რი შემ თხ ვე ვე ბი, 

რო დე საც მო სა მარ თ ლე იღებს აშ კა რად მი კერ ძო ე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, თუმ-

ცა, მის ქმე დე ბას არ უდევს სა ფუძ ვ ლად მო სა მარ თ ლის მხრი დან საქ მი სად მი 

პი რა დი და ინ ტე რე სე ბის ფაქ ტი. ასე ვე შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც მო სა მარ თ ლე 

უზღუ დავს სა სა მარ თ ლო და ვის მო ნა წი ლეს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ უფ-

ლე ბას, არ ღ ვევს მხა რის სა სა მარ თ ლო ში მოწ ვე ვის წესს, არ მსჯე ლობს შუ ამ-

დ გომ ლო ბა ზე და ტო ვებს მას პა სუხ გა უ ცემ ლად, აშ კა რა იგ ნო რი რე ბას უკე თებს 

მხა რის პო ზი ცი ებ სა და მო საზ რე ბებს. ამ დე ნად, უმ ჯო ბე სი ა, „საერთო სა სა მარ-

თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 751 მუხ ლის მე-8 ქვე პუნ-

ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს იმ გ ვა რად, რომ მას ში გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს დის ციპ ლი-

ნუ რი გა დაც დო მის ყვე ლა შე საძ ლო შემ თხ ვე ვა.

• • „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 755 

მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტის სა ფუძ ველ ზე, და მო უ კი დე ბელ ინ ს პექ ტორს მი ე ნი ჭა სა-

ჩი ვარ ზე ხარ ვე ზის დად გე ნის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ სა ჩივ რის 

ავ ტო რი არ აღ მოფხ ვ რის ხარ ვეზს (ხარვეზის შე სა ხებ შეტყო ბი ნე ბის მი ღე ბი-

დან არა უ მე ტეს 10 დღის გან მავ ლო ბა ში), და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რი სა ჩი-

7.რეკომენდაციები
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ვარს და ტო ვებს გა ნუ ხილ ვე ლად. ეს ნორ მა არ შე ი ცავს და ნა წესს იმის თა ო ბა ზე, 

ასეთ შემ თხ ვე ვა ში თუ რა აქ ტის მი ღე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აქვს და მო უ კი დე ბელ 

ინ ს პექ ტორს და უნ და გა ეგ ზავ ნოს თუ არა მი ღე ბუ ლი აქ ტი სა ჩივ რის ავ ტორს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ჩივ რის ავ ტო რე ბის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 

ეს სა კითხი და რე გუ ლი რე ბუ ლია პრაქ ტი კით (დამოუკიდებელი ინ ს პექ ტო რი ხარ-

ვე ზის შე უვ სებ ლო ბის შე დე გად იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას საქ მის გა ნუ ხილ ვე ლად 

და ტო ვე ბის შე სა ხებ და მი ღე ბი დან 5 დღის ვა და ში უგ ზავ ნის სა ჩივ რის ავ ტორს), 

მი სი მო წეს რი გე ბა აუცი ლე ბე ლია სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე. 

• • პრობ ლე მუ რია ასე ვე იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ მი ღე ბულ გან კარ გუ-

ლე ბებ სა და და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს პექ ტო რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში დაშ ვე ბუ ლი 

უზუს ტო ბე ბის გას წო რე ბის სა კითხი. პრაქ ტი კა ში არ სე ბობს აქ ტებ ში ტექ ნი კუ-

რი ხა სი ა თის უზუს ტო ბე ბის დაშ ვე ბის შემ თხ ვე ვე ბი. თუმ ცა, დღეს მოქ მე დი კა-

ნონ მ დებ ლო ბა არ შე ი ცავს და ნა წესს იმის თა ო ბა ზე, თუ რო გორ უნ და მოხ დეს 

გან კარ გუ ლე ბებ სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში დაშ ვე ბუ ლი მე ქა ნი კუ რი შეც დო მე-

ბის გა მოს წო რე ბა მი სი მიმ ღე ბი ორ გა ნოს მი ერ. სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო 

საპ რო ცე სო კო დექ ს ში, ადა მი ა ნუ რი შეც დო მის ეს ფაქ ტო რი გათ ვა ლის წი ნე ბუ-

ლია 260-ე მუხ ლის ფარ გ ლებ ში, რომ ლის თა ნახ მა დაც, მო სა მარ თ ლეს ეძ ლე ვა 

უფ ლე ბა, სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით (ან მხა რე თა მოთხოვ ნით) შე ას წო როს მის 

მი ერ მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში/ გან ჩი ნე ბა ში აღ მო ჩე ნი ლი უზუს ტო ბა ან აშ-

კა რა არით მე ტი კუ ლი შეც დო მა. ამ დე ნად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, „საერთო სა სა მარ-

თ ლო ე ბის შე სა ხებ” ორ გა ნულ კა ნონ ში გან ხორ ცი ელ დეს ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც 

სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 260-ე მუხ ლის მსგავ სად, 

სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭო სა და და მო უ კი დე ბელ ინ ს პექ ტორს 

მის ცემს უფ ლე ბას, აღ მოფხ ვ რან მათ მი ერ მი ღე ბულ აქ ტებ ში დაშ ვე ბუ ლი უს-

წო რო ბა ნი.






