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შესავალი
2020 წლის იანვარში ძალაში შევიდა მეოთხე ტალღის რეფორმა, რომლის შედეგად დაიხვეწა
მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი, შეიცვალა და გაუმჯობესდა სა
ერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პროცე
დურები. მართალია, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური საქმიანობის პირველივე წლიდან
ამზადებს და აქვეყნებს წლიურ ანგარიშებს, თუმცა, ზემოაღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებე
ბის შედეგად, დამოუკიდებელ ინსპექტორს დაეკისრა გაწეული საქმიანობის თაობაზე ინფორმაცი
ის პროაქტიულად გამოქვეყნების ვალდებულებაც1, რის საფუძველზეც მომზადდა 4 კვარტალური
ანგარიში. ყოველი მათგანი მოიცავს სტატისტიკური ინფორმაციის დეტალურ ანალიზს, ხოლო და
მოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის წლიური ანგარიში უზრუნველყოფს საერთო
სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ არსებული დისციპლინური საქმეების შესახებ ინფორ
მაციის განზოგადებული სახით მიწოდებას2.
2020 წლის 24 იანვარს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ახალი დამოუკიდებელი ინ
სპექტორი აირჩია3, თუმცა, როგორც დამოუკიდებელი ინსპექტორისათვის, ისე დამოუკიდებელი ინს
პექტორის სამსახურისათვის 2020 წელი განსაკუთრებით რთული იყო. COVID-19-ის პანდემიით შექმ
ნილი ვითარებისა და დაწესებული შეზღუდვების შედეგად შემცირდა მომართვიანობის მაჩვენებელი.
მიუხედავად საჩივრების შემცირებული რაოდენობისა, გასული წელი დატვირთული იყო მიღებული
გადაწყვეტილებებისა და დასკვნების რაოდენობის მხრივ. სადისციპლინო სხდომებზე საქართველოს
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს განსახილველად წარედგინა 2018-19 წლებში მომზადებული 137 დასკვნა,
ხოლო საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე, გადაწყვეტილებებისა და დასკვნების სახით 535
დოკუმენტი მომზადდა. დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობა სრულად
ასახულია წინამდებარე ანგარიშში, რომელიც 7 ძირითადი თავისაგან შედგება. პირველი თავი – დამო
უკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის სტატისტიკური ანალიზი მოიცავს ინფორმაციას,
რომელშიც მონაცემები გაანალიზებულია საჩივრის ავტორების, საქმეთა კატეგორიების, სასამართლო
ინსტანციებისა და მოსამართლეთა შესაბამისად. მეორე თავში მოცემულია სტატისტიკური ინფორმა
ცია წინასწარი მოკვლევის შედეგების შესაბამისად. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნები გადაც
დომის სახეების შესაბამისად განზოგადებულია მესამე თავში. დისციპლინური სამართალწარმოების
შეწყვეტის შესახებ დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყვეტილებების თაობაზე ინფორმაცია მოცე
მულია ანგარიშის მეოთხე თავში, ხოლო დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ განხორციე
ლებული ღონისძიებები ასახულია მე-5 თავში.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის და სამართალწარმოების პროცესის
გაუმჯობესების, აგრეთვე ინსტიტუციური და ადამიანური რესურსების გაძლიერების მიზნით შე
იქმნა სამსახურის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი, რომლის შესახებ ინფორმაციაც გან
თავსებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე. მისი შესრულების პროგ
რესის ანგარიში ასახულია მე-6 თავში. დოკუმენტი ასევე მოიცავს იმ ძირითად რეკომენდაციებს,
რომლებიც სამსახურის საქმიანობის პროცესში პრაქტიკის განზოგადების შედეგად გამოიკვეთა.
1 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 511 მუხლის მე-12 პუნქტი.
2 დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2019 წლის წლიური ანგარიში, გვ. 3, https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2020/07/dis2.pdf [ნანახია 28.12.2020]
3 http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20gadacyvetilebebi/2020/1-3.pdf [ნანახია 28.12.2020]
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დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური • 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

1. დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის
საქმიანობის სტატისტიკური ანალიზი
1.1. ზოგადი სტატისტიკური ინფორმაცია
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში 2020 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით განსახილველად 151 დისციპლინური საჩივარი და 72 ფორმის დაუცველი წე
რილი დარეგისტრირდა.

2020 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია
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2019 წელთან შედარებით 2020 წელს საჩივრების რაოდენობა მართალია, შემცირ
და, თუმცა ეს გამოწვეული იყო მსოფლიოში არსებული პანდემიითა და ქვეყანაში დაწე
სებული შეზღუდვებით.
აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის 27 ნოემბრიდან ამოქმედებული ცხელი ხაზის საშუა
ლებით საანგარიშო პერიოდში დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ ინფორმა
ცია მიიღო 20-მდე მოქალაქემ.

1. ევროპის კავშირის სამართლის ძირითადი პრინციპები

1.2. სტატისტიკური ინფორმაცია საჩივრის ავტორთა შესახებ
საჩივრის ავტორთა შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია დამუშავდა სასამართ
ლოში მიმდინარე საქმეში მათი სტატუსის შესაბამისად4. გასულ წელთან შედარებით
10%-ით გაიზარდა წარმომადგენელთა მიერ მიღებული საჩივრების რაოდენობა, 2%ით გაიზარდა დაინტერესებულ პირთა მიერ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა,
ხოლო მხარეთა მიერ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა შემცირდა 10%-ით.
საანგარიშო პერიოდში მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე ერთ საქმეზე დაიწყო
დისციპლინური სამართალწარმოება, ხოლო გასული წლისაგან განსხვავებით, 2020
წელს, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციისა და
სახალხო დამცველის წინადადების საფუძველზე დისციპლინური სამართალწარმო
ება არ დაწყებულა5.

5%

2020 წლის სტატისტიკური
ინფორმაცია

37%
მხარე

58%

წარმომადგენელი
დაინტერესებული პირი

2017-2018 წლები
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2017-2018 წლები
მხარე

წარმომადგენელი

7

1

2

2019 წელი
დაინტერესებული პირი

8

0

0

2020 წელი
სახალხო დამცველი

სხვა

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.
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1.3. სტატისტიკური ინფორმაცია საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად
საქმეთა კატეგორიების მიხედვით, როგორც გასულ, ისე მიმდინარე წელს, საჩივ
რების უმრავლესობა სამოქალაქო სამართლის საქმეებს შეეხება და მისი პროცენტული
მაჩვენებელი 58%-ია – რაც 3%-ით მეტია 2019 წლის მონაცემებთან შედარებით. ადმი
ნისტრაციული სამართლის საქმეებზე მომართვიანობის მაჩვენებელი თითქმის იდენტუ
რია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით. სისხლის სამართლის საქმეებზე მიღებუ
ლი საჩივრების რაოდენობა 3%-ით შემცირდა.
საანგარიშო პერიოდში ორ შემთხვევაში დისციპლინური სამართალწარმოება დაიწყო
ისეთ საკითხებზე, რომლებიც არცერთი კატეგორიის საქმიდან არ მომდინარეობს6.

16%

2020 წელი
საჩივრების რაოდენობა 151
58%

სამოქალაქო სამართლის საქმეები
ადმინისტრაციული სამართლის საქმეები

26%

სისხლის სამართლის საქმეები

2017-2020 წლები
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2017 წელი

3

3

0

0

2018 წელი

2019 წელი

3
2020 წელი

სამოქალაქო სამართლის საქმე

ადმინისტრაციული სამართლის საქმე

სისხლის სამართლის საქმე

სხვა

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.

1. ევროპის კავშირის სამართლის ძირითადი პრინციპები

1.4. სტატისტიკური ინფორმაცია სასამართლო ინსტანციების 
შესაბამისად
საქმეთა განზოგადების შედეგად დადგინდა, რომ პირველი ინსტანციის მოსამართ
ლეების მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა გასული წლის მაჩვენებელთან
შედარებით 6%-ით გაიზარდა და 72% შეადგინა. სააპელაციო სასამართლოების მოსა
მართლეთა მიმართ მიღებული საჩივრების რაოდენობა 6%-ით შემცირდა და 20%-ს მი
აღწია. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ მიღებული სა
ჩივრების რაოდენობა კვლავ 8%-ს შეადგენს.

8%

2020 წელი

20%
პირველი ინსტანცია
მეორე ინსტანცია

72%

მესამე ინსტანცია

2017-2020 წლები
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0
2017-2018 წლები
პირველი ინსტანცია

2019 წელი
მეორე ინსტანცია

2020 წელი
მესამე ინსტანცია

1.5. სტატისტიკური ინფორმაცია მოსამართლეთა შესაბამისად
საანგარიშო პერიოდში წინასწარი მოკვლევისათვის წარმოებაში არსებული 151 სა
ჩივარი შეეხებოდა 127 მოსამართლეს7.
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.
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მოსამართლეთა მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა სასამართლო ინს
ტანციებისა და საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად შემდეგნაირად ნაწილდება:

მოსამართლეთა რაოდენობა ინსტანციებისა და საქმეთა
კატეგორიების შესაბამისად
100
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50

0
პირველი ინსტანცია

9
18

3

აპელაცია

კასაცია

8

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

შემოსული საჩივრებისა და მათში მოსამართლეთა შესახებ ასახული მონაცემების
თანახმად, ყველაზე მეტი საჩივარი პირველი ინსტანციის სასამართლოების სამოქალა
ქო საქმეთა კატეგორიის განმხილველ მოსამართლეთა მიმართ არის წარმოდგენილი,
რაც პირველი ინსტანციის მოსამართლეთა მიმართ არსებული საჩივრების 60%-ს შე
ადგენს. მეორე ინსტანციის სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ წარმოდგენილი
საჩივრების დიდი ნაწილი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის განმხილველ
მოსამართლეებს შეეხებოდა. კერძოდ, სამოქალაქო საქმეთა განმხილველ მოსამართ
ლეთა მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობამ სააპელაციო ინსტანციის მოსა
მართლეთა საერთო რაოდენობის 54% შეადგინა, რაც 27%-ით მეტია ამავე ინსტანციის
ადმინისტრაციული სამართლის განმხილველ მოსამართლეთა მიმართ წარმოდგენილი
საჩივრების რაოდენობაზე.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამარ
თლეთა მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობამ მესამე ინსტანციის მოსა
მართლეთა მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობის 72.8% შეადგინა, ხოლო
ადმინისტრაციული სამართლის განმხილველ მოსამართლეთა მიმართ წარმოდგენილი
საჩივრების რაოდენობამ – 27%. 2020 წელს სისხლის სამართლის საქმეთა განმხილველ
მოსამართლეთა მიმართ საჩივრები არ ყოფილა რეგისტრირებული.

2. სტატისტიკური ინფორმაცია წინასწარი მოკვლევის შედეგების შესახებ

2. სტატისტიკური ინფორმაცია წინასწარი მოკვლ
 ევის
შედეგების შესახებ
საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში განსახილველად
წარდგენილი იყო 179 საჩივარი8. მათგან ხარვეზი დადგინდა მხოლოდ 7 შემთხვევაში9.
საჩივრებზე ხარვეზი დადგინდა შემდეგი საფუძვლებით:

; მოსამართლის ვინაობა არ იყო მითითებული – 4 შემთხვევა;
; საქმე არ იყო მითითებული – 4 შემთხვევა;
; დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის ფაქტი არ იყო მითითებული – 1
შემთხვევა10.
ხარვეზის შევსების შედეგად 4 საჩივარზე დაიწყო დისციპლინური სამართალწარმო
ება და საქმის გარემოებების წინასწარი მოკვლევა, ხოლო 3 მათგანი ხარვეზის შეუვსებ
ლობის გამო არ იქნა განხილული.
ამდენად, საანგარიშო პერიოდში წინასწარი მოკვლევა დაიწყო 176 საჩივრის საფუძ
ველზე, ხოლო დასრულდა 165 საჩივარზე. ამ დრომდე წინასწარი მოკვლევა მიმდინარე
ობს 2020 წელს მიღებულ 11 საჩივარზე.
წინასწარი მოკვლევის შედეგად დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიღო/მოამზადა:

; 55 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ;
; 34 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების ნაწილობრივ შეწყ
ვეტის შესახებ;

; 117 დასკვნა საჩივარში მითითებული შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის
თაობაზე (მათ შორის, 2019 წელს მიღებულ საჩივრებზე – 22, ხოლო 2020 წელს
მიღებულ საჩივრებზე 95 დასკვნა მოამზადა)11.
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელ ინსპექტორს
არცერთი საქმე საქართველოს პროკურატურაში არ გადაუგზავნია.

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.
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დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური • 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

2.1. სტატისტიკური ინფორმაცია დამოუკიდებელი ინსპექტორის
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ
დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა 2020 წელს წინასწარი მოკვლევის შედეგად მიიღო
89 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ. კერძოდ:

; 86 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ,
ვინაიდან საჩივარი მოსამართლეთა მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას შე
ეხებოდა12;

; 1 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ,
ვინაიდან საჩივარი წარდგენილი იყო დისციპლინური სამართალწარმოების
დაწყებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევით;

; 2 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ
მოსამართლეთათვის სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის გასვლის გამო.
დამოუკიდებელი ინსპექტორი დისციპლინური სამართალწარმოების ეფექტიანობის
მისაღწევად თავად იღებს გადაწყვეტილებას სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ
2018-2019 წლებში მიღებულ იმ საჩივრებთან დაკავშირებით, რომლებიც საქართველოს
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ჯერ არ განუხილავს. აღნიშნული წესი შეეხება:

•
•

აქტის კანონიერების საფუძვლით წარმოდგენილ საჩივრებს;
მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემას ან მისთვის დისციპლინუ
რი პასუხისმგებლობის (დისციპლინური სახდელის) დაკისრებას, თუმცა ამისათ
ვის დადგენილი ვადა ამოიწურა;

•

ისეთ ქმედებას, რომელზეც არსებობს დისციპლინური სამართალწარმოების
განმახორციელებელი ორგანოს მიერ იმავე მოსამართლის მიმართ გამოტანი
ლი გადაწყვეტილება;

•

მოსამართლეს, რომელსაც შეუწყდა სამოსამართლო უფლებამოსილება13.

თუ საჩივარი შეეხება როგორც „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს
ორგანული კანონის 7512 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შეწყვეტის სა
ფუძვლებს, ისე დისციპლინურ გადაცდომებს, დისციპლინური გადაცდომის ნაწილში სა
დისციპლინო სხდომაზე იმსჯელებს და განკარგულებას იღებს საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო, ხოლო დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ შეწყვეტის გადაწყვეტილე
ბის მიღებისათვის საჭირო საფუძვლების არსებობისას ნაწილობრივ გადაწყვეტილებას
სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ იღებს დამოუკიდებელი ინსპექტორი. ყოველივე
ზემოაღნიშნული ზრდის დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ეფექტიანობას და აღ
ნიშნული ცვლილება ხელს უწყობს საჩივრის ავტორთა უფლების ეფექტიან რეალიზებას –

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.

2. სტატისტიკური ინფორმაცია წინასწარი მოკვლევის შედეგების შესახებ

დროულად მიიღონ გადაწყვეტილება მათ მიერ წარმოდგენილ საჩივრებთან დაკავშირებით.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, 2020 წლის სექტემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათ
ვლით, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა 2018-2019 წლებში მომზადებული დასკვნების
საფუძველზე დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ 342 გადაწყვე
ტილება მიიღო. მათ შორის:

•
•

20 გადაწყვეტილება სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის გამო;
22 გადაწყვეტილება დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ხანდაზმულობის
ვადის ამოწურვის გამო;

•

1 გადაწყვეტილება იმ საფუძვლით, რომ არსებობს დისციპლინური სამართალ
წარმოების განმახორციელებელი ორგანოს მიერ იმავე მოსამართლის მიმართ,
იმავე ქმედების გამო გამოტანილი გადაწყვეტილება;

•

218 გადაწყვეტილებით შეწყდა სრულად, რადგანაც საჩივრით მოთხოვნილი
იყო აქტის კანონიერების განხილვა;

•

68 გადაწყვეტილებით დისციპლინური საქმისწარმოება ნაწილობრივ შეწყდა
მხოლოდ კანონიერების ნაწილში, ხოლო ამავე საჩივრების საფუძველზე დის
ციპლინური გადაცდომის ნაწილში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბ
ჭომ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილებები.

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 2018-19 წლებში მომზადებულ 3 დასკვნაზე დამოუკი
დებელ ინსპექტორს გადაწყვეტილება (4 მოსამართლის მიმართ) დისციპლინური სამარ
თალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, საანგარიშო პერიოდში, არ მიუღია.

2.2. სტატისტიკური ინფორმაცია მომზადებული დასკვნების შესახებ
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა დისციპლინური საქმის უკეთ გამოკვლევის
მიზნით გამოითხოვა საქმის მასალები, ვიდეო- და აუდიოჩანაწერები, გამოკითხა საჩივრის
ავტორები და მოიძია სხვადასხვა სახის წერილობითი მტკიცებულება (მაგ. ინფორმაცია
სხდომის განრიგის შესახებ, მოსამართლეთა ქონებრივი დეკლარაცია და ა.შ.).
საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ წინასწარი მოკვლევის
შედეგად 120 საჩივარზე მომზადდა 117 დასკვნა 94 მოსამართლის მიმართ14. მნიშვნე
ლოვანია, რომ საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მოკვლევა დაას
რულა და დასკვნა მოამზადა მიღებული საჩივრების 92%-ზე, რაც გასული წლის მაჩვე
ნებელს 5%-ით აღემატება.
აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის აცილების უფლებით არცერთ
მოსამართლეს არ უსარგებლია, ისევე როგორც თვითაცილების უფლება დამოუკიდე
ბელ ინსპექტორს არ გამოუყენებია.
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.

13

14

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური • 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

56

29

15

59

მოსამართლე

29

მოსამართლე

9

მოსამართლე

2.3. სტატისტიკური ინფორმაცია სადისციპლინო სხდომების 
შედეგების შესახებ
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ჩაატარა 4
სადისციპლინო სხდომა და განიხილა დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ 2018-2019
წლების საჩივრების საფუძველზე მომზადებული დასკვნები. მათ შორის, 2018 წელს მომ
ზადებული 101 და 2019 წელს მომზადებული 36 დასკვნა.
სადისციპლინო სხდომაზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ განიხილა
დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ მომზადებული 137 დასკვნა და მიიღო 156 გადაწყ
ვეტილება15: მათ შორის, 147 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების
შეწყვეტის შესახებ16 და 9 გადაწყვეტილება მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევ
ნის დაწყებისა და ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის თაობაზე.
2020 წელს სადისციპლინო სხდომებზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბ
ჭომ 2019 წელთან შედარებით 96 დასკვნით მეტი განიხილა, ხოლო განსახილველი დარ
ჩა 2019 წელს მომზადებული 69 და 2020 წელს მომზადებული 116 დასკვნა.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები

147 გადაწყვეტილება

9 გადაწყვეტილება

დისციპლინური
სამართალწარმოების
შეწყვეტის შესახებ

დისციპლინური დევნის დაწყებისა და
მოსამართლისათვის ახსნა-განმარტების
ჩამორთმევის შესახებ

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სადისციპლინო სხდომებზე საჩივრის
ავტორები არ მიუწვევია.
აცილებისა და სხდომის გასაჯაროების უფლებებით მოსამართლეებს არ უსარგებლიათ.
დამოუკიდებელი ინსპექტორისათვის დამატებითი მოკვლევის ჩატარება საანგარი

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. სტატისტიკური ინფორმაცია წინასწარი მოკვლევის შედეგების შესახებ

შო პერიოდში საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ დაუვალებია.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს განსხვავებული მოსაზრება
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე არ წარუდგენიათ.

2.4. სტატისტიკური ინფორმაცია დისციპლინური დევნის დაწყები
სა და ახსნა-განმარტებების ჩამორთმევის შესახებ
საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა სადისციპლინო სხდომებზე
მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყების რეკომენდაციით საქართვე
ლოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართა 46 შემთხვევაში17, საიდანაც:

; 8 შემთხვევაში დაეთანხმა დამოუკიდებელი ინსპექტორის რეკომენდაციას
და მიიღო გადაწყვეტილება მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური დევნის
დაწყებისა და ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ;

; 21 შემთხვევაში არ დაეთანხმა დამოუკიდებელი ინსპექტორის რეკომენდაციას
და მიიღო გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის
შესახებ;

; 17 შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო ხმათა არარსებობის
გამო დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა18.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის 1 დასკვნა შეიცავდა რეკომენდაციას დისციპლინუ
რი სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუმცა საქართველოს იუსტიციის უმაღ
ლესი საბჭო არ დაეთანხმა მას და მიიღო გადაწყვეტილება მოსამართლის მიმართ დის
ციპლინური დევნის დაწყებისა და ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ.
ჯამში, 2020 წელს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დისციპლინუ
რი დევნის დაწყების გადაწყვეტილება მიიღო 9 საქმეზე 9 მოსამართლის მიმართ.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დისციპლინური დევნის დაწყე
ბის შესახებ მიღებული 9 გადაწყვეტილება შეეხებოდა:

•
•
•

საპროცესო ვადის არსებით დარღვევას (4 შემთხვევა);
თვითაცილებაზე უარის თქმას (1 შემთხვევა);
პროცესის

მონაწილე

მხარის

მიმართ

უპატივცემულობის

გამოხატვას

(1 შემთხვევა);

•
•

მოსამართლის მოვალეობის შესრულებას პირადი ინტერესით (1 შემთხვევა);
კომპეტენციის

პრინციპის

დარღვევას,

კერძოდ,

ადმინისტრაციული

უფლებამოსილების შეუსრულებლობას (1 შემთხვევა);

•

დისციპლინური სამართალწარმოების განმახორციელებელი ორგანოსათვის
ხელშეშლას (1 შემთხვევა).

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არ გაიზიარა დისციპლინური დევ

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“.
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ნის დაწყების რეკომენდაციით წარდგენილი დამოუკიდებელი ინსპექტორის 21 დასკვნა,
რომელიც შეეხებოდა:

•
•
•
•

საპროცესო ვადის არსებით დარღვევას (17 შემთხვევა);
უპატივცემულობის გამოხატვის თაობაზე წარდგენას (1 შემთხვევა);
აცილებაზე უარის თქმას (1 შემთხვევა);
პირადი ინტერესით სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელებას
(1 შემთხვევა);

•

მოსამართლის სხვა ქმედებას, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ
სტატუსს (1 შემთხვევა).

2.5. სტატისტიკური ინფორმაცია მოსამართლეთა პასუხისგებაში
მიცემისა და დისციპლინური დევნის შემდეგ დისციპლინური 
სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ
2020 წელს სადისციპლინო სხდომებზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა
საბჭომ განიხილა 7 დისციპლინური საქმე მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური
სამართალწარმოების შეწყვეტისა თუ მათი დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის
შესახებ19. წარდგენილი საქმეებიდან მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სა
მართალწარმოება შეწყდა 5-ზე, ხოლო 2-ზე მოსამართლეები მიეცნენ დისციპლინურ
პასუხისგებაში.

2 საქმეზე
7 საქმეზე
დისციპლინური დევნის
დაწყების შემდეგ

5 საქმეზე

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ მიღებული 5 გადაწყვეტი
ლებიდან 4 შეეხებოდა საპროცესო ვადის არსებით დარღვევას, ხოლო 1 – პროცესის მო
ნაწილისადმი უპატივცემულობის გამოხატვას. ხუთივე შემთხვევაში არსებობდა დამოუკი
დებელი ინსპექტორის დასკვნა დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის შესახებ.
მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის შესახებ საქართველოს იუს
ტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებიდან 1 შეეხებოდა პრო
ცესის მონაწილე მხარისადმი უპატივცემულობის გამოხატვას, ხოლო 1 – თვითაცილე
ბაზე უარის თქმას.
აღნიშნული საქმეები საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო
კოლეგიამ განიხილა და ერთ საქმეზე მოსამართლე ბრალეულად იქნა ცნობილი დისციპ
ლინური გადაცდომის ჩადენაში. მას სახდელის სახედ დაეკისრა შენიშვნა. კიდევ ერთ
საქმეზე მოსამართლეს მიემართა კერძო სარეკომენდაციო ბარათი.
19 მათ შორის 6 საქმეზე დისციპლინური დევნა დაიწყო 2019 წელს, ხოლო 1 საქმეზე 2020 წელს.

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნების განზოგადება

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვ ნების 
განზოგადება
2020 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლითაც და
კონკრეტდა დისციპლინური გადაცდომის სახეები და ისინი 7 კატეგორიად დაიყო:

•
•
•
•
•
•
•

ქმედება, რომელიც არღვევს დამოუკიდებლობის პრინციპს;
ქმედება, რომლიც არღვევს მიუკერძოებლობის პრინციპს;
ქმედება, რომლიც არღვევს კეთილსინდისიერების პრინციპს;
ქმედება, რომლიც არღვევს წესიერების პრინციპს;
ქმედება, რომლიც არღვევს თანასწორობის პრინციპს;
ქმედება, რომლიც არღვევს კომპეტენციისა და გულისხმიერების პრინციპს;
სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის სტატუსს.

თითოეული კატეგორიის მიხედვით ჩამოყალიბდა დისციპლინური გადაცდომის
შემადგენლობები, რის შედეგადაც „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართვე
ლოს ორგანული კანონის 751 მუხლის

მე-8 პუნქტი 20 დისციპლინურ გადაცდომას

ითვალისწინებს . მოსამართლეს დისციპლინური პასუხისმგებლობა შეიძლება დაე
20

კისროს მხოლოდ ორგანული კანონით განსაზღვრული კონკრეტული დისციპლინური
გადაცდომის საფუძველზე, რითაც გადაცდომათა განჭვრეტადობას განსაკუთრებუ
ლი მნიშვნელობა ენიჭება21.
დამოუკიდებელი ინსპექტორი წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე დისციპლინურ საქმეს
იკვლევს ობიექტურად და ყოველმხრივ. სწავლობს მოსამართლის პასუხისმგებლობის
როგორც შემამსუბუქებელ, ისე დამამძიმებელ გარემოებებს. ასევე, ყურადღებას ამახ
ვილებს ობიექტურ და სუბიექტურ ფაქტორებზე.
წინასწარი მოკვლევის შედეგად მომზადებული დასკვნა შეიცავს:

•
•
•
•

საჩივრის ავტორის მოსაზრებებს;
დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს;
სამართლებრივ დასაბუთებას/ანალიზს;
დასკვნას მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის
ან/და გადაცდომის არსებობის თაობაზე.

წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე მოსამართლის ქმედება ფასდება დასაბუთებული ვა
რაუდის სტანდარტით. დასკვნა მოიცავს:

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.
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•

დასაბუთებას, თუ რატომ არსებობს დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩა
დენის ნიშნები;

•

რა ფაქტები და გარემოებები იქნა გათვალისწინებული შესაბამისი დასკვნის
მომზადების დროს;

•

ზიანის არსებობა/არარსებობის დასაბუთებას, რომელიც გამოიწვია მოსამართ
ლის ქმედებამ ან უმოქმედობამ;

•

საბოლოო მსჯელობას/შეჯამებას იმის შესახებ, შეიცავს თუ არა ქმედება დის
ციპლინური გადაცდომის ნიშნებს.

მოსამართლის ქმედების სავარაუდო გადაცდომად შეფასებისას, აუცილებელია მისი
მისადაგება დისციპლინური გადაცდომის რომელიმე სახესთან.
საანგარიშო პერიოდში 20 გადაცდომა შეეხებოდა მხოლოდ 12 სხვადასხვა ქვეპუნქ
ტში ასახულ ქმედებას22.
ანგარიშის წინამდებარე თავში განზოგადებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის მი
ერ მომზადებული დასკვნები საქმეთა კატეგორიების, გადაცდომებისა და საქმეზე დამ
დგარი შედეგების შესაბამისად.
საქმეთა განზოგადება ცხადყოფს, რომ გადაცდომის სახედ საჩივრის ავტორები
უმეტესად უთითებენ:

•

მოსამართლის მიერ საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი
ვადის არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევის ფაქტებს;

•

მოსამართლის მიერ სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელებას პი
რადი ინტერესის, პოლიტიკური ან სოციალური ზეგავლენით;

•

მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის, სასამართლოს აპარატის თანამშრომ
ლის ან სასამართლო პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივცემულობის
გამოხატვის შესაძლო ჩადენის ფაქტს.

22 ცხრილში მოცემულია ინფორმაცია საჩივრებში მითითებული დისციპლინური გადაცდომის რაოდენობის შესახებ.

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნების განზოგადება
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მოსამართლის მიერ საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი ვადის
არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევა

15

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

12

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

8

მოსამართლის სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ სტატუსს

8

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

3

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

2

მოსამართლის მიერ კორუფციული სამართალდარღვევის, ანუ „საჯარო
დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ”
საქართველოს კანონის მე-5, 52, მე-7, მე-8, მე-10, მე-11, მე-13, 13 4, 13 5 ან 20 4
მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენა

1

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

1

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

1

მოსამართლის მიერ დისციპლინური სამართალწარმოების
განხორციელებისათვის ხელის შეშლა

1

მოსამართლის მიერ სასამართლოში საქმეთა განაწილებაში
უკანონო ჩარევა

1

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

3.1. მოსამართლ
 ის მიერ საქართველოს საპროცესო კანონმდებლო
ბით დადგენილი ვადის არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევა
„საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში განხორ
ციელებული ცვლილებების შედეგად, დისციპლინური გადაცდომის ერთ-ერთ სახედ
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დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური • 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

„მოსამართლის მიერ საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი ვადის
არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევა” განისაზღვრა, რომელშიც გაერთიანდა
საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურება23 და მოსამართლის მოვალეობის არაჯე
როვანი შესრულება (2020 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი რედაქცია)24. საქმის დადგენილ
საპროცესო ვადაში განხილვა დაკავშირებულია ადამიანის უფლებათა და თავისუფ
ლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლთან, რომელიც თავის თავში არა
მხოლოდ საქმის გონივრულ ვადაში განხილვას, არამედ გადაწყვეტილების აღსრულე
ბასაც მოიაზრებს.
სასამართლოსათვის საჩივრის წარდგენის უფლება არ არის თეორიული უფლე
ბა და საბოლოო გადაწყვეტილება უფლების აღიარებასთან ერთად მოიცავს თავად
გადაწყვეტილების აღსრულების ლეგიტიმურ მოლოდინს. მხარეთა ეფექტიანი დაცვა
და კანონიერების აღდგენა გულისხმობს ადმინისტრაციული უწყებების მიერ კანონი
ერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ვალდებულებას
(Hornsby v. Greece, §40). მართლმსაჯულების ცხადად აღსრულება ხელს უწყობს მე-6
მუხლის პირველი პარაგრაფის მიზნის, კერძოდ, სამართლიანი სასამართლოს, მიღწე
ვას (Diennet v. France, §33; Martinie v. France [GC], §39).
ამდენად, დისციპლინური გადაცდომის სახე – „საპროცესო კანონმდებლობით
დადგენილი ვადის არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევა”, თავის თავში მოიაზ
რებს (i) კანონით განსაზღვრული ვადის დარღვევას და (ii) მხარისათვის გადაწყვეტი
ლების გაგზავნისათვის გათვალისწინებული ვადის დარღვევას. 2020 წლის 1 იანვრის
ცვლილებების თანახმად, საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი ვადის არასაპა
ტიო მიზეზით არსებითად დარღვევის ფარგლებში მოექცა ის გადაცდომებიც, რომლე
ბიც ამ დრომდე ფასდებოდა, როგორც მოსამართლის მიერ მოვალეობის არაჯეროვა
ნი შესრულება25.
2020 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში წარმოდგენილ საჩივართა
უმეტესობა, 2019 წლის მსგავსად, შეეხება საქმის განხილვისათვის კანონით განსაზღ
ვრული ვადის დარღვევის შემთხვევებს. 2020 წელს საჩივართა რაოდენობა, სადაც
დისციპლინური გადაცდომის სახედ მითითებული იყო საპროცესო ვადის დარღვევა,
შეადგენდა არსებული გადაცდომების 64%-ს, რაც 20%-ით აღემატება გასული წლის
მაჩვენებელს. ვინაიდან 2020 წლის 1 იანვრიდან მოსამართლის მოვალეობის არაჯე
როვანი შესრულება აღარ წარმოადგენს დისციპლინურ გადაცდომას, დასაბუთებული
გადაწყვეტილების დაგვიანებით გადაგზავნის საფუძვლით წარმოდგენილი საჩივრები
მოექცა „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 751
მუხლის მე-8 პუნქტის „ვ.ა” ქვეპუნქტში – საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი
ვადის არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევა. შესაბამისად, 2019 წელთან შედა
რებით, საპროცესო ვადის დარღვევით წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა გაი

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]

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნების განზოგადება

ზარდა, რადგან აღნიშნული გადაცდომა თავის თავში გასულ წელს მოქმედ რამდენიმე
გადაცდომის სახეს აერთიანებს.
დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვლება მოსამართლის მიერ ჩადენილი ქმედება,
რომელიც არღვევს კომპეტენციისა და გულისხმიერების პრინციპს – არასაპატიო მი
ზეზით არსებითად არღვევს საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილ
ვადას26. დისციპლინურ გადაცდომაზე მსჯელობისას, აუცილებელია დადგინდეს ნორ
მით განსაზღვრული სამი პირობის კუმულატიური არსებობა:

•

საქართველოს საპრ ოცესო კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადის დარ
ღვევა;

•
•

დარღვევის არსებითი ხასიათი;
აღნიშნული დარღვევისთვის საპატიო მიზეზის არარსებობა.

დამოუკიდებელი ინსპექტორი ზემოაღნიშნულ დისციპლინურ გადაცდომაზე მსჯე
ლობისას იყენებს როგორც საპროცესო კანონმდებლობას და შიდასამართლებრივ
აქტებს, ასევე საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებს, როგორიცაა ადამიანის უფ
ლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია, მოსამართლე
თა ქცევის ბანგალორის პრინციპები, მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული
კომისიის (CEPEJ) სასამართლო დროის მენეჯმენტის SATURN-ის განახლებული სა
ხელმძღვანელო მითითებები და სხვა. განმარტებისას ეყრდნობა საქართველოს სა
კონსტიტუციო სასამართლოს27 და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებებს28.
ბანგალორის პრინციპების თანახმად, მოსამართლემ უნდა განახორციელოს სასა
მართლოში განსახილველად შემოსული საქმეების მიმდინარე კონტროლი და ზედამ
ხედველობა, რათა შეამციროს ფუჭი ხარჯები, ზედმეტი დაგვიანება და გაჭიანურება.
საქმეების ეფექტიანად, სამართლიანად და საკმარისად სწრაფად განხილვისას მოსა
მართლემ უნდა გამოიჩინოს სათანადო ყურადღება მხარეთა უფლებების მიმართ და
უზრუნველყოს სადავო საკითხების გადაწყვეტა ზედმეტი დანახარჯებისა და სამარ
თალწარმოების გაუმართლებელი გაჭიანურების გარეშე29. საპროცესო ვადებზე მსჯე
ლობისას, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლიანი სასამართ
ლოს უფლებით სარგებლობის პროცესში მნიშვნელობას ანიჭებს ვადას ეფექტიანი,
ობიექტური და სამართლიანი მართლმსაჯულების უზრუნველსაყოფად; საპროცესო
ვადების დაცვა ხელს უწყობს სამართლებრივი უსაფრთხოების, განსაზღვრულობის,
სამოქალაქო ურთიერთობებში წესრიგისა და სტაბილურობის დამყარებას30.
შესაძლო დისციპლინურ გადაცდომაზე მსჯელობისას, დამოუკიდებელი ინსპექ
ტორი ყურადღებას ამახვილებს საქმის სირთულეზე, საქმეზე განხორციელებულ 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.
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მედებებზე, ჩატარებულ სხდომებსა და სხვადასხვა საპროცესო ღონისძიებაზე, მოსა
მართლის დატვირთულობასა და მის ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე31.
დისციპლინურ გადაცდომაზე მსჯელობისას, საქმის წინასწარ ი მოკვლევის
ეტაპზე, დამოუკიდებელი ინსპექტორ ი საქმის ფაქტობრ ივი გარემოებების და გან
ხორციელებული მოქმედებების შესწავლასთან ერთად, ყურადღებას ამახვილებს
მოსამართლის წარმოებაში არსებულ საქმეთა სიმრავლესა და სტატისტიკურ მონა
ცემებზე, ასევე მოსამართლის შვებულებასა და საავადმყოფო ფურცელზე ყოფნის
პერ იოდზე.
საპროცესო ვადის არსებით დარღვევაზე მსჯელობისას, მნიშვნელოვანია საქმე,
სადაც დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადე
ნად მიიჩნია მოსამართლის მიერ სამოქალაქო სამართლის საქმის განხილვა 3 წლი
სა და 8 თვის განმავლობაში. დეტალური მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საქმე
არ ხასიათდებოდა განსაკუთრებული სირთულით, რომელიც შეიძლება დაკავშირებუ
ლი ყოფილიყო როგორც მის ფაქტობრივ, ისე სამართლებრივ სირთულეებთან. არც
მხარეთა ქმედებები იყო მიმართული საქმის განხილვის გაჭიანურებისაკენ. ამასთან,
მოსამართლის წარმოებაში არსებული საქმეთა სიმრავლე, სტატისტიკური მონაცემე
ბი, მოსამართლის წარმოებაში აღნიშნული საქმის ყოფნის პერიოდი და განსახილველ
საქმესთან მიმართებით მოსამართლის მიერ განხორციელებული საპროცესო მოქმე
დებები არ იძლეოდა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ კონკრეტული ვადა მიჩნეული
ყოფილიყო გონივრულად32.
შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ჩადენად შეფასდა მოსამართლის წარმოე
ბაში არსებული სამოქალაქო სამართლის საქმის განხილვის 1-წლიანი პერიოდი, რად
გან მოსამართლემ პირველი სხდომა მხოლოდ საქმის წარმოებაში მიღებიდან 11 თვის
შემდეგ ჩაატარა. საქმის განხილვის საპროცესო ვადის შესაძლო დარღვევაზე მსჯე
ლობისას, ყურადღება გამახვილდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6
მუხლსა და იმ კრიტერიუმებზე, რასაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
მე-6 მუხლის დარღვევის დადგენის დროს (საქმის განხილვის გონივრული ვადის დარ
ღვევის გამო) იყენებს33.
ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეში, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ
სახეზე იყო საპროცესო ვადის არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევის ფაქტი,
რადგან მოსამართლეს საქმეზე თითქმის 1 წლის განმავლობაში არავითარი საპროცე
სო მოქმედება არ განუხორციელებია34.
ასევე, დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო
ჩადენად შეფასდა მოსამართლის წარმოებაში სამოქალაქო სამართლის საქმის 2 წლი
სა და 4 თვის ვადით განხილვაც, რადგან მოსამართლის წარმოებაში არსებულ საქმეთა
სიმრავლის, სტატისტიკისა და დატვირთულობის, საქმის მოსამართლის წარმოებაში
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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ყოფნის პერიოდის შეფასების შედეგად, გამოიკვეთა საპროცესო ვადის არასაპატიო
მიზეზით არსებითად დარღვევის ნიშნები35.
დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა საქმის მოკვლევის შედეგად, დისციპლინურ
გადაცდომად მიიჩნია მოსამართლის მიერ საქმის განხილვისათვის კანონით გან
საზღვრული საპროცესო ვადის დარღვევა 7 თვით, რადგან მოწინააღმდეგე მხარეს
სარჩელი კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით ჩაბარდა, თუმცა შე
საგებელი სასამართლოში არ წარუდგენია არათუ სასამართლოს მიერ დადგენილ
10-დღიან ვადაში, არამედ 7 თვეზე მეტი დროის განმავლობაში. ამდენად, მოსამარ
თლე მხარეთა შუამდგომლობისგან დამოუკიდებლად, საკუთარი ინიციატივით იყო
უფლებამოსილი, საქმეზე მიეღო დაუსწრებელი გადაწყვეტილება ან ემსჯელა ამ სა
კითხთან დაკავშირებით, თუმცა, მისი მხრიდან რაიმე სახის საპროცესო მოქმედება
არ განხორციელებულა36.
მნიშვნელოვანია, რომ დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დისციპლინური გადაც
დომის შესაძლო ჩადენად შეაფასა საქმის განხილვის საპროცესო ვადის დარღვევა 2
წლითა და 8 თვით, ვინაიდან საქმის მასალების დეტალური გამოკვლევის შედეგად
დადგინდა, რომ მითითებულ პერიოდში, მოსამართლის მიერ საქმეზე ჩაინიშნა 6 სასა
მართლო სხდომა, საიდანაც ჩატარდა მხოლოდ 2, ხოლო მოპასუხის შუამდგომლობის
საფუძველზე გადაიდო 4 სხდომა. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თანახმად, საქ
მის განხილვის გადადება დასაშვებია მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვე
ვებში. საქმის განხილვის გადადება არ უნდა ემსახურებოდეს საქმის განხილვის ვადის
უსაფუძვლოდ გაჭიანურებას. თუ საქმის განხილვის გადადების შესახებ შუამდგომლო
ბამ მიიღო სისტემატური ხასიათი და ეს არსებითად აჭიანურებს საქმის განხილვას,
მოსამართლე ვალდებულია, უარი უთხრას შუამდგომლობის ავტორს მის დაკმაყოფი
ლებაზე და გააგრძელოს საქმის განხილვა. აღნიშნული, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში,
მოსამართლის მხრიდან არ განხორციელებულა, რამაც განაპირობა საქმის საპროცე
სო კანონმდებლობით დადგენილი ვადის არსებითი დარღვევა. საქმის გარემოებების
შესწავლისას, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა გაითვალისწინა მოსამართლის შვებუ
ლებაში ყოფნის პერიოდი, თუმცა, მიუხედავად ამისა, საქმის განხილვის საპროცესო
ვადის 2 წლითა და 8 თვით დარღვევა არ მიიჩნია გონივრულად37.
ზემოაღნიშნულისგან განსხვავებით, მოსამართლის მიერ საქმის განხილვისათვის
განსაზღვრული საპროცესო ვადის 3 წლითა და 1 თვით დარღვევის ფაქტი არ შეფასდა
დისციპლინურ გადაცდომად. დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ გათვალისწინებუ
ლი იქნა ის გარემოება, რომ საქმეში მონაწილეობდა რამდენიმე მოპასუხე, რომელ
თათვისაც სარჩელის ჩაბარება ხდებოდა არათანმიმდევრულად. მხარეთა შუამდგომ
ლობის საფუძველზე მოსამართლე იძულებული იყო, მიეღო შესაბამისი საპროცესო
ზომები, მხარისათვის შესაგებლის პოლიციის მეშვეობით და საჯარო შეტყობინების
გზით ჩაბარების შესახებ. ასევე, მოსარჩელის მიერ ორჯერ დაზუსტდა სასარჩელო

35 დისციპლინური საქმე №40/20.
36 დისციპლინური საქმე №214/19.
37 დისციპლინური საქმე №24/20.
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მოთხოვნა, რამაც ხელი შეუწყო საქმის გაჭიანურებას. მოპასუხეებისათვის სარჩელის
ჩაბარებასთან დაკავშირებული საპროცესო ღონისძიებების გატარება მოსამართლეს
უწევდა დაზუსტებული სარჩელის შესაბამისად. ამდენად, მოსამართლის დატვირთუ
ლობის, მის მიერ განხილული შუამდგომლობების რაოდენობისა და განხორციელებუ
ლი საპროცესო მოქმედებების პერიოდულობის გათვალისწინებით, მის მიერ საქმის
განხილვის ვადის დარღვევა თუნდაც 3 წელზე მეტი დროით, არ ჩაითვალა დისციპლი
ნურ გადაცდომად, ვინაიდან საპროცესო ვადის დარღვევა არ ყოფილა მოსამართლის
ბრალეული ქმედების შედეგი38.
ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეში საჩივრის ავტორი მიუთითებდა მოსამართლის
მხრიდან საპროცესო ვადის დარღვევის თაობაზე, თუმცა საქმის მასალების დეტალუ
რი მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მოსამართლემ საქმე განიხილა 2 თვესა და 16
დღეში, რაც არ შეფასდა როგორც დისციპლინური გადაცდომა, ვინაიდან მოსამართ
ლემ საქმე განიხილა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 59-ე მუხლის
მე-3 პუნქტით დადგენილი ვადის დაცვით39. დისციპლინურ გადაცდომად არ შეფასდა
ადმინისტრაციული სამართლის საქმის განხილვა 4 თვესა და 9 დღეში40. უნდა აღინიშ
ნოს, რომ ორივე შემთხვევაში მოსამართლე საქმეს განიხილავდა საპროცესო კანონმ
დებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
დისციპლინურ გადაცდომად არ შეფასდა მოსამართლის მიერ საქმის განხილვა 1
წლისა და 2 თვის განმავლობაში, შემდეგ მიზეზთა გამო: მოსამართლემ საანგარიშო
წლის განმავლობაში დაასრულა განსახილველ საქმეთა ნახევარზე მეტი, კონკრეტულ
საქმესთან მიმართებით განახორციელა არაერთი საპროცესო მოქმედება, ხოლო კონ
კრეტული სამოქალაქო საქმე, მოპასუხეთა სიმრავლის გამო, განეკუთვნება ტექნიკუ
რად რთულად მოსამზადებელ საქმეს41.
მნიშვნელოვანია, რომ დისციპლინურ გადაცდომაზე მსჯელობისას დამოუკიდე
ბელი ინსპექტორი აფასებს კონკრეტული მოსამართლის ქმედებას. დისციპლინურ
საქმეში №120/20 დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მართალია, მიიჩნია, რომ საქმის
განხილვისათვის დადგენილი საპროცესო ვადა საერთო ჯამში დაირღვა, თუმცა ბრა
ლეულობის შეფასებისას თითოეულ მოსამართლესთან მიმართებით ინდივიდუალუ
რად იმსჯელა. მოკვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ საქმის განხილვა მიმდინარე
ობდა 5 წლის განმავლობაში, თუმცა საქმეს იხილავდა არა ერთი, არამედ რამდენიმე
მოსამართლე. მოსამართლეთაგან მხოლოდ ერთის წარმოებაში საქმე იმყოფებოდა 3
წელი და 5 თვე, რაც, ბუნებრივია, არ იქნა მიჩნეული გონივრულ ვადად. შესაბამისად,
დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მხოლოდ ერთი მოსამართლის მიმართ დაადგინა დის
ციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის ფაქტი42.
ამდენად, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე განხილვის
ვადის დარღვევა მერყეობს 2 თვიდან 5 წლამდე პერიოდში. დარღვევა უმეტესად 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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დინარეობდა მხარეთა მოქმედებების, მოსამართლის წარმოებაში არსებული საქმეების
სიმრავლიდან, ისევე, როგორც გარკვეულ საქმეებზე მოსამართლის უმოქმედობიდან.
ამასთან, როგორც უკვე აღინიშნა, დისციპლინურ გადაცდომაზე მსჯელობა ხდება ინ
დივიდუალურ მოსამართლესთან მიმართებით შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი
გარემოებების გათვალისწინებით.
რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეებს, აღსანიშნავია, რომ, როგორც წესი,
საპროცესო ვადების არსებითად დარღვევის შესახებ წარმოდგენილი საჩივრები სისხ
ლის სამართლის საქმეებს არ შეეხება, თუმცა ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეზე, რომე
ლიც სისხლის სამართლის საქმის განმხილველი მოსამართლის მიმართ იყო წარმოდ
გენილი, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ შესაძლოა ადგილი ჰქონოდა
დისციპლინურ გადაცდომას, ვინაიდან დავის განხილვის ვადა 9 თვით აღემატებოდა
საპროცესო კანონმდებლობით განსაზღვრულს43, ასევე დისციპლინურ გადაცდომად
შეფასდა მოსამართლის მიერ საქმის განსახილველად კანონით განსაზღვრული ვადი
სათვის 10 თვით გადაჭარბება44.
საქმის განხილვისათვის დადგენილ საპრ ოცესო ვადასთან ერთად, როგორც უკ
ვე აღინიშნა, „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანო
ნის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ვ.ა” ქვეპუნქტი, გადაწყვეტილება/განჩინების მომ
ზადებისა თუ მხარ ისათვის გაგზავნა/ჩაბარების კანონით განსაზღვრული ვადის
დარღვევასაც მოიაზრებს. აღნიშნულთან მიმართებით, მნიშვნელოვანია დისციპ
ლინურ ი საქმე, სადაც დადგინდა, რომ მხარეს დაუსწრებელი გადაწყვეტილება 1
წლის დაგვიანებით ჩაბარდა. ამასთან, ამ პერ იოდის განმავლობაში, მოსამართლეს
რაიმე სახის საპრ ოცესო მოქმედება არ განუხორციელებია, საქმე არ გამოი რჩეოდა
განსაკუთრებული სირთულით (ფაქტობრივი და სამართლებრ ივი სირთულე). შესა
ბამისად, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დაადგინა დისციპლინურ ი გადაცდომის
შესაძლო ჩადენის ფაქტი 45.
დისციპლინურ გადაცდომად იქნა მიჩნეული მხარისათვის დასაბუთებული გადაწყ
ვეტილების გაგზავნისათვის კანონით დადგენილი ვადის 1 წლითა და 5 თვით დარღვე
ვის ფაქტი. დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დასკვნაში ყურადღება გაამახვილა იმ გა
რემოებაზე, რომ დასაბუთებული გადაწყვეტილების დაგვიანებით გაგზავნით მხარეს
მიადგა არსებითი ხასიათის ზიანი, რადგან დავა შეეხებოდა გადაწყვეტილებით დანიშ
ნული სოციალური დახმარების ანაზღაურებას46. მიუხედავად იმისა, რომ ადმინისტ
რაციულ საქმეებზე გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადა აითვლება დასაბუთებული
გადაწყვეტილების/განჩინების მხარეთათვის ჩაბარების მომენტიდან, დამოუკიდებე
ლი ინსპექტორის მიერ დისციპლინურ გადაცდომად იქნა მიჩნეული გადაწყვეტილების
მხარეთათვის 1 წლისა და 6 თვის შემდგომ გაგზავნის ფაქტი47.
დისციპლინურ საქმეზე №34/20 დისციპლინურ გადაცდომად არ შეფასდა ადმი
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.
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ნისტრაციულ საქმეზე გადაწყვეტილების მხარისათვის 28 დღის დაგვიანებით გაგ
ზავნის ფაქტი48, ასევე, გადაცდომად არ იქნა მიჩნეული 2 თვისა და 16 დღის დაგვი
ანებით დასაბუთებული განჩინების მხარეთათვის გაგზავნის ფაქტი49. აღსანიშნავია,
რომ ორივე შემთხვევაში განჩინება/გადაწყვეტილება დაგვიანებით გაიგზავნა ადმი
ნისტრაციული სამართლის საქმეებზე, რომელთა გასაჩივრების ვადა შესაბამისი აქ
ტის მხარეთათვის ჩაბარებიდან აითვლება. ამდენად, მხარეებს არ შეზღუდვიათ გა
საჩივრების ფუნდამენტური უფლება. ამასთან, კონკრეტულ საქმეებზე მსჯელობისას
დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა გაითვალისწინა მოსამართლის დატვირთულობა.
ამდენად, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საპრ ოცესო ვადის დარღვევის
ფაქტზე მსჯელობისას დამოუკიდებელი ინსპექტორ ი ხელმძღვანელობს გონივრუ
ლი ვადის სტანდარტით, რადგან „მხარეებს უფლება აქვთ, მათი სარჩელი ან დაც
ვის არგუმენტები გონივრულ ვადაში 50 იყოს განხილული სამართლიანი სასამართ
ლოს მიე რ”51.
საინტერესოა, რამდენად იზიარებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ მოკვლევის შედეგად დადგენილ დისციპლი
ნური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის შეფასებას საპროცესო ვადის არსებით დარ
ღვევასთან მიმართებით და რა სტანდარტით ხელმძღვანელობს დამოუკიდებელი
ინსპექტორის დასკვნების განხილვისას. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, და
მოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ დისციპლინური დევნის დაწყებით წარდგენილი
დასკვნების 76% სწორედ საპროცესო ვადის არსებით დარღვევას შეეხებოდა, რო
მელთა დიდი ნაწილი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არ გაიზიარა52.
კერძოდ, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არ გაიზიარა დამოუკიდებელი ინსპექ
ტორის მოსაზრება და საქმის განხილვის გაჭიანურება 1 წლისა და 4 თვის ვადით არ
შეაფასა შესაძლო დისციპლინურ გადაცდომად. აღნიშნულზე მსჯელობისას საქართ
ველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ყურადღება გაამახვილა სტატისტიკაზე, საქ
მეთა სიმრავლეზე და, მოსამართლის დატვირთულობის გათვალისწინებით, საქმეზე
დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყვიტა53.
ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეზე დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ 1
წლითა და 6 თვით საქმის განხილვის საპროცესო ვადის გაჭიანურება შეიცავდა დის
ციპლინური გადაცდომის ნიშნებს გამომდინარე იქიდან, რომ განსახილველი საქმე არ
წარმოადგენდა რთული კატეგორიის დავას და მოსამართლის მიერ საქმეზე არცთუ
ისე მოკლე ინტერვალით ხორციელდებოდა საპროცესო მოქმედებები, თუმცა იუსტი
ციის უმაღლესმა საბჭომ წარდგენილი დასკვნა არ გაიზიარა და ხმათა სრული უმრავ
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.

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნების განზოგადება

ლესობით, მოსამართლის დატვირთულობის გათვალისწინებით, შეწყვიტა დისციპლი
ნური სამართალწარმოება54.
ზემოაღნიშნული საქმეების მსგავსად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბ
ჭომ არ გაიზიარა დამოუკიდებელი ინსპექტორის რეკომენდაცია და საქმის განხილვის
1 წლისა და 9 თვის ვადით დარღვევა არ შეაფასა შესაძლო დისციპლინურ გადაც
დომად. ამ შემთხვევაშიც გადაწყვეტილების მიღების დროს საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესმა საბჭომ გაითვალისწინა მოსამართლის დატვირთულობა და საქმეზე მხა
რეთა მიერ განხორციელებული საპროცესო მოქმედებები, რამაც ხელი შეუწყო საქმის
განხილვის ვადის გაჭიანურებას55.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გაიზიარა დამოუკიდებელი ინსპექ
ტორის დასკვნა და მიიღო დისციპლინური დევნის დაწყების შესახებ გადაწყვეტილება
საქმეზე, რომლის განხილვა მიმდინარეობდა 2 წლის განმავლობაში. დამოუკიდებელმა
ინსპექტორმა დასკვნაში აღნიშნა, რომ მოსამართლემ, მისთვის საქმის გადაცემიდან
1 წლის და 11 თვის შემდეგ დანიშნა სასამართლო სხდომა. საქართველოს იუსტიცი
ის უმაღლესმა საბჭომ მიიჩნია, რომ საჩივრის საფუძვლიანობის შესწავლის შედეგად
დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებების ერთობლიობა დასაბუთებული ვარაუდის
სტანდარტის შესაბამისად ქმნიდა საკმარის ფაქტობრივ (მტკიცებულებით) საფუძ
ველს იმ ვარაუდისათვის, რომ მოსამართლის ქმედება შეიცავდა კანონით განსაზღვ
რული დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ნიშნებს56.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გაიზიარა დამოუკიდებელი ინსპექ
ტორის დასკვნა მოსამართლის მიერ დასაბუთებული განჩინების მხარისათვის დაგვი
ანებით გაგზავნის თაობაზე და დისციპლინური დევნა დაიწყო საქმეზე, სადაც, ნაცვ
ლად საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი 5 დღისა, განჩინება მხარეს გაეგზავნა
5 თვესა და 17 დღეში. მოსამართლის ქმედების შეფასებისას, მხედველობაში იქნა მი
ღებული საქმის მოსამართლის წარმოებაში ყოფნის პერიოდიც (02 წელი, 05 თვე და 19
დღე, აქედან საპროცესო მოქმედების განუხორციელებლობის ყველაზე დიდი ინტერ
ვალი იყო 06 თვე და 13 დღე), მოსამართლის წარმოებაში არსებულ საქმეთა სიმრავ
ლე, დატვირთულობა და განსახილველ საქმესთან მიმართებით მოსამართლის მიერ
განხორციელებული საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის, ჩატარებული სხდომები,
შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიჩნია, რომ ზემოაღნიშ
ნული გარემოებები არ ქმნიდა საკმარის საფუძველს ქმედების მცირე მნიშვნელობის
დარღვევად მისაჩნევად57.
ერთ-ერთ საქმეზე მოსამართლემ მტკიცებულებათა გამოთხოვის შესახებ განჩინე
ბა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს გაუგზავნა 1 წლის, 1 თვისა და 18 დღის
შემდგომ, რაც დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ შეფასდა დისციპლინურ გადაც
დომად. აღნიშნული რეკომენდაცია იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გაიზიარა და მი

54 დისციპლინური საქმე №230/18.
55 დისციპლინური საქმე №234/18.
56 დისციპლინური საქმე №161/18.
57 დისციპლინური საქმე №26/247-18.
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იღო გადაწყვეტილება მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყებისა და
ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ58.

3.2. მოსამართლის მიერ სამოსამართლო უფლებამოსილების
განხორციელება პირადი ინტერესის, პოლიტიკური ან სოციალუ
რი ზეგავლენით
სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღის ფარგლებში განხორციელებული
ცვლილებების შედეგად, „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგა
ნული კანონის 751 მუხლში განისაზღვრა დისციპლინური გადაცდომის ახალი სახე
„მოსამართლის მიერ სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელება პირადი
ინტერესის, პოლიტიკური ან სოციალური ზეგავლენით”. მნიშვნელოვანია, რომ ორ
განული კანონი არ იძლევა იმის ზუსტ განსაზღვრებას, თუ რას მოიცავს პირადი ინ
ტერესი ან რა სახის ზეგავლენა შეიძლება ჩაითვალოს დისციპლინურ გადაცდომად.
შესაბამისად, მსგავსი საფუძვლით დისციპლინური საქმეების მოკვლევა გამოწვევას
წარმოადგენს.
აღნიშნულ გადაცდომასთან მიმართებით საჩივრის ავტორთა მოთხოვნები, რო
გორც წესი, უკავშირდება მოსამართლის მიერ საქმის შედეგით დაინტერესების ფაქტს,
მიკერძოებულ დამოკიდებულებას რომელიმე მხარის მიმართ ან ვალდებულების არა
ჯეროვან შესრულებას.
გადაცდომის ზემოაღნიშნულ სახეზე მსჯელობისას დამოუკიდებელი ინსპექტორი
ეყრდნობა საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებს. უმეტესწილად, ბანგალორის პრინ
ციპებსა და ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნებს59. კერძოდ,
ბანგალორის პრინციპების კომენტარების თანახმად, „ინტერესთა კონფლიქტის პო
ტენციური შესაძლებლობა წარმოიშობა, როცა მოსამართლის (ან მისი ახლობლების)
პირადი ინტერესები ეწინააღმდეგება მის მოვალეობას, მიუკერძოებლად განიხილოს
სასამართლო საქმეები”60.
პირადი ინტერესი და ინტერესთა კონფლიქტი ძირითადად ფინანსური და ეკონო
მიკური ინტერესებიდან გამომდინარეობს, ახლოსაა პირად ურთიერთობებთან, სხვა
პირად ინტერესებსა და ვალდებულებებთან. ინტერესთა კონფლიქტი მოიაზრებს
როგორც პირდაპირი, ისე ირიბი კომპრომისის შესაძლებლობას საჯარო სამსახურში
მოვალეობის შესრულებისას61. ინტერესთა კონფლიქტი არის წინააღმდეგობა, რომე
ლიც გამომდინარეობს მოვალეობების შესრულებიდან, როდესაც საზოგადოებისა და
პირადი ინტერესები ერთმანეთს ერწყმის, რაც მოიცავს პირდაპირი ან ირიბი ხასია

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.
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თის ფინანსურ ინტერესებს62. მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლეების დამოუკიდებ
ლობა უნდა განიხილებოდეს, როგორც გავლენისაგან თავისუფალი, მიუკერძოებელი
მართლმსაჯულების გარანტია. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა არ არის პრერო
გატივა ან პრივილეგია მოსამართლეთა პირადი ინტერესების სასარგებლოდ63, რად
გან მოსამართლესა და მხარეს შორის პირადი ან პერსონალური კავშირები ეჭვქვეშ
აყენებს სასამართლოს მიუკერძოებლობას (Pescador Valero v. Spain, §27; Micallef v.
Malta, §102).
იმისათვის, რომ მოსამართლის ქმედება მიჩნეულ იქნეს პირადი ინტერესით, პო
ლიტიკური ან სოციალური ზეგავლენით განხორციელებულად, მოსამართლემ უფლე
ბამოსილება ბოროტად უნდა გამოიყენოს ან/და ის უნდა მოქმედებდეს არაკეთილსინ
დისიერად, მიკერძოებულად, უნდა ჰქონდეს რაიმე პირადი ინტერესი ან უნდა მიიღოს
სარგებელი კონკრეტული საქმიდან.
პირადი ინტერესის მოკვლევის დროს განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს
მოსამართლის მიერ დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელე
ბული ქმედება. კერძოდ, თუ მოსამართლე მოქმედებს კანონით გათვალისწინებული
დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, გარკვეულ შემთხვევაში, პირადი ინ
ტერესის არსებობის დადასტურება დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით საკმაოდ
რთულია64. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მოსამართლე დაუშვებს შეცდომას კონკრეტუ
ლი საკითხის გადაწყვეტის დროს, მაგრამ დადგინდება, რომ იგი უფლებამოსილებას
ახორციელებდა შინაგანი რწმენისა და კეთილსინდისიერების საფუძველზე, მიიჩნევდა,
რომ მოქმედებდა მართლზომიერად და არ გააჩნდა პირადი ინტერესი, მაშინ აღნიშნუ
ლი საფუძვლით მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემა დაუშვებელია65.
სამოსამართლო ფუნქციების განსაკუთრებული ხასიათი, სასამართლო ინსტიტუ
ტის ღირსების შენარჩუნების და მოსამართლეების ყველა სახის ზეწოლისგან დაცვის
აუცილებლობა გულისხმობს, რომ მოსამართლეები ისე უნდა იქცეოდნენ, რომ თავი
დან აიცილონ ინტერესთა კონფლიქტი ან თავიანთი უფლებამოსილების ბოროტად გა
მოყენება66. აქედან გამომდინარე, შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტი, მოსამართლის
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება თუ ობიექტური დამკვირვებლის თვალში
შესაძლო მიუკერძოებლობა, დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ სწორედ პირადი ინ
ტერესის საფუძვლით განიხილება.
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.
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პირადი ინტერესით სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელებაზე
მსჯელობისას, მნიშვნელოვანია საქმე, სადაც მოსამართლე მხარეთა ქმედებების
შეფასებით იყო დაკავებული, ზოგ კითხვას თავად პასუხობდა, არ აცდიდა მხარეს
პასუხის მოსმენას, ისე ითხოვდა სხვა კითხვის დასმას. აღნიშნულ საკითხზე მსჯე
ლობისას, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ყურადღება გაამახვილა სამოქალაქო საპ
როცესო კოდექსის 127-ე მუხლის მეორე ნაწილზე, რომლის თანახმადაც, შეკითხ
ვის უადგილოდ ან შეუფერებლად მიჩნევა და მისი მოხსნა შეუძლია მოსამართლეს
ერთპიროვნულად, ხოლო როცა საქმეს კოლეგიური სასამართლო იხილავს, მაშინ –
სხდომის თავმჯდომარეს. შესაბამისად, საპროცესო კანონმდებლობა მოსამართლეს
აძლევს შესაძლებლობას, დასვას შეკითხვები. სხდომის ოქმის შესწავლის შედეგად
დადგინდა, რომ მართალია, შეკითხვების ეტაპზე მოსამართლე რამდენჯერმე ჩაერია
და შეაწყვეტინა მხარეს კითხვის დასმა, თუმცა ეს ქმედება საქმის უკეთ შესწავლისა
კენ იყო მიმართული, რის უფლებამოსილებასაც მოსამართლეს საპროცესო კანონ
მდებლობა ანიჭებდა67. ამდენად, მოსამართლის მიერ შეკითხვების ეტაპში ჩარევა,
დამოუკიდებელი ინსპექტორის შეფასებით, არ იყო გამოწვეული რაიმე სახის პირადი
ინტერესით.
ასევე, დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენა არ დადგინდა საქმეზე, სა
დაც საჩივრის ავტორის განცხადებით, მოსამართლე არასათანადოდ ახორციელებდა
მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, რადგან მოპასუხესთან იყო დაკავშირებული. მოცე
მულ შემთხვევაში, საჩივრის ავტორის მიერ მოსამართლის მოპასუხეებთან კავშირე
ბის დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი არ ყოფილა წარმოდგენილი. ამასთან,
საჩივრის ავტორს არ გაუკეთებია არანაირი განმარტება იმის თაობაზე, თუ რა კავშირ
ში იმყოფებოდა მოსამართლე მოპასუხეებთან ან რომელ კონკრეტულ მოპასუხეზე იყო
ამ შემთხვევაში საუბარი. წინასწარი მოკვლევის შედეგად არ გამოვლენილა არანაირი
მტკიცებულება, რაც დაადასტურებდა მოსამართლის კავშირს საქმის მონაწილე მხა
რეებთან68.
დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მოსამართლის მოვალეობის არაჯეროვან შესრუ
ლებად („საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 2020
წლის 1 იანვრამდე მოქმედი რედაქცია) არ მიიჩნია საჩივრის ავტორის მითითება იმის
თაობაზე, რომ მოსამართლის მიერ შესაგებლის მიღებიდან 5 დღეში საქმეზე მთავარი
სხდომის დანიშვნა ეწინააღმდეგებოდა კანონს და ლახავდა მხარეთა უფლებებს. ამ
საკითხზე მსჯელობის დროს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ქმედება
გადააკვალიფიცირა, შეუსაბამა 2020 წლის 1 იანვრიდან მოქმედ დისციპლინურ გა
დაცდომას და აღნიშნა, რომ არ იკვეთებოდა მოსამართლის მიერ პირადი ინტერე
სით სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელების შესაძლო ჩადენის ფაქტი,
რადგან საქმის მასალებით დადასტურდა, რომ მოპასუხემ სასამართლოს შესაგებელი
წარუდგინა 2018 წლის 5 აპრილს. მოსამართლემ საქმეზე მთავარი სხდომა დანიშნა
2018 წლის 10 აპრილის განჩინებით 2018 წლის 8 მაისს, რაც სრულად შეესაბამება
67 დისციპლინური საქმე №30-20.
68 დისციპლინური საქმე №19/20.
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საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 207-ე მუხლის მოთხოვნას. ხოლო
საქმის განხილვის დროს მოსამართლის ქცევა არ იწვევდა კონკრეტული საქმისადმი
რაიმე სახის დაინტერესების ეჭვს69.
აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მოცემულ გადაცდომას
თან დაკავშირებით შემოსული საჩივრები დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ არ შე
ფასდა დისციპლინურ გადაცდომად.

3.3. მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის, სასამართლოს აპა
რატის თანამშრომლის ან სასამართლო პროცესის მონაწილის
მიმართ აშკარა უპატივცემულობის გამოხატვა
მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის, სასამართლოს აპარატის თანამშრომ
ლის ან სასამართლო პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივცემულობის გამო
ხატვის შესაძლო ფაქტის შეფასებისას, დამოუკიდებელი ინსპექტორი ითვალისწინებს
ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) 2002 წლის №3 დასკვნას,
ისევე როგორც სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპებსა და მოსამართლეთა
ეთიკის წესებს.
მოსამართლის ქცევას, თავდაჭერის მანერას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს
მისი მიუკერძოებლობისადმი ნდობის გამყარებისათვის, ვინაიდან სწორედ მისი ქცევა
იპყრობს, პირველ რიგში, გარშემომყოფთა ყურადღებას. საზოგადოება პატივს სცემს
სასამართლოს და ენდობა მას, როგორც ინსტიტუტს70. შესაბამისად, მოსამართლის
მიერ შესაძლო არასათანადო ქცევა არყევს ნდობას სასამართლოსადმი, რადგან მი
კერძოების განცდას წარმოშობს. სასამართლო განხილვისას მხარისადმი უხეში, უპა
ტივცემულო დამოკიდებულება არღვევს მხარის უფლებას მისი საქმის განხილვაზე და
ჩრდილს აყენებს სასამართლოს ავტორიტეტსა და სოლიდურობას, რომლებიც უნდა
სუფევდეს სასამართლო დარბაზში. მოსამართლის უკმეხობა ასევე უარყოფითად აისა
ხება იმაზე, თუ რამდენად აკმაყოფილებს მხარეს საქმის წარმოების პროცესი და, სა
ბოლოოდ, ნეგატიურ წარმოდგენას ქმნის ზოგადად სასამართლოზე71.
სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის 6.6 პრინციპის თანახმად, სასამართლო გან
ხილვის ყველა ეტაპზე, მოსამართლეს ეკისრება ეთიკური ვალდებულება, შეინარჩუ
ნოს წესრიგი, იყოს მომთმენი, ღირსეული და თავაზიანი, როგორც მხარეების, ასევე
პროცესში მონაწილე ყველა სხვა პირის მიმართ, რომელთაც ოფიციალური სტატუსით
უწევთ საქმის განხილვაში მონაწილეობა.
სასამართლო სხდომაზე და მის გარეთ მოსამართლე ყოველთვის თავაზიანი უნდა
იყოს და პატივს სცემდეს გარშემო მყოფთა ღირსებას72. მოსამართლე ასეთივე და

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.
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მოკიდებულებას უნდა მოითხოვდეს სასამართლო განხილვის ყველა მონაწილისაგან,
როგორც სხვა მოსამართლის და სასამართლოს აპარატის თანამშრომლის, ასევე სა
სამართლო პროცესის მონაწილის მხრიდან. მოსამართლე პირად ანტიპათიაზე მაღლა
უნდა იდგეს და სასამართლოში გამომსვლელი ადვოკატებიდან არცერთი არ უნდა გა
მოყოს. ადვოკატის მისამართით მოსამართლის უსაფუძვლო შენიშვნები, სასამართლო
სხდომის მხარეთა ან მოწმეთა მიმართ შეურაცხმყოფელი კომენტარები, სარკაზმი და
თავშეუკავებელი, ტენდენციური ქცევა არღვევს სასამართლო დარბაზში სასამართ
ლოსათვის შესაფერის წესრიგსა და ეტიკეტს. თუ მოსამართლეს ჩარევა სურს, მისი გა
მონათქვამის ტონი და მანერა ჩრდილს არ უნდა აყენებდეს მის მიუკერძოებლობას73.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში შემოსული დისციპლინური საჩივრები
სა და მათზე მომზადებული დასკვნების ანალიზით ირკვევა, რომ ძირითად შემთხვე
ვებში, პროცესში მონაწილე მხარეები დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს მო
მართავენ მოსამართლის მიერ მხარისადმი შესაძლო უპატივცემულობის გამოხატვის
ფაქტებზე.
ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეში, საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ სისხლის
სამართლის საქმის არსებითი განხილვის სასამართლო სხდომაზე მოსამართლემ ად
ვოკატი მოიხსენია შემდეგი სიტყვებით: „მოუმზადებლად მისული ადვოკატი”. საქმის
მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოსამართლემ სხდომათა დარბაზიდან
წესრიგის დარღვევისთვის ადვოკატის გაძევების შემდეგ გააკეთა განმარტება: „მხარე
სასამართლოში ან შესაბამისად მომზადებული უნდა მივიდეს, ან უნდა იყოს მზად,
რომ იმწუთიერად გასცეს პასუხი სასამართლოს”. დამოუკიდებელი ინსპექტორის შე
ფასებით, მოსამართლის მიერ აღნიშნული განმარტება ეჭვის ქვეშ აყენებს ადვოკატის
პროფესიულ ავტორიტეტს. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც განმარტება არ
იყო ზოგადი ხასიათის და მიმართული იყო კონკრეტული სუბიექტის მიმართ. შესაბა
მისად, ქმედება შეფასდა შესაძლო დისციპლინურ გადაცდომად74.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ მხარის უპატივცემულობად შეფასდა მო
სამართლის მიმართვა მოპასუხე მხარისადმი: „არ შეგიძლიათ, ქალბატონო, ქარ
თულად ვსაუბრობ, ჩინურად არ ვსაუბრობ, მე მგონი, ხომ?”; „გაგაძევებთ სხდომის
დარბაზიდან, სულ არ დაგვაკლდება თქვენი არარსებობა დარბაზში, დამერწმუნეთ”;
„დაგატოვებინებთ დარბაზს, მეორედ გაფრთხილებთ, გასაგებია? თქვენ რა გაინტერე
სებთ, მე სულ არ მაინტერესებს”75.
დისციპლინურ გადაცდომად შეფასდა მოსამართლის მიერ მოსარჩელის მიმართ
გამოთქმული შემდეგი სიტყვები: „მეგონა, რომ სერიოზულ ხალხთან მქონდა საქმე,
მაპატიეთ ესეთი მომართვა”. დამოუკიდებელი ინსპექტორის შეფასებით, მოსამართ
ლის მსგავსი სახის უპატივცემულო დამოკიდებულება არღვევს მხარის უფლებას მისი
საქმის განხილვაზე და ჩრდილს აყენებს პროცესის მონაწილის ავტორიტეტსა 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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ლიდურობას, რომლებიც უნდა სუფევდეს სასამართლო დარბაზში76.
დისციპლინური საქმის აუდიო- და ვიდეოოქმების მოსმენის შედეგად, მოსამართ
ლის მიერ არაეთიკური, დამამცირებელი ან შეურაცხმყოფელი მიმართვის ფაქტი არ
დადასტურდა დისციპლინურ საქმეში №6/20, სადაც საჩივრის ავტორი მიუთითებდა,
რომ მოსამართლემ მას მიმართა შემდეგი სიტყვებით: „რა კარგი ადვოკატივით სა
უბრობთ, რა კარგი ადვოკატი გამოვიდოდა თქვენგან”. საქმის გარემოებების წინას
წარი მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ სასამართლო სხდომაზე მოსარჩელემ წა
რადგინა ახსნა-განმარტება. ამის შემდეგ, მოსამართლემ სიტყვა მისცა მოსარჩელის
წარმომადგენელს, რომელმაც საუბარი დაიწყო იმით, რომ თავად მოსარჩელემ კარ
გად ისაუბრა დავის საგანზე, რაზეც მოსამართლემ განაცხადა: „ბატონი -- იურისტიც
გახდა ამასობაში”.
დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა კომპეტენციისა და გულისხმიერების პრინციპის
დარღვევად – სასამართლო პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივცემულობად
მიიჩნია მოსამართლის მიერ სასამართლო სხდომაზე არაერთი მიმართვა ადვოკატე
ბისადმი. კერძოდ, მოსამართლემ მხარის წარმომადგენელს უთხრა, რომ ის მხოლოდ
საკუთარი თავის პოპულარიზაციას ეწეოდა და მისი მიზანი საქმის არსებით განხილვა
ში მონაწილეობა არ იყო, რაც, დამოუკიდებელი ინსპექტორის შეფასებით, სცდებოდა
კორექტულობის ფარგლებს, წარმოადგენდა უარყოფითი აზრის საჯაროდ გამოხატვას
პროცესის მონაწილე მხარის პროფესიონალიზმზე, ადვოკატს უკარგავდა სანდოობასა
და ავტორიტეტს არა მარტო ბრალდებულების, არამედ მთელი საზოგადოების თვალ
ში. შესაბამისად, მოსამართლის ქმედება დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ შეფას
და პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივცემულობის გამომხატველ ფაქტად
და საქმეზე დადგინდა „საერთო სასამართლოების შესახებ” ორგანული კანონის 751
მუხლის მე-8 პუნქტის „ვ.ბ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაც
დომის შესაძლო ჩადენის ფაქტი77.
მსჯავრდებულის მიმართ უპატივცემულობის ფაქტი დაადგინა დამოუკიდებელმა
ინსპექტორმა საქმეში, სადაც სასამართლო სხდომაზე მსჯავრდებულმა უკმაყოფილე
ბა გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლოს მიერ გაგზავნილი სხდომის
ოქმის აუდიოჩანაწერი ვერ იხსნებოდა, მან ამის შესახებ წერილობით აცნობა სასა
მართლოს 9 ოქტომბერს, თუმცა ამას რეაგირება არ მოჰყოლია. მოსამართლემ ამის
პასუხად განაცხადა, რომ მისთვის აღნიშნულის შესახებ ცნობილი არ იყო, რადგან იგი
ვე დისკი რამდენიმე კომპიუტერში გასინჯეს და მხოლოდ ერთში არ გაიხსნა. ამის
პასუხად მსჯავრდებულმა აღნიშნა: „ხოდა ორი კვირის უკან გითხარით, არ იხსნება-
თქო”, რაზეც მოსამართლემ ხმამაღალი ტონით უპასუხა: „მოიცა, რა ტემბრით მელა
პარაკებით, ბატონო, გამაგებინე ერთი, რა...” დამოუკიდებელი ინსპექტორის მოსაზ
რებით, მოსამართლის მიერ მსგავსი სახის განცხადება სცდება კორექტულობისა და
ეთიკურობის ფარგლებს და წარმოადგენს უარყოფითი აზრის საჯაროდ გამოხატვას
ხელისუფლების სხვა შტოს წარმომადგენლების მიმართ მათ მიერ განხორციელებულ
76 დისციპლინური საქმე №21/20.
77 დისციპლინური საქმე №2/20.
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ქმედებებზე. მოსამართლის ამგვარი ქცევა ლახავს მსჯავრდებულთა ღირსების პატი
ვისცემის საერთაშორისოდ აღიარებულ წესს და ზიანს აყენებს სასამართლოს იმიჯს.
აღნიშნული ქმედება დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა კომპეტენციისა და გულისხმიე
რების პრინციპის დარღვევად, კერძოდ კი, მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის,
სასამართლოს აპარატის თანამშრომლის ან სასამართლო პროცესის მონაწილის მი
მართ აშკარა უპატივცემულობად შეაფასა78.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნა, ვიდეოოქმების შესწავლის შედეგად შე
საძლო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტის არარსებობის თაობაზე, საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გაიზიარა საქმეზე, სადაც საჩივრის ავტორი უთითებ
და, რომ მოსამართლე იცინოდა სხდომის მდივანთან ერთად, მისი წარმომადგენლის
მიერ ახსნა-განმარტების მიცემის დროს79.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მხარისადმი აშკარა უპატივ
ცემულობის გამოხატვად არ შეფასდა ქმედება, როდესაც მოსამართლემ ბრალდე
ბულს მიმართა შემდეგი სიტყვებით: „მე არ მეგონა, თუ დღეს დაზარალებულის აქ
მოსვლაზე უარს იტყოდით”; „დღეს გახდით ცუდად, დღეს აღარ შეგიძლიათ, რა გე
მართებათ? კაცი ხომ ხართ, ბოლოს და ბოლოს?!”. ამან გამოიწვია ბრალდებულის
უკმაყოფილება და სთხოვა მოსამართლეს, მის „კაცობას” სასამართლო დარბაზში ნუ
შეაფასებდა. ამ საკითხზე მსჯელობისას, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბ
ჭო დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნას არ დაეთანხმა და მიიჩნია, რომ მიუხე
დავად იმისა, რომ შესაძლოა, მოსამართლის მიმართვა არაეთიკური იყო, ის მხოლოდ
პროცესის სრულყოფილად წარმართვას და, შესაბამისად, მხარეთა უფლებების დაც
ვას ემსახურებოდა80.
ამდენად, დისციპლინურ საქმეთა განზოგადება ცხადყოფს, რომ მოსამართლის
მიერ მხარისადმი შესაძლო უპატივცემულობის ფაქტები ძირითადად ვლინდება სა
სამართლო სხდომის ოქმების აუდიო- და ვიდეოჩანაწერების შესწავლის გზით. მო
სამართლეთა ქმედებების დისციპლინურ გადაცდომად შეფასების საფუძველი ხდება
მხარისადმი უპატივცემულობის გამომხატველი ფრაზები/სიტყვები, რომლებიც მათ
სასამართლოში საქმეთა განხილვის პროცესში გამოიყენეს. თუმცა, იკვეთება შემთხ
ვევები, როდესაც საჩივარში მითითებული ფაქტები რეალობას არ შეესაბამება და რიგ
შემთხვევებში საჩივრის ავტორის სუბიექტურ აღქმაზეა დამყარებული.

3.4. მოსამართლის სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება 
მოსამართლის მაღალ სტატუსს
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ 1985 წელს შემუშავებული დოკუმენ
ტის „სასამართლოს დამოუკიდებლობის ძირითადი პრინციპების” მე-8 მუხლის თანახ
მად, მოსამართლეთა ქცევა ყოველთვის დაკავებული თანამდებობის ღირსების, სა

78 დისციპლინური საქმე №197/19.
79 დისციპლინური საქმე №211/18.
80 დისციპლინური საქმე №206/18.

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნების განზოგადება

სამართლო სისტემის მიუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისაკენ
უნდა იყოს მიმართული.
მოსამართლის ქცევა უნდა შეესაბამებოდეს დაკავებულ თანამდებობას, რაც ხელს
შეუწყობს საზოგადოების ნდობის ამაღლებას სამოსამართლო სისტემის მიმართ. სწო
რედ ამ მიზნის დაცვას ემსახურება მოსამართლის ქმედებების დისციპლინურ გადაც
დომად მიჩნევა ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ქცევა არ შეეფერება მოსამართლის მა
ღალ სტატუსს81.
საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე შეიცვალა დისციპლინური გადაცდო
მების ძირითადი ნაწილი, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წლის 1 იანვრამდე დის
ციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენდა „მოსამართლისათვის შეუფერებელი ქმედება,
რომელიც ბღალავს სასამართლოს ავტორიტეტს ან ზიანს აყენებს სასამართლოსადმი
ნდობას”, რაც დღეს მოქმედი ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ზ” ქვე
პუნქტს შეესაბამება.
მოსამართლის მაღალი სტატუსისათვის შეუფერებელ ქმედებაზე მსჯელო
ბის დროს დამოუკიდებელი ინსპექტორი, როგორც წესი, ყურადღებას ამახვილებს
„მოსამართლეთა პროფესიული ქცევის მარეგულირებელი პრინციპებისა და წესების,
კერძოდ, ეთიკის ნორმების, თანამდებობასთან შეუფერებელი ქცევისა და მიუკერ
ძოებლობის შესახებ” ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) №3
დასკვნაზე, ისევე როგორც სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპებზე, რომ
ლის მე-3 ღირებულების თანახმად, მოსამართლემ უნდა უზრუნველყოს, რომ მისი საქ
ციელი გონიერი დამკვირვებლის თვალში იყოს უმწიკვლო. მოსამართლის ქცევამ და
მოქმედებამ უნდა განამტკიცოს საზოგადოების ნდობა სასამართლოს შეუვალობის
მიმართ. სასამართლოში და სასამართლოს გარეთ მოსამართლემ უნდა დაიცვას და
განავითაროს ქცევის ნორმები, რომლებიც ხელს უწყობს სასამართლოს რეპუტაციის
დაცვას და მოსამართლის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლებას82.
მოსამართლის მიერ შეუფერებელი ქცევის შეფასებისას, რელევანტურია, გამო
ირკვეს და შეფასდეს შემდეგი გარემოებები: მოსამართლის ამგვარი ქცევა საფრ
თხეს ხომ არ უქმნის მოსამართლეთა ავტორიტეტს; არსებითად ხომ არ არღვევს
საზოგადოებრივ წესრიგს; არსებითად ხომ არ არღვევს საყოველთაოდ აღიარებულ
ზნეობრივ ნორმებს; ზიანს ხომ არ აყენებს საზოგადოების ნდობას სასამართლოს
მიმართ; ეჭვქვეშ ხომ არ აყენებს სასამართლოს მიერ მხარეთა უფლებების მაქსიმა
ლურ დაცვას.
აღნიშნული გადაცდომის საფუძვლით წარმოდგენილი საჩივრების მოკვლევის
დროს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური შეისწავლის როგორც აუდიო-, ისე
ვიდეოოქმებს, საჭიროების შემთხვევაში წერილობით ახსნა-განმარტებას ჩამოართ
მევს საჩივრის (განცხადების) ავტორს, იწვევს სხვა პირებს და იღებს მათგან ინფორმა
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.
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ციას. ფაქტების სრულყოფილი მოკვლევის შედეგად დგინდება, ჰქონდა თუ არა ადგი
ლი მოსამართლის მაღალი სტატუსისათვის შეუფერებელ ქმედებას.
ამ მხრივ მნიშვნელოვანია დისციპლინური საქმე, სადაც დამოუკიდებელმა ინს
პექტორმა დისციპლინურ გადაცდომად მიიჩნია მოსამართლის ქმედება, როდესაც
მან ადვოკატს მორიგი კითხვის დასმა შეაწყვეტინა და შემდეგი სიტყვებით მიმართა:
„უფრო მეტი კონკრეტიკა, ბატონებო, ჰიპოთეტურ შეკითხვებს მე არ ვიკვლევ აქ... ექ
სპერტი დაკითხეთ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით”; მოსამართლის აქტიურო
ბასთან დაკავშირებით ადვოკატის პროტესტზე მოსამართლემ განაცხადა, რომ მოსა
მართლეა და არ იყო ვალდებული, ყველაფრისთვის ესმინა; ასევე, უნდა აღინიშნოს
მოსამართლის ქმედება, როდესაც დაცვის მხარის მიერ ბრალდების მხარის მოწმის
დაკითხვის დროს მან პროკურორს მიუთითა, თუ როდის უნდა დააყენოს პროტესტი:
„ასეთ შეკითხვებთან დაკავშირებით, ზოგადად, პროკურორმაც პროტესტი უნდა გააპ
როტესტოს და ასე პასიურად არ უნდა იჯდეს პროცესზე, ესეც უნდა აღვნიშნო ამ საქ
მესთან დაკავშირებით. ყველა შეკითხვა, რაც ძალიან მარტივია, ნათელია, ყველაფერი
კი არ შეიძლება გაჟღერდეს ამ დარბაზში... მარტივი შეკითხვებია, მე მუდმივად თმე
ნის ვალდებულება არ მაქვს”. ზემოაღნიშნულ საქმეზე, დამოუკიდებელი ინსპექტორის
დასკვნით, მოსამართლის მიერ დაირღვა კანონის იმპერატიული მოთხოვნა, კერძოდ,
მოსამართლის ქმედებებმა დაარღვია მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპი, საფრთხე
შეუქმნა მხარეების მიერ თანაბარ პირობებში მტკიცებულებათა წარდგენისა და გა
მოკვლევის უზრუნველყოფას, მოსამართლის მიერ ამ ქმედების არაერთგზის განხორ
ციელებაში იკვეთება დისციპლინური გადაცდომის ნიშნები და მოსამართლის ქმედება
არ შეეფერებოდა მოსამართლის მაღალ სტატუსს83.
ერთ-ერთ საქმეში დისციპლინური საჩივრის ავტორი მიუთითებდა მოსამართლის
მიერ სტატუსისთვის შეუფერებელი ქმედების შესაძლო ჩადენის ფაქტზე. კერძოდ, სა
ჩივარში აღნიშნული იყო, რომ მოსამართლემ საცხოვრებელი ბინის რემონტის პრო
ცესში, უნებართვოდ მოიხმარა მეზობლის ელექტროენერგია. ამასთან, მეზობლის მი
მართ გამოიჩინა უპატივცემულობა და მას მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. საქმის
მასალების შესწავლის შედეგად, არ დადგინდა მოსამართლის მხრიდან დისციპლინუ
რი გადაცდომის შესაძლო ჩადენის ფაქტი. წინასწარი მოკვლევის შედეგად გაირკვა,
რომ სამეზობლო ურთიერთობებში მოსამართლეს არ უსარგებლია თავისი სტატუსი
თა და თანამდებობით. ამასთან, მეზობლისთვის არ მიუყენებია სიტყვიერი შეურაცხ
ყოფა. დასკვნაში დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა აგრეთვე იმსჯელა დისციპლინური
სამართალწარმოების დროს დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტის მნიშვნელობაზე
და განმარტა, რომ გამოვლენილი ფაქტების ან ინფორმაციის ერთობლიობა, არ ქმნი
და დასაბუთებული ვარაუდის ისეთ სტანდარტს, რომელიც დააკმაყოფილებდა ნეიტ
რალურ მეთვალყურეს, რათა დაესკვნა მოსამართლის მიერ სტატუსისთვის შეუფერე
ბელი ქმედების შესაძლო ჩადენის ფაქტი84.
საკითხის მოკვლევისა და შეფასების პროცესში, დამოუკიდებელი ინსპექტორის
83 დისციპლინური საქმე №2/20.
84 დისციპლინური საქმე №64/20.
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მიერ ყურადღება გამახვილდა ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს
(CCJE) №3 დასკვნაზე, რომლის 27-ე პუნქტის თანახმად, მოსამართლეები არ უნდა
იყვნენ იზოლირებულნი საზოგადოებისაგან, სასამართლო სისტემა სათანადო დონეზე
მხოლოდ მაშინ ფუნქციონირებს, თუ მოსამართლეებს რეალურ ცხოვრებასთან კავში
რი აქვთ. შესაბამისად, დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის ფაქტი საქმის
სრულყოფილი მოკვლევის შედეგად არ დადგინდა.
ამდენად, როგორც უკვე აღინიშნა, მოსამართლის მაღალი სტატუსისათვის შეუფე
რებელი ქმედება თავის თავში მოიცავს სტანდარტებს, რომელთა პირად ან პროფესი
ულ ცხოვრებაში დარღვევა დამოკიდებულია საზოგადოების აღქმაზე. მოსამართლემ
უნდა დაიცვას საზოგადოებრივი წესრიგი, მასში შეგვიძლია მოვიაზროთ უნივერსა
ლურად აღიარებული ფუნდამენტური პრინციპები, რომლებიც შეესაბამება ადამიანის
უფლებათა პატივისცემას, რაზეც დამყარებულია დემოკრატიული საზოგადოება, პა
ტივი უნდა სცეს საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სოციალურ ან ზნეობრივ ნორმებს.
თუმცა, მოსამართლის ყველა ქმედება, რომელიც საზოგადოების ნაწილის მიერ საზო
გადოებრივი წესრიგისა და ზნეობრივი ნორმების დარღვევად აღიქმება, არ შეიძლება
გახდეს მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაში მიცემის საფუძველი, რად
გან ქმედების გადაცდომად მიჩნევისას უნდა შეფასდეს არა მხოლოდ თავად საქციე
ლი, არამედ თანმდევი გარემოებებიც.

3.5. მოსამართლის მიერ საქმის აცილებაზე/თვითაცილებაზე
უარის თქმა, როცა არსებობს საქმის აცილების კანონით გათვა
ლისწინებული აშკარა საფუძველი
„საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხ
ლის მე-8 პუნქტის „ბ.დ” ქვეპუნქტის თანახმად, „დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვ
ლება ქმედება, რომელიც არღვევს მიუკერძოებლობის პრინციპს, კერძოდ, მოსამარ
თლის მიერ საქმის აცილებაზე/თვითაცილებაზე უარის თქმა, როცა არსებობს საქმის
აცილების კანონით გათვალისწინებული აშკარა საფუძველი”. ამ საფუძვლით, 2020
წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ 8 დასკვნა მომზადდა.
აღსანიშნავია, რომ „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგა
ნულ კანონში 2020 წლის 1 იანვარს განხორციელებულ ცვლილებებამდე, მოსამარ
თლის აცილებასთან დაკავშირებით მიღებული განჩინების შეფასება დისციპლინური
გადაცდომის კუთხით, შეუძლებელი იყო და ასეთი ქმედება განიხილებოდა მოსა
მართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების/განჩინების კანონიერების ჭრილში.
ამდენად, გადაცდომის განმარტებისთვის დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ შე
მუშავებულ დასკვნებს, მოცემულ გადაცდომასთან მიმართებით, განსაკუთრებული
მნიშვნელობა აქვს.
საჩივრები, რომელთა საფუძველზეც მომზადდა შესაბამისი დასკვნები, ეხე
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ბოდა სამოქალაქო სამართლის საქმეებს, შესაბამისად, განზოგადების ამ ნაწილში
ყურადღება გამახვილდა მხოლოდ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამის
მუხლებსა და იმ სტანდარტზე, რასაც დამოუკიდებელი ინსპექტორი დასკვნის მომ
ზადების დროს იყენებს.
აცილებაზე/თვითაცილებაზე უარის თქმის საკითხის შესწავლის დროს დამოუ
კიდებელი ინსპექტორი ეყრდნობა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექ
სის 31-ე85 და 32-ე86 მუხლებს, რომლებშიც მოცემულია მოსამართლის აცილების
სამართლებრივი საფუძვლები და მოწესრიგებულია მოსამართლის თვითაცილების
საკითხი (მოსამართლის უფლება, საკუთარი ინიციატივით, მხარეთა შუამდგომლო
ბის გარეშე, განაცხადოს თვითაცილება და მიიღოს შესაბამისი განჩინება). აღნიშ
ნულ ნორმებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დისციპლინური სამართალ
წარმოების კუთხით. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 31-ე მუხლის
პირველი ნაწილის „ა”, „ბ”, „გ” და „ე” ქვეპუნქტებისაგან განსხვავებით, „დ” ქვეპუნქტი
დისპოზიციური შინაარსით და ინტერპრეტაციის შესაძლებლობის მაღალი ხარისხით
გამოირჩევა. „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის
751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ბ.დ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული „აცილების კანო
ნით გათვალისწინებული აშკარა საფუძველი”, საქართველოს სამოქალაქო საპრო
ცესო კოდექსის 31-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა”, „ბ”, „გ” და „ე” ქვეპუნქტებთან
ერთად, შეიძლება იყოს ასევე „დ” ქვეპუნქტი. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 31-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ” ქვეპუნქტ
თან მიმართებით უნდა არსებობდეს მიზეზშედეგობრივი კავშირი, ფაქტობრივად და
დასტურებულ გარემოებასა და მოსამართლის მიერ აცილების საკითხის საკუთარი
ინტერესის შესაბამისად, მიკერძოებულად გადაწყვეტას შორის. აქვე, აღსანიშნავია,
რომ სავარაუდო დარღვევის ფაქტებზე მსჯელობის დროს გამოიყენება შეფასების
ობიექტური და სუბიექტური ტესტი.
აღსანიშნავია, რომ მოსამართლის ქმედების შეფასებისას ობიექტური და სუბი
ექტური კრიტერიუმების გამოყენების შემთხვევაში, დამოუკიდებელი ინსპექტორი
ეყრდნობა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილ ზოგად
სტანდარტებსა87 და „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპებს”. მოსამართ
ლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების სპეციფიკური ხასიათის და მი
სი მნიშვნელობის გათვალისწინებით, სასამართლო სისტემის ანგარიშვალდებულების
კუთხით, ეს ფაქტი წინგადადგმულ ნაბიჯად უნდა ჩაითვალოს. ამ მოსაზრებას განამ
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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ტკიცებს დასკვნა, სადაც დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა აღნიშნა, რომ მიუკერძო
ებლობის შესახებ მოთხოვნა ორ ასპექტს მოიცავს: პირველი, რომ სასამართლო მი
უკერძოებელი უნდა იყოს სუბიექტური თვალსაზრისით, ანუ მოსამართლეს არ უნდა
ჰქონდეს პირადი მიკერძოება ან წინასწარ შექმნილი წარმოდგენა, და მეორე, რომ
სასამართლო მიუკერძოებელი უნდა იყოს ობიექტური თვალსაზრისით, ანუ მისი ქმე
დებებიდან გამომდინარე უნდა გამოირიცხოს რაიმე ეჭვი მის მიუკერძოებლობასთან
დაკავშირებით. ამ კრიტერიუმის თანახმად, აუცილებელია დადგინდეს, მოსამართლის
ქცევისაგან დამოუკიდებლად არსებობს თუ არა სარწმუნო ფაქტები, რომლებიც მის
მიუკერძოებლობაში დაეჭვების საფუძველს იძლევა88. ამდენად, ისეთ შემთხვევებში,
როდესაც მოსამართლის სუბიექტური მიკერძოება ვერ მტკიცდება, დამატებით უნდა
იქნეს გამოყენებული სასამართლოს ობიექტური მიუკერძოებლობის ტესტი. ანუ, უნდა
არსებობდეს ესა თუ ის გარემოება, რომელიც მხარის ეჭვს სასამართლოს მიუკერძო
ებლობის მიმართ ობიექტურ საფუძველს უქმნის. ასეთ დროს მნიშვნელობა აღარ აქვს
იმას, არის თუ არა მოსამართლე მართლაც მიკერძოებული სუბიექტურად. „მთავარია,
არსებობდეს რაიმე ობიექტური, ფაქტობრივი გარემოება, რომლის საფუძველზე მხა
რის ეჭვის წარმოშობა შეიძლება გამართლებული, ლოგიკური იყოს”89.
შესაბამისად, წლიური ანგარიშის წინამდებარე ნაწილში განხილული იქნება დასკ
ვნები, რომლებიც ამ ურთიერთმიმართებას თვალსაჩინოს ხდის.
აცილების საკითხზე მსჯელობისას საინტერესოა დისციპლინური საქმე, სადაც სა
ჩივრის ავტორი მიუთითებდა, რომ აცილების საკითხის გადაწყვეტისას, მოსამართლემ
დაარღვია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 31-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „დ” ქვეპუნქტის მოთხოვნა. დისციპლინური საჩივრის საფუძველზე განხორ
ციელებული წინასწარი მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მოპასუხეს არ წარმოუდ
გენია მოსამართლის მხრიდან კონკრეტული საქმის განხილვის მიმართ ფინანსური ან
პირადი ინტერესის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სამოქალაქო საპრო
ცესო კოდექსის 31-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ” ქვეპუნქტის პირველი აბსტრაქტუ
ლი წინაპირობა). რაც შეეხება მხარის არგუმენტებს მოსამართლის მიკერძოებულო
ბასთან (იმავე ქვეპუნქტის ბოლო აბსტრაქტული წინაპირობა) დაკავშირებით, საქმის
მასალებში ამ ვარაუდების დამადასტურებელი მტკიცებულება არ მოიპოვებოდა. საქ
მის მიმდინარეობისას მოსამართლის ქმედებები არ იყო მართლსაწინააღმდეგო და არ
განსხვავდებოდა მსგავსი საქმეების განხილვისას დადგენილი პრაქტიკისაგან. შეფა
სების დროს დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა გამოიყენა სუბიექტური და ობიექტური
კრიტერიუმები და მიიჩნია, რომ მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის შე
საძლო ჩადენის ფაქტი არ ყოფილა90.
იგივე მიდგომა გამოიკვეთა მოსამართლის მიერ თვითაცილების უფლების გამოყე
ნებასთან მიმართებითაც №22/20 დისციპლინურ საქმეში, სადაც მოსამართლემ საქმის
განხილვისას წინასწარ აცნობა მხარეებს ერთ-ერთ მხარესთან მეგობრული ურთიერ

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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თობის შესახებ, მაგრამ შუამდგომლობა მოსამართლის აცილების შესახებ არცერთმა
მხარემ არ დააყენა. აღნიშნულ საქმეში დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ყურადღება
გაამახვილა „საღად მოაზროვნე გარეშე დამკვირვებლის სტანდარტზე”91, რადგან სწო
რედ საღად მოაზროვნე გარეშე დამკვირვებლის სტანდარტით უნდა შემოწმდეს მოსა
მართლის მიკერძოებული დამოკიდებულება ერთ-ერთი მხარის მიმართ. მოცემულობა,
რომ მოსამართლე განიხილავს თავისი მეგობრის მონაწილეობით საქმეს და აკმაყოფი
ლებს მოთხოვნას (ცვლის ქვედა ინსტანციის გადაწყვეტილებას), შეიძლება შეფასდეს
გარემოებად, რომელიც ეჭვს იწვევს მის მიუკერძოებლობაში. ობიექტურობის ტესტის
მიხედვით, მიუკერძოებლობის შეფასებისას გადამწყვეტია არა მითითებული გარემო
ების რეალურად არსებობა ან მხარის მიერ მისი შეფასება, არამედ ის, თუ რამდენადაა
შესაძლებელი მხარის ეჭვის გამართლება გარეშე გონიერი დამკვირვებლის მიერ. დას
კვნაში ყურადღება გამახვილდა, რა კრიტერიუმებით დგინდება მიკერძოების არსებო
ბის შესახებ ვარაუდის საფუძვლიანობა. კერძოდ, „რა დასკვნას გამოიტანდა საღად
მოაზროვნე და მცოდნე დამკვირვებელი, რომელიც საკითხს რეალურად და პრაქტიკუ
ლად მიუდგება. მიიჩნევს თუ არა ის, რომ წარმოდგენილი მოსამართლე ვერ მიიღებს
სამართლიან და მიუკერძოებელ გადაწყვეტილებას?”. მოსამართლის ქცევა ფასდება
ჰიპოთეტური გარეშე დამკვირვებლის პოზიციიდან, რათა ხაზი გაესვას გამოყენებული
კრიტერიუმის ობიექტურობას, რომელიც ითვალისწინებს სასამართლოსადმი საზო
გადოებრივი ნდობის შენარჩუნების აუცილებლობას და არ ეყრდნობა მოსამართლის
მუშაობის მხოლოდ იმ შეფასებას, რომელიც სასამართლოს შემადგენლობაში შემავალ
მის კოლეგებს შეეძლოთ გაეკეთებინათ”92.
შესაბამისად, დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნის მიხედვით, იმ შემთხვევა
შიც კი, როდესაც მოსამართლემ საქმის განხილვისას წინასწარ აცნობა მხარეებს ერ
თ-ერთ მხარესთან მეგობრული ურთიერთობის შესახებ და მხარეებმა არ დააყენეს შუ
ამდგომლობა მოსამართლის აცილების თაობაზე, მოსამართლის მიერ თვითაცილების
უფლების უგულებელყოფა შეიძლება ჩაითვალოს დისციპლინურ გადაცდომად93.
ამდენად, მომზადებული რამდენიმე დასკვნის საფუძველზე, დამოუკიდებელმა ინს
პექტორმა დაადგინა განსხვავებული მიდგომა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 31-ე მუხლის პირველი ნაწილის, ერთი მხრივ, „ა”, „ბ”, „გ”, „ე” ქვეპუნქტებსა
და, მეორე მხრივ, „დ” ქვეპუნქტს შორის. განიმარტა, რომ პირველი ოთხი ქვეპუნქტის
შემთხვევაში, სუბიექტური ფაქტორების გათვალისწინება აზრს მოკლებულია, რადგან
ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის ურთიერთკავშირი, ობიექტურად დადგენადია.
განიმარტა ასევე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 31-ე მუხლის პირ
ველი ნაწილის „დ” ქვეპუნქტსა და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 32-ე მუხლს
შორის არსებული ურთიერთმიმართება დისციპლინური სამართალწარმოების მიზნე
ბისთვის. დადგინდა, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ დადგენილი კრიტერი
უმები რელევანტურია როგორც მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლის

91 „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები, თბილისი 2015, გვ. 78.
92 იქვე, გვ. 107, §81.
93 დისციპლინური საქმე №22/20.

3. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნების განზოგადება

აცილების, ისე მოსამართლის მიერ თვითაცილების უფლების გამოყენებაზე უარის
თქმის შემთხვევებში94.
ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პრაქ
ტიკა „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხ
ლის მე-8 პუნქტის „ბ.დ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დისციპლინურ გადაცდომას
თან დაკავშირებით, რომელიც რიგ შემთხვევებში დამოუკიდებელი ინსპექტორისაგან
განსხვავებულ მიდგომას ამკვიდრებს.
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ აცილების/თვითაცილების საკითხის განხილვისას
არ გაიზიარა დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნა საქმეზე, რომელშიც, საჩივრის
ავტორის მითითებით, მოსამართლემ განიხილა საქმე, სადაც მხარეს წარმოადგენდა
უნივერსიტეტი, რომელშიც მოსამართლეს აკადემიური თანამდებობა ეკავა. აღნიშნულ
საქმეზე მოსამართლემ თვითაცილება არ განახორციელა. დამოუკიდებელმა ინსპექ
ტორმა მიიჩნია, რომ შესაძლოა ადგილი ჰქონოდა მოსამართლის ქმედებაში დისციპ
ლინურ გადაცდომას, თუმცა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დასკვნა
არ გაიზიარა და მიუთითა, რომ მოსამართლეები არ უნდა იყვნენ იზოლირებულნი სა
ზოგადოებისაგან. მათ უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, გაუზიარონ თავიანთი ცოდნა
და გამოცდილება მომავალ იურისტებს. შესაბამისად, ის მოცემულობა, რომ მოსა
მართლე განიხილავს იმ უნივერსიტეტის კერძო საჩივარს, სადაც მას ანაზღაურებადი
თანამდებობა უკავია, არ ქმნის დასაბუთებული ვარაუდის საფუძველს მოსამართლის
მიუკერძოებლობაში ეჭვის შესატანად, რადგან მხარეს მოსამართლის აცილების შუ
ამდგომლობით არ მიუმართავს. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ თავად მოსამართლეს
თვითაცილების განხორციელების ვალდებულება მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნებოდა,
თუ სუბიექტური ტესტის გათვალისწინებით, მას წინასწარ ექნებოდა შექმნილი აზრი
კონკრეტულ დავასთან მიმართებით. აღსანიშნავია, რომ დისციპლინურ გადაცდომას
წარმოადგენს ისეთი შემთხვევა, როდესაც სახეზეა აცილების აშკარა საფუძველი. ამ
შემთხვევაში, ვინაიდან მხარეს აცილების შუამდგომლობით სასამართლოსათვის არ
მიუმართავს, ხოლო მოსამართლეს თვითაცილების განხორციელებისათვის აშკარა სა
ფუძვლები არ გააჩნდა, მოცემულ დისციპლინურ საქმეში გადაცდომის ჩადენის ნიშნე
ბი არ იკვეთება95.
დისციპლინურ საქმეზე №211/18, საჩივრის ავტორი უთითებდა, რომ მოსამართლე
მოწინააღმდეგე მხარის ადვოკატის თანამშრომელი და მეგობარი იყო, რის გამოც ამ
საქმის განხილვის უფლება არ ჰქონდა და არსებობდა საქმეზე აცილების საფუძვე
ლი. დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ საქმის მასალების შესწავლის შედე
გად დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით, ასევე, დისციპლინური სა
მართალწარმოების მიმდინარეობისას საქმესთან დაკავშირებით გამოკითხული პირის
მითითებით, არ დადასტურდა საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული ფაქტი – მოსა
მართლესა და მოწინააღმდეგე მხარის წარმომადგენელს შორის ახლო მეგობრობის
თაობაზე. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გაიზიარა დამოუკიდებელი
94 დისციპლინური საქმე №199/19-2.
95 დისციპლინური საქმე №76/18.

41

42

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური • 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

ინსპექტორის დასკვნა და მიიჩნია, რომ მხოლოდ ნაცნობობა მოსამართლესა და წარ
მომადგენელს შორის, არ წარმოადგენს კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ მოსა
მართლის აცილების საფუძველს.
ამდენად, აცილების/თვითაცილების საკითხის შესწავლისას მხედველობაში მი
იღება საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და რელევანტურ მტკიცებულებათა მოძიე
ბა უშუალოდ საქმის გარემოებების გათვალისწინებით ხდება. წინასწარი მოკვლევის
დროს დამოუკიდებელი ინსპექტორი იკვლევს არა მხოლოდ ვიდეო- და აუდიოოქმებს,
არამედ საჭიროების შემთხვევაში გამოკითხავს მხარეებს და სწავლობს სხვადასხვა
წერილობით მტკიცებულებას, ხოლო კონკრეტულ საქმეზე დისციპლინური გადაცდო
მის არსებობა მოკვლეული ფაქტობრივი გარემოებების ურთიერთშეჯერების შედეგად
დგინდება.

3.6. საჩივრის ავტორთა მოთხოვნები, რომლებიც გადაცდომის 
არცერთ სახეს არ შეესაბამება
მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლეებს იცავდეს დისციპლინური წარმოება, რომე
ლიც ხორციელდება ნათლად განსაზღვრული დისციპლინური გადაცდომების საფუძ
ველზე96. იმისათვის, რომ მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმო
ება ეფუძნებოდეს განჭვრეტად და ნათლად ჩამოყალიბებულ გადაცდომის სახეებს,
2020 წლის 1 იანვრიდან კანონში შევიდა ცვლილებები, რომლის შედეგადაც დაზუსტ
და და დაკონკრეტდა დისციპლინური გადაცდომის სახეები.
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხის განხილვისას
საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს შემთხვევის ინდივიდუალური ნიშნების გათვალის
წინებით დისციპლინური სახდელების დიფერენცირებასა და კონკრეტიზაციას. ადა
მიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ ხაზგასმული „განჭვრეტადობის”
მოთხოვნა წარმოადგენს იმ ორიენტირს, რომლის თანახმად, დისციპლინური გადაც
დომა (ქმედება) საკმაოდ ნათლად და ზუსტად უნდა განისაზღვროს, იმისათვის რომ
პირმა, რომლის მიმართაც ის იყო გამოყენებული, შეძლოს მომავალში თავისი მოქ
მედებების განჭვრეტა და კორექტირება97. ...ვენეციის კომისიას ერთ-ერთ დასკვნა
ში აღნიშნული აქვს, რომ მხოლოდ ის გადაცდომები უნდა იწვევდეს დისციპლინურ
პასუხისმგებლობას და, შესაბამისად, დისციპლინურ სახდელს, რომლებიც ჩადენილია
განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით98.
მნიშვნელოვანია, რომ ორგანულ კანონში არსებული პრინციპები იყოს საკმარისად
განჭვრეტადი და პასუხობდეს ყველა შესაძლო გამოწვევას. თუმცა არსებულმა პრაქ
ტიკამ აჩვენა, რომ რიგ საჩივრებში მითითებული გარემოებები, რომლებიც შეეხება
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]
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მოსამართლის მიერ საპროცესო ნორმების შესაძლო დარღვევის ფაქტებს, არცერთ
დისციპლინურ გადაცდომას არ შეესაბამება ან შეესაბამება მხოლოდ პრინციპს, მაგ
რამ კონკრეტული ქვეპუნქტი, რომლის საფუძველზეც დისციპლინური სამართალწარ
მოება იწყება, არ მიესადაგება საჩივარში მითითებულ გარემოებებსა და მოსამართ
ლის ქმედებას.
მაგალითად, დისციპლინური საქმე №58/20, რომელშიც საჩივრის ავტორი აღნიშ
ნავდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საქმეში მოპასუხის მიერ წარმოდ
გენილი იყო შესაგებელი, მოსამართლემ მიიღო დაუსწრებელი გადაწყვეტილება და
სარჩელი დააკმაყოფილა. საჩივრის ავტორის განცხადებით, აღნიშნული ქმედებით მო
სამართლემ დაარღვია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 2321 მუხლი. კონკრეტულ
საჩივარზე მსჯელობისას დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა აღნიშნა, რომ „საერთო სა
სამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-3 პუნქტი
ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებს იმაზე, რომ დისციპლინურ გადაცდომად შეიძლება
მიჩნეულ იქნეს მხოლოდ ისეთი ქმედება, რომელიც დისციპლინური გადაცდომის სა
ხეების ჩამონათვალში, „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული
კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტშია მოცემული. საჩივრის ავტორის მიერ წარმოდგე
ნილი მოთხოვნა, თავისი ბუნებით, დისციპლინური გადაცდომის არცერთ სახესა თუ
ქვეპუნქტს არ შეესაბამება, ვინაიდან არ შეიცავს კანონით განსაზღვრული არცერთი
გადაცდომის შემადგენლობას (ქმედება და ბრალი).
ასევე, დისციპლინურ საქმეზე №35/20 საჩივრ ის ავტორ ი აღნიშნავდა, რომ მას
არ ჰქონდა ინფორმაცია სასამართლოში მიმდინარე დავის შესახებ, სასამართლო
სხდომებზე არ იყო მიწვეული საქართველოს სამოქალაქო საპრ ოცესო კოდექსით
გათვალისწინებული ნორმების დაცვით. დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მომზა
დებულ დასკვნაში აღნიშნა, რომ „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართვე
ლოს ორგანული კანონის ძველი რედაქციის მიხედვით (2020 წლის 1 იანვრამდე
მოქმედი რედაქცია), დისციპლინურ ი გადაცდომის ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენდა
„მოსამართლის მიე რ მოვალეობის შეუსრულებლობა ან არაჯე რ ოვანი შესრულება”,
რაშიც იგულისხმებოდა მოსამართლის მიე რ მხარ ის კონსტიტუციურ ი, ასევე ფუნ
დამენტურ ი საპრ ოცესო უფლებების ან სამართლიანი პროცესის ძირ ითადი გარან
ტიების არსებითი დარღვევა, რამაც ზიანი მიაყენა მხარეს, სასამართლოს ან სა
ჯარ ო ინტერესს. შესაბამისად, 2020 წლის 1 იანვრამდე, საჩივრ ის ავტორ ის მიე რ
მითითებული გარემოება გახდებოდა საქმეზე მოკვლევის დაწყების, ხოლო შემდეგ
მოსამართლის ქმედების შეფასების საფუძველი. თუმცა, მოქმედი რედაქციის მი
ხედვით, დისციპლინურ ი გადაცდომის სახეები უფრ ო მეტად დაზუსტებული, და
კონკრეტებული და განჭვრეტადია, ხოლო საჩივრ ის ავტორ ის მიე რ მითითებული
გარემოებების დისციპლინურ ი გადაცდომების ჭრილში განხილვა შეუძლებელია,
ვინაიდან, კონკრეტულ შემთხვევაში, რაიმე ზემოქმედებისა და მიკერძოების შე
მადგენლობა არ გვაქვს, ხოლო ცალკე აღებული საპრ ოცესო ნორმის დარღვევა
დისციპლინურ გადაცდომას არ წარმოადგენს.
ზემოაღნიშნული ორივე საქმე ნათელი მაგალითია იმისა, რომ შესაძლოა მოსა
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მართლის მხრიდან მართლაც ირღვეოდეს საპროცესო ნორმები, თუმცა დამოუკი
დებელი ინსპექტორი მოკლებულია შესაძლებლობას, იმსჯელოს ქმედებაზე დისციპ
ლინური სამართალწარმოების კუთხით, ვინაიდან მოსამართლის მხრიდან ცალკე
აღებული საპროცესო ნორმის დარღვევა არ წარმოადგენს დისციპლინურ გადაცდო
მას, რადგან კონკრეტული ქმედებები დისციპლინური გადაცდომის შემადგენლობას
არ ქმნის.
ამდენად, მართალია, განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედე
გად, დაკონკრეტდა და დაზუსტდა დისციპლინური გადაცდომების სახეები, თუმცა
პრაქტიკამ ცხადყო, რომ იგი კვლავ საჭიროებს გარკვეული სახის ცვლილებებსა და
გაუმჯობესებას.
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4. დამოუკიდებელი ინსპექტორის 
გადაწყვეტილებების განზოგადება
2019 წლის ბოლოს „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანულ
კანონში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად გაიზარდა
დამოუკიდებელი ინსპექტორის უფლებამოსილებები. უფლებამოსილების ნაწილში უმ
ნიშვნელოვანესი ცვლილებაა დამოუკიდებელი ინსპექტორისათვის დისციპლინური სა
მართალწარმოების შეწყვეტის უფლებამოსილების მინიჭება, რაც, თავის მხრივ, ამარ
ტივებს და ეფექტიანს ხდის დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესს.
„საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 7512 მუხ
ლის პირველი ნაწილის თანახმად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი იღებს დასაბუთებულ
გადაწყვეტილებას მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყე
ბაზე უარის თქმის შესახებ ან მოსამართლის მიმართ დაწყებული დისციპლინური სამარ
თალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ:
ა). მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან მისთვის დისციპლინური
პასუხისმგებლობის (დისციპლინური სახდელის) დაკისრების ვადა ამოიწურა;
ბ). არსებობს დისციპლინური სამართალწარმოების განმახორციელებელი ორგანოს
მიერ იმავე მოსამართლის მიმართ, იმავე ქმედების გამო გამოტანილი გადაწყვეტილება;
გ) მოსამართლეს შეუწყდა სამოსამართლო უფლებამოსილება;
დ) დისციპლინური სამართალწარმოება წყდება იმ შემთხვევაშიც, თუ საჩივარი ეხე
ბა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.
„საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის
მე-5 ნაწილი ადგენს, რომ დისციპლინური სამართალწარმოებისას ცალსახად დაუშვებე
ლია მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებაზე ზედამხედველობა. აღნიშ
ნული „დ” ქვეპუნქტი არც რაიმე კონკრეტულ ხანდაზმულობის ვადასა და არც სუბიექტის
(მოსამართლის) თანამდებობაზე ყოფნაზეა დამოკიდებული, რომელთა გადაწყვეტა მხო
ლოდ კონკრეტული ფაქტების შეფასებითაა შესაძლებელი. აქტის კანონიერების საფუძ
ვლით შეწყვეტილი გადაწყვეტილებები საინტერესოა საჩივრის ავტორთა მოთხოვნებისა
და მათზე დამოუკიდებელი ინსპექტორის შეფასებების თვალსაზრისით. სწორედ ამიტომ,
ანგარიშის წინამდებარე თავში ყურადღება გამახვილებულია მხოლოდ ზემოაღნიშნული
ორგანული კანონის „დ” ქვეპუნქტის საფუძველზე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.
თავად გადაწყვეტილების მომზადებისას დამოუკიდებელი ინსპექტორი კანონიერების
შესწავლის პროცესში ეყრდნობა საქართველოს კონსტიტუციის 59-ე მუხლის მე-3 პუნქტს,
რომლის თანახმად, მართლმსაჯულებას ახორციელებენ სასამართლოები, და 62-ე მუხლის
მე-2 პუნქტს, რომელიც ადგენს, რომ მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გა
დასინჯვის და შეცვლის უფლებამოსილება ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს კომპე
ტენციას წარმოადგენს. აქვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 63-ე მუხ
ლის პირველი პუნქტის თანახმად, მოსამართლე ემორჩილება მხოლოდ კონსტიტუციას და
კანონს და არავის აქვს უფლება, მოსთხოვოს მოსამართლეს ანგარიში კონკრეტულ საქმეზე.
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ამავე გარანტიებზეა საუბარი და, შესაბამისად, ინსპექტორის გადაწყვეტილებებშიც ასახუ
ლია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მნიშვნელოვანი საქმეები, მათ შორის,
ალექსანდრ ვოლკოვი უკრაინის წინააღმდეგ, რომლის თანახმადაც, მოსამართლის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილება არ შეიძლება იყოს გადასინჯვის საგანი, გარდა გასაჩივრების
ტრადიციული პროცედურისა (§80).
ამდენად, დისციპლინური სამართალწარმოების ჭრილში, დამოუკიდებელი ინსპექ
ტორი ვერ იმსჯელებს მოსამართლის მიერ მიღებული განჩინება/გადაწყვეტილების
კანონიერებაზე, ვინაიდან დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური არ წარმოადგენს
სასამართლოს ზემდგომ ინსტანციას, რომელსაც შეუძლია გააუქმოს/შეცვალოს გა
დაწყვეტილება. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის 2016
წლის 21 ივლისის №დს-შ/9-16 გადაწყვეტილებით, კანონიერების პრინციპი კანონის
უზენაესობას ეფუძნება, რომლის თანახმად, არავის არ აქვს უფლება, კანონმდებლო
ბის მოთხოვნათა საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება. შესაბამისად, თუ
საჩივარში მითითებული გარემოებები ეხება მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების
კანონიერებას, დამოუკიდებელი ინსპექტორი იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ.
საანგარიშო პერიოდში, მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებასთან
დაკავშირებით შემოსული საჩივრების თანაფარდობა, სხვა საჩივრებთან მიმართებით,
მცირედით შემცირდა: 2020 წელს სულ შემოსულია 151 საჩივარი, აქედან აქტის კანონი
ერების საფუძვლით არის 40 – საჩივრების 29%. ასეთი საჩივრების საერთო რაოდენობა
2019 წელთან შედარებით შემცირდა 30%-ით – 2019 წელს სულ შემოსულია 215 საჩივა
რი, აქედან კანონიერებას ეხებოდა 65 (30%).
სტატისტიკურად, ძირითადად, საჩივრის ავტორები უთითებენ მხოლოდ მოსამართ
ლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების უკანონობაზე. მაგალითად, დისციპლინურ საქმეში
№7/20, საჩივრის ავტორი მოსამართლის მიერ მიღებული განჩინების კანონიერებას ხდიდა
სადავოდ და აღნიშნავდა, რომ მოსამართლეს უცვლელად უნდა დაეტოვებინა პირველი ინ
სტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც მისი სარჩელი სრულად იყო დაკმა
ყოფილებული99. დისციპლინურ საქმეში №27/20, საჩივრის ავტორი ასევე მიუთითებდა მო
სამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების უკანონობაზე100. აღსანიშნავია ის ფაქტიც,
რომ საჩივრის ავტორები არა მხოლოდ გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების კანონიერე
ბას ხდიან სადავოდ, არამედ მოთხოვნების ნაწილი პროცესის ეტაპების კანონიერებასთან
დაკავშირებითაცაა წარმოდგენილი. მაგალითად, საჩივრის ავტორები ხშირად უთითებენ
ისეთ გარემოებებზე, როგორიცაა შუამდგომლობის არდაკმაყოფილება, მტკიცებულებების
არასათანადოდ გამოკვლევა და ა.შ. აღნიშნულ შემთხვევაშიც, მოსამართლე მოქმედებს თა
ვისი შინაგანი რწმენის საფუძველზე, შესაბამისად, მისი ქმედების სამართლებრივი შეფასე
ბა შესაძლებელია მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, თუ რამდენად მოქმედებდა მოსამართლე
არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში.
როგორც უკვე აღინიშნა, საჩივრები მხოლოდ განჩინების/გადაწყვეტილების უკანონო
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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 შეეხება. მათ 39%-ში საუბარი იყო დისციპლინური გადაცდომების შესაძლო ჩადენის
ფაქტებზეც. ასე მაგალითად, დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ გა
დაწყვეტილება იქნა მიღებული საჩივარზე, სადაც ავტორი მიუთითებდა, რომ მოსამართლემ
პირად ინტერესებზე დაყრდნობით მიიღო უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება
და გააუქმა სარჩელის აღძვრამდე სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების
შესახებ განჩინება. აღნიშნულ საქმეზე, დასტურდებოდა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტი
ლებით მოსარჩელის უფლებამონაცვლის სარჩელი არ დაკმაყოფილდა; გაუქმდა სასამარ
თლოს განჩინება და შეჩერდა რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილების მოქმედება, სასა
მართლო გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლამდე. აღსანიშნავია, რომ მოსამართლე
გადაწყვეტილების მიღებისას მოქმედებდა მისთვის საპროცესო კანონმდებლობით მინიჭე
ბული უფლებამოსილების ფარგლებში. შესაბამისად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი არ იყო
უფლებამოსილი, ემსჯელა მოსამართლის მიერ, მისი შინაგანი რწმენის საფუძველზე, მტკი
ცებულებათა შეფასებების შედეგად, გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერებაზე101.
ერთ-ერთი საჩივრის ავტორი უთითებდა, რომ საქმეზე მოსამართლემ კანონის უხეში
დარღვევით გამოტოვა მოსამზადებელი სხდომა და საქმის წარმოებაში მიღების ეტაპზე
ჩანიშნა მთავარი სხდომა. საქმის განხილვის შედეგად დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა
მიიჩნია, რომ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თანახმად, თუ არსე
ბობს სასამართლოს მთავარი სხდომის გამართვის წინაპირობები, მოსამართლე უფლე
ბამოსილია, მოსამზადებელი სხდომა გადაზარდოს მთავარ სხდომაში. საქმის მასალე
ბის თანახმად, განსახილველ ყველა შემთხვევაში, მოსამართლემ სარჩელის წარმოებაში
მიღების შესახებ განჩინებით დანიშნა სასამართლოს მთავარი სხდომები. აღნიშნული
განჩინებები, რომელთა სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენდა საქართველოს სა
მოქალაქო საპროცესო კოდექსი, სწრაფი და ეფექტიანი მართლმსაჯულების განხორცი
ელების ინტერესებიდან გამომდინარე, ემსახურებოდა პროცესის ეკონომიურად წარ
მართვას და საქმის განხილვის გაჭიანურების თავიდან აცილებას. ამასთან, შეფასება,
არსებობდა თუ არა მთავარი სხდომის ჩატარების წინაპირობები, წარმოადგენდა მოსა
მართლის კანონით მინიჭებულ დისკრეციულ უფლებამოსილებას, რაც დისციპლინური
სამართალწარმოების დროს მსჯელობის საგანი ვერ გახდება102.
ასევე საინტერესო დისციპლინურ საქმეთა კატეგორიას განეკუთვნება საჩივარი, სა
დაც, მისი ავტორის განცხადებით, მოსამართლემ ყველანაირი მტკიცებულების გარეშე
მიიღო მოპასუხის არგუმენტი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო სასა
მართლო სხდომაზე გამოუცხადებლობის შესახებ და სრულიად უკანონოდ დაუკმაყოფი
ლა მას შუამდგომლობა დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გაუქმების თაობაზე. აღნიშ
ნულ დისციპლინურ საქმეში დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ყურადღება გაამახვილა
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებულ დაუსწრებელი
გადაწყვეტილების მიღების წინაპირობებზე და მიიჩნია, რომ მოსამართლე უფლებამო
სილი იყო, განჩინებით დაეკმაყოფილებინა მოპასუხის შუამდგომლობა საქმეზე დაუსწ
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]
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რებელი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე103.
დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა განიხილა საქმე №104/20, სადაც საჩივრის ავტორი
მოსამართლის მიერ სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების თაობაზე მიღებული გან
ჩინების კანონიერებას ხდიდა სადავოდ. საჩივრის ავტორის განცხადებით, მოსამართლის
მხრიდან ადგილი ჰქონდა მხარეთა დისკრიმინაციას ქონებრივი ნიშნით და საცხოვრებე
ლი ადგილის მიხედვით. კერძოდ, საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ მოსამართლემ ჩათ
ვალა, რადგან ბანკი ძლიერი საფინანსო ინსტიტუტია, მის წინააღმდეგ შეიძლება სარჩე
ლის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენება და ამით ბანკი არ გაკოტრდება. ამასთან,
მოსამართლე წარმოშობით არის იმავე ტერიტორიიდან, სადაც მოსარჩელეები ცხოვრო
ბენ, ეს კი მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობისათვის მნიშვნელოვა
ნი ხელისშემშლელი გარემოებაა, რაც გამოიხატა მოსამართლის მიერ აშკარა უსაფუძვლო
და დაუსაბუთებელი განჩინების გამოტანაში. დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყვეტი
ლებით, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით, მოსარჩელეს შეუძლია მიმართოს
სასამართლოს სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ განცხადებით, სადაც მითითებული
უნდა იყოს გარემოებები, რომელთა გამოც სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გა
მოუყენებლობა გააძნელებს ან შეუძლებელს გახდის გადაწყვეტილების აღსრულებას და
შესაბამის დასაბუთებას, თუ სარჩელის უზრუნველყოფის რომელი ღონისძიების გატარე
ბა მიაჩნია პირს აუცილებლად. თუ სასამართლოს გაუჩნდება დასაბუთებული ვარაუდი,
რომ უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განუხორციელებლობა გააძნელებს ან შეუძლებელს
გახდის გადაწყვეტილების აღსრულებას, იგი გამოიტანს განჩინებას სარჩელის უზრუნ
ველყოფის შესახებ. შესაბამისად, კანონი ადგენს სარჩელის უზრუნველყოფის გამოყენე
ბის ზოგად საფუძველს, ხოლო სასამართლო განსაზღვრავს, არსებობს თუ არა ამგვარი
საფუძველი განსახილველ საქმესთან დაკავშირებით. ამდენად, მოსამართლე განჩინების
მიღებისას მოქმედებს მისთვის საპროცესო კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსი
ლების ფარგლებში, უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეფასება მის
დისკრეციულ უფლებამოსილებას წარმოადგენს104.
მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმე, სადაც საჩივრის ავტორი ად
ვოკატის მიმართ გამოტანილი განკარგულების კანონიერებას ხდიდა სადავოდ. აღნიშნულ
საქმეზე დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ყურადღება გაამახვილა სსსკ-ის დებულებებზე,
რომლის თანახმადაც, პროცესის მონაწილის ან/და სასამართლო სხდომაზე დამსწრის მი
ერ სხდომაზე წესრიგის დარღვევის, სხდომის თავმჯდომარის განკარგულებისადმი დაუ
მორჩილებლობის ან სასამართლოს მიმართ უპატივცემულობის გამოხატვისას, სხდომის
თავმჯდომარე მას ზეპირ შენიშვნას აძლევს და მოუწოდებს, შეწყვიტოს არასათანადო
ქცევა. ამ მოწოდებისადმი დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში, სასამართლო სხდომის
თავმჯდომარეს ადგილზე თათბირით გამოაქვს განკარგულება პირის დაჯარიმების ან/და
სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაძევების შესახებ. იმპერატიულად დადგენილია 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/distsiplinuri-saqme-94-20/ [ნანახია 28.12.2020]
104

დისციპლინური საქმე №104/20, https://dis.court.ge/distsiplinuri-saqme-104-20 [ნანახია 28.12.2020]

5. დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები და სამომავლო გეგმები

როცესო წესი იმის თაობაზე, რომ მოსამართლემ განკარგულების გამოტანამდე, ზეპირი
შენიშვნა უნდა მისცეს წესრიგის დამრღვევ პირს, ხოლო დაუმორჩილებლობის შემთხვე
ვაში, შემდგომ მიიღოს განკარგულება – დაჯარიმების თაობაზე. მოსამართლის ამგვარი
შენიშვნა და მოწოდება უნდა იყოს ნათლად ფორმულირებული, გასაგები და აღქმადი და
არ უნდა ჰქონდეს ფორმალური ხასიათი. ზოგადი მითითება და მოწოდება, რომელიც
არაა მკაფიოდ განმარტებული, ვერ ჩაითვლება არასათანადო ქცევისათვის კანონმდებ
ლობით გათვალისწინებული ჯარიმის წინაპირობად. მოსამართლის მიერ ადვოკატის
დაჯარიმების შემთხვევაში, სასამართლოს მიერ დარღვეულია საქართველოს სსსკ-ის
მოთხოვნა. ამ მოცემულობაში არ არსებობდა წინაპირობა – ზეპირი შენიშვნის სახით, რის
გამოც, სასამართლოს ქმედება წინააღმდეგობრივია საქართველოს სსსკ-ის მოთხოვნას
თან. მოცემულ საქმეზე დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ყურადღება გაამახვილა „საერთო
სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის განმარტებაზე, რომლის
თანახმადაც, დისციპლინური გადაცდომისა და სამართლებრივი შეცდომის ერთ-ერთი
განმასხვავებელი ნიშანი არის შეცდომის გამოსწორების შესაძლებლობა. აღნიშნული მი
უთითებს იმ გარემოებაზე, რომ მართალია, მოსამართლემ დაუშვა შეცდომა, მაგრამ იგი
ექვემდებარება გამოსწორებას. მოსამართლის მიერ დაშვებული შეცდომა, რომლის გა
მოსწორება შესაძლებელია, არ წარმოადგენს დისციპლინურ გადაცდომას. აღნიშნული
კვალიფიცირდება სამართლებრივ შეცდომად და დაუშვებელია ამ საფუძვლით მოსამარ
თლის მიმართ დისციპლინური სახდელის დაკისრება”.
მოცემულ შემთხვევაში დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ ნორმის შე
ფარდების სამართლებრივი პროცესი განხორციელდა გარემოებათა შინაგანი რწმენით
შეფასებების საფუძველზე, შესაბამისად, მოსამართლის მიერ ადვოკატის მიმართ მიღე
ბული განკარგულების კანონიერებასა და დასაბუთებულობაზე მსჯელობა სცდება დის
ციპლინური სამართალწარმოების ფარგლებს105.
ამდენად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი გადაწყვეტილებების მიღებისას აფასებს
საჩივარში მითითებული გარემოებების შესაბამისობას დისციპლინური გადაცდომის
კონკრეტულ ქვეპუნქტებთან. ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ანგარი
შის შესაბამისად, „მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ შეიძლება იყოს
გადასინჯვის საგანი, გარდა გასაჩივრების ტრადიციული პროცედურისა”. შესაბამისად,
ისეთი საკითხები, რომლებიც არცერთ გადაცდომას არ შეესაბამება და მხოლოდ მოსა
მართლის მიერ შინაგანი რწმენის საფუძველზე მტკიცებულებათა შეფასების შედეგია,
ვერ იქნება განხილული დისციპლინურ გადაცდომად106.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებები კანონიერების ნაწილში სრულად ეფუძნება საქართვე
ლოს კონსტიტუციაში არსებულ დათქმას, რომლის მიხედვითაც, მართლმსაჯულების
განხორციელების უფლებამოსილება აქვს მოსამართლეს, ხოლო მოსამართლის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის უფლებამოსილება აქვს მხოლოდ ზემდგომი
ინსტანციის სასამართლოს კანონით დადგენილი წესით.
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.

49

50

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური • 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

5. დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ 
განხორციელებული ღონისძიებები და სამომავლო
გეგმები
2020 წელი დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის გამოწვევების წელი
იყო. 24 იანვრიდან თანამდებობაზე აირჩიეს ახალი დამოუკიდებელი ინსპექტორი107.
2020 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა საკანონმდებლო ცვლილებები, შესაბამისად, და
მოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის მთავარ გამოწვევას გადაცდომის ახალ
სახეზე პრაქტიკის დანერგვა, სამსახურის შესახებ ცნობიერებისა და ცნობადობის გაზ
რდა წარმოადგენდა.
2020 წლის 24 თებერვალს, ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის
ხელშეწყობით, 2019 წლის წლიური ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა. ანგარიში გამოქ
ვეყნდა სამსახურის ვებგვერდზე, სოციალურ ქსელში და გაიგზავნა სასამართლოებში108.
პანდემიის გავრცელებამდე, ცნობიერებისა და ცნობადობის გაზრდის მიზნით, და
მოუკიდებელმა ინსპექტორმა მონაწილეობა მიიღო გადაცემაში „ბიზნესი და სამარ
თალი ნინო ლიპარტიასთან ერთად”. ისაუბრა დისციპლინური სამართალწარმოების
თავისებურებებსა და მასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო სიახლეებზე. ამავე პე
რიოდში, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისა და „მართლმსაჯულების სკო
ლა თემიდას” თანამშრომლობის შედეგად, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა საჯარო ლექცია თემაზე „დამოუკიდებელი
ინსპექტორის როლი მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის პრო
ცესში”. საჯარო ლექციის ფარგლებში, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის
თანამშრომლებმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს დამოუკიდებელი ინსპექტორის
სამსახურის საქმიანობის პრინციპები, ისაუბრეს მეოთხე ტალღის ფარგლებში გან
ხორციელებულ საკანონმდებლო სიახლეებზე109.
ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში, 2020 წლის 21 მარტს
საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა110. COVID-19-ის პანდემიით გა
მოწვეულმა მდგომარეობამ, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანასთან ერთად, გავლენა იქონია
საქართველოზეც. დაწესებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, დამოუკიდებელი ინს
პექტორის სამსახურის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილი გაუქმდა ან მომავალი
წლისთვის გადაიდო. მათ შორის, ვერ ჩატარდა ყოველწლიური საერთაშორისო ფორუ
მი, ვერ გაიმართა ცნობიერებისა და ცნობადობის გაზრდის მიზნით დაგეგმილი რეგიო
ნული შეხვედრები პროფესიული წრეების წარმომადგენლებსა და სტუდენტებთან.
შეზღუდვების მიუხედავად, დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით არაერთი ონ
ლაინ სამუშაო შეხვედრა თუ ტრენინგი ჩატარდა. მათ შორის:
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.

5. დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები და სამომავლო გეგმები

; საერთაშორისო ექსპერტის მონაწილეობით გაიმართა შეხვედრა თემაზე
– სასამართლოს დამოუკიდებლობის საფრთხეები (მოსამართლის მიუკერ
ძოებლობა)111;

; დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურსა და სახელმწიფო ინსპექტორის სამ
სახურის წარმომადგენელს შორის გაიმართა შეხვედრა პერსონალური მონაცე
მების დაცვის საკითხებზე112.
ტრენინგები ჩატარდა თემებზე:

; დისციპლინური გადაცდომის ახალი სახეები (USAID/PROLoG)113
; დისციპლინური სამართალწარმოება/ამერიკის გამოცდილება (USAID/PROLoG)114

;
;
;
;

საქმის განხილვის გაჭიანურება (USAID/PROLoG)115
გადაწყვეტილებების დასაბუთება და სამართლებრივი წერა (ევროპის საბჭო)116
ეფექტიანი კომუნიკაცია (ევროპის საბჭო)117
სამართლებრივი

კვლევა

და

დასაბუთება,

დასაბუთების

სტანდარტები

(ევროკავშირი)118.
2020 წლის 1 იანვრიდან დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს ელექტრონულ
ბაზებთან წვდომის უფლებამოსილება მიენიჭა119. აქედან გამომდინარე, პერსონალური
მონაცემების დაცვის საკითხებზე, ელექტრონულ ბაზებთან წვდომის კონტექსტში, ევ
როპის სასამართლოს ინსპექტორთა ქსელთან პარტნიორობით, საფრანგეთის, რუმინე
თის, ბულგარეთის, იტალიისა და პორტუგალიის ინსპექტორატის წარმომადგენლების
მონაწილეობით ონლაინშეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა ორგანიზებული იყო ევროპის
საბჭოსა და ევროკავშირის სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერის პროექტის ხელ
შეწყობით120.
აღსანიშნავია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საჩივრის ახალი ფორმა დაამტკიცა. საჩივარში შეიცვა
ლა დისციპლინური გადაცდომის სახეები და გაიწერა ის რეკვიზიტები, რომელთა შევსე
ბასაც ორგანული კანონი სავალდებულოდ მიიჩნევს. საჩივარი განთავსებულია დამოუ
კიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე121. ასევე, ნებისმიერ დაინტერესებულ
პირს მისი ასლის მიღება შეუძლია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისა 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]
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ქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კანცელარიაში.
მნიშვნელოვანია, რომ ორგანული კანონით დადგენილი კვარტალური ანგარიშების
გამოქვეყნებასთან ერთად, სამსახურმა ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის
პროექტის ხელშეწყობით მოამზადა ინფოგრაფიკები, რომელიც ყოველი კვარტალური
ანგარიშის ვებგვერდზე გამოქვეყნების პარალელურად სამსახურის სოციალურ ქსელში
ქვეყნდებოდა.
ამასთან, საანგარიშო პერიოდში, ექსპერტ გერჰარდ რაისნერის მიერ, დამოუკიდე
ბელი ინსპექტორის სამსახურისათვის, ევროპის საბჭოს სასამართლოს მხარდაჭერის
პროექტის ხელშეწყობით, მომზადდა ანგარიში დისციპლინური გადაცდომის საფუძ
ვლებთან დაკავშირებით. შეხვედრა, ანგარიშის განხილვის მიზნით, 2020 წლის 3 ნო
ემბერს, დისტანციურად გაიმართა122. ევროპის საბჭოს მხარდაჭერითვე მომზადდა
ეფექტიანად წერისა და დასაბუთების საკითხებზე სახელმძღვანელო პრინციპების სა
მართლებრივი დოკუმენტი123.

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]

6. სტრატგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესრულების პროგრესის ანგარიში

6. სტრატგიული განვითარების ძირითადი 
მიმართულებების შესრულების პროგრესის ანგარიში
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ინსტიტუციური განვითარება, ისევე რო
გორც დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის გაუმჯობესება, მნიშვნელოვანია
ეფექტიანი დისციპლინური სამართალწარმოების შექმნისთვის, რაც, თავის მხრივ, ანგა
რიშვალდებულ მართლმსაჯულების სისტემას უზრუნველყოფს. ამ მიზნით, დამოუკიდე
ბელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ შეიქმნა სტრატეგიული განვითარების ძირითადი
მიმართულებების დოკუმენტი, რომელიც ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის
პროექტის ხელშეწყობით მომზადდა. დოკუმენტი სამსახურის განვითარების შესახებ
შემუშავებული პირველი კონცეფციაა და 2020-2021 წლებზეა გათვლილი.
სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებები შემუშავდა მონაწილეო
ბითი პროცესით. დოკუმენტის პროექტი, თავიანთი პოზიციებისა და რეკომენდაციების
წარმოსადგენად, გაეგზავნა:

•

საქართველოს იუსტიციის საბჭოს, სადისციპლინო კოლეგიას და საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატას;

•

საერთაშორისო ორგანიზაციებს, აგრეთვე სასამართლო ხელისუფლების სა
კითხზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს124.

დოკუმენტის შემუშავების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ წარ
მოდგენილი იყო რეკომენდაციები ინდიკატორებისა და ხარჯების გაწერის, დოკუმენ
ტის მოქმედების ვადის გაზრდის, დამტკიცებასა და შეცვლაზე პასუხისმგებელი პირის
განსაზღვრის შესახებ. რეკომენდაციები აქტივობებთან მიმართებით შეეხებოდა მოსა
მართლეებთან კომუნიკაციის გაზრდას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან, სადისციპ
ლინო კოლეგიასა და სადისციპლინო პალატასთან თანამშრომლობის გაღრმავებას.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული იყო რეკომენდაციები საკა
ნონმდებლო ცვლილებების, კომენტარების შემუშავებისა და იუსტიციის უმაღლესი საბ
ჭოს მიერ დამტკიცების, პრაქტიკული სახელმძღვანელოს შემუშავების, ელექტრონული
საქმისწარმოების პროგრამის შექმნის თაობაზე, ასევე, დასკვნების დასაბუთების გაზრ
დით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებების დასაბუთების გაუმჯობესებისა
და ცხელი ხაზის ამოქმედების თაობაზე.
აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი რეკომენდაციების დიდი ნაწილი იქნა გათვა
ლისწინებული და ასახული დოკუმენტში. მათ შორის:

; დაკონკრეტდა სტრატეგიის დოკუმენტის დამტკიცებაზე პასუხისმგებელი პირი;
 არდა მოსამართლეებთან, სადისციპლინო კოლეგიასთან, სადისციპლინო
; გაიზ
პალატასა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან ერთად დაგეგმი
ლი აქტივობების რაოდენობა.
არასამთავრობო ორგანიზაციათა მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციების გათვა
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.
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ლისწინებით, დაკონკრეტდა და დაზუსტდა აქტივობების დასახელება, რომელიც შეეხე
ბოდა:

; დისციპლინური გადაცდომის სახეებზე კომენტარების მომზადებას;
; სახელმძღვანელო პრინციპების მომზადებას;
; ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამის კონცეფციის შემუშავებას.
რაც შეეხება რეკომენდაციას დასკვნების დასაბუთების გაზრდასთან დაკავშირებით,
ამ მიზნით 2020 წელს არაერთი ტრენინგი ჩატარდა, ხოლო ნაწილი 2021 წლისთვისაა
დაგეგმილი.
აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის 27 ნოემბრიდან ამოქმედდა ცხელი ხაზის ნომერი.
დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებით არსებული შეკითხვების თაობა
ზე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურთან და
კავშირება შეუძლია ტელეფონის ნომერზე 571 071 993. ცხელ ხაზზე, მისი ამოქმედები
დან, ჯამში, 20-მდე ზარი განხორციელდა. ამას გარდა, ონლაინკონსულტაციის მიღება
კვლავ შესაძლებელია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ოფისის ფიქსირებუ
ლი ტელეფონის ნომრის, სოციალურ ქსელ ფეისბუკის, ვებგვერდისა და ელექტრონული
ფოსტის საშუალებით.
სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების პრეზენტაციისა და შე
მუშავების პროცესში ჩართულ მხარეებთან დოკუმენტის განხილვის შემდეგ, სტრატეგია
დაამტკიცა დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა, რის შემდეგაც გამოქვეყნდა დამოუკიდებე
ლი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე125.
სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტი სამი ნაწი
ლისგან შედგება:

•

პირველი ნაწილი ასახავს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მისიასა
და ხედვას.

•

მეორე ნაწილი ეხება განვითარების 4 ძირითად მიზანს და ასახელებს თითოეუ
ლი მიმართულებით გასატარებელ ღონისძიებებს.

•

ბოლო ნაწილი კი აქტივობების განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასე
ბის პროცედურებს აყალიბებს.

ვინაიდან დოკუმენტის პროექტი ივლისში მომზადდა და სავარაუდო აქტივობებიც
გაიწერა, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა პროექტის კვალდაკვალ არაერთი
აქტივობა დაგეგმა და განახორციელა 2020 წელს. საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდე
ბელი ინსპექტორის სამსახურში ჩატარდა ტრენინგსაჭიროებების კვლევა. კვლევის სა
ფუძველზე განისაზღვრა სამსახურისათვის საჭირო ტრენინგები, რომელთა ნაწილი ჩა
ტარდა 2020 წელს, ხოლო ნაწილი დაგეგმილია 2021 წლისათვის.
სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარე, სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარ
ტამენტის ადამიანური რესურსების ხელშეწყობით, შეიქმნა ახალი ვებგვერდი https://
dis.court.ge/, რომლის პირველ გვერდზე განთავსებულია ყველა ის მნიშვნელოვანი ინ
ფორმაცია, რაც სამსახურის საქმიანობის შედეგს წარმოადგენს. ვებგვერდზე განთავსე
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https://dis.court.ge/category/strategy/ [ნანახია 28.12.2020]
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ბულია დისციპლინური სამართალწარმოების მარეგულირებელი აქტები, ინფორმაცია
დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ, დისციპლინური სამართალწარმოების
პროცესი და პროცედურები, საჩივრის ფორმა, სტატისტიკური ინფორმაცია, წლიური
და კვარტალური ანგარიშები. ასევე, ქვეყნდება დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყ
ვეტილებები დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ.
ამასთან, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა, ევროპის საბჭოს საქართვე
ლოს ოფისის მხარდაჭერით, ვიდეოები შექმნა. საჩივრის შევსების პროცესი და დისციპ
ლინური სამართალწარმოების ეტაპები ორ ვიდეორგოლშია ასახული. საინფორმაციო
ვიდეოები განთავსებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდსა და
youtube.com არხზე. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ დონორი ორგანიზაციების მხარდა
ჭერით დაწყებულია მუშაობა დისციპლინური გადაცდომების სახელმძღვანელო პრინ
ციპებზე. დოკუმენტის დასრულება და პრეზენტაცია 2021 წლისათვის იგეგმება.
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7. რეკომენდაციები
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს მიაჩნია, რომ არის რიგი საკითხები,
რომელთა გათვალისწინება დისციპლინურ სამართალწარმოებას უფრო ეფექტიანს
გახდის.
ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია, ყურადღება გავამახვილოთ დამოუკიდე
ბელი ინსპექტორის მიერ 2019 წლის ანგარიშში მითითებულ რეკომენდაციებზე და
მიმოვიხილოთ მათი განხორციელების დინამიკა. დამოუკიდებელი ინსპექტორის
სამსახურმა შეაჯერა 2019 წლის რეკომენდაციები და დისციპლინური სამართალ
წარმოების პროცესში 2020 წელს გამოვლენილი საჭიროებები, და შეიმუშავა შემდე
გი რეკომენდაციები:

•

დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების
და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დისციპლინური პრაქტიკის
ანალიზი ცხადყოფს, რომ მოსამართლეების მიერ საქმის განხილვის ვადების
დარღვევა, ძირითად შემთხვევებში, არ არის მათი ბრალეული ქმედების შედეგი.
მოსამართლეების რაოდენობის სიმცირე (მოსამართლეების რაოდენობის გაზრ
დის მიუხედავად), განსახილველ საქმეთა სიმრავლე და სასამართლო სისტემაში
არსებული ინფრასტრუქტურული გამოწვევები, მოსამართლეების მიერ საქმის
განხილვის საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსებით გათვალისწი
ნებული ვადების დაცვას, ხშირ შემთხვევაში, შეუძლებელს ხდის. ამდენად, მნიშ
ვნელოვანია, გადაიხედოს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ის
ნორმები, რომლებიც საქმის განხილვისათვის ან ცალკეული საპროცესო მოქმე
დებების განხორციელებისათვის არარეალურად მოკლე ვადას ადგენს.

•

არ კარგავს აქტუალობას არც დამოუკიდებელი ინსპექტორის რეკომენდაცია
დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების (არბიტრაჟი, მედიაცია) გან
ვითარების და სასამართლოში სარჩელის აღძვრამდე გარკვეული სავალდებუ
ლო წინმსწრები მოთხოვნების დაყენების შესახებ (მაგალითად, მტკიცებულება
თა, ე.წ. პროტოკოლების გაცვლა).

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2019 წლის რეკომენდაციებში განსა
კუთრებული ადგილი უკავია პოტენციური საჩივრის ავტორებისათვის დისციპლინური
სამართალწარმოების პროცესის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. მოსამართლეების
მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის შესახებ ინფორმირებულობის
მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელია საჩივრების რაოდენობა, რომელიც ეხება მოსამარ
თლეების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების თუ მათ მიერ განხორციელებული სხვა
საპროცესო მოქმედებების კანონიერებას. 2020 წლის სტატისტიკური მონაცემებით,
აღნიშნულ საკითხზე მომართვიანობა შემცირებულია, თუმცა, არა იმდენად, რომ გამოწ
ვევა გადაჭრილად მივიჩნიოთ. ამდენად, ისევ არსებობს შესაბამის პროფესიულ წრეებსა
(საადვოკატო საქმიანობით დაკავებულ პირებთან) და სხვა დაინტერესებულ მხარეებ
თან, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში, საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებისა და
ღონისძიებების გამართვის საჭიროება.

7. რეკომენდაციები

„საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში, საერთაშო
რისო პარტნიორების რეკომენდაციების გათვალისწინებით, 2019 წლის 13 დეკემბერს
განხორციელებული ცვლილებების (ძალაში შევიდა 2020 წლის 1 იანვარს) შედეგად,
დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი დაიხვეწა. თუმცა, დამოუკიდებელი ინ
სპექტორის სამსახურის მიერ 2020 წელს შესრულებული საქმიანობის ფარგლებში გა
მოიკვეთა საკანონმდებლო ხარვეზები, რომელთა აღმოფხვრა მნიშვნელოვანია დისციპ
ლინური სამართალწარმოების ეფექტიანობის კუთხით. შესაბამისად, დამოუკიდებელი
ინსპექტორის 2020 წლის მთავარი რეკომენდაცია „საერთო სასამართლოების შესახებ”
საქართველოს ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებს ეხება:

•

მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყება შესაძ
ლებელია მხოლოდ „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგა
ნული კანონის 751 მუხლში მოცემული საფუძვლებით. „საერთო სასამართლო
ების შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში 2020 წლის 1 იანვარს ძალაში
შესული ცვლილებები მიზნად ისახავდა მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინუ
რი სამართალწარმოების საფუძვლების დაკონკრეტებას და განხორციელებუ
ლი ცვლილებების შედეგად დისციპლინური სამართალწარმოების ფარგლებში
ჩამოყალიბდა ე.წ. Numerus clausus-ის პრინციპი. აღნიშნული ცვლილებების
განხორციელების შემდეგ, დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში გა
მოიკვეთა მოსამართლის ისეთი ქმედებები, რომელიც არ შეესაბამება არცერთი
გადაცდომის ქვეპუნქტს, თუმცა თავისი არსით შესაძლოა იყოს დისციპლინური
გადაცდომა.

•

ხშირ შემთხვევაში, პრობლემურია საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული ფაქ
ტების საფუძველზე დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესაძ
ლებლობაც, რადგან საჩივარში მითითებული გარემოება არ აკმაყოფილებს
არცერთი ნორმის შინაარსს. აღსანიშნავია ისეთი ჰიპოთეტური შემთხვევები,
როდესაც მოსამართლე იღებს აშკარად მიკერძოებულ გადაწყვეტილებას, თუმ
ცა, მის ქმედებას არ უდევს საფუძვლად მოსამართლის მხრიდან საქმისადმი
პირადი დაინტერესების ფაქტი. ასევე შემთხვევები, როდესაც მოსამართლე
უზღუდავს სასამართლო დავის მონაწილეს კანონით გათვალისწინებულ უფ
ლებას, არღვევს მხარის სასამართლოში მოწვევის წესს, არ მსჯელობს შუამ
დგომლობაზე და ტოვებს მას პასუხგაუცემლად, აშკარა იგნორირებას უკეთებს
მხარის პოზიციებსა და მოსაზრებებს. ამდენად, უმჯობესია, „საერთო სასამარ
თლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 ქვეპუნ
ქტი ჩამოყალიბდეს იმგვარად, რომ მასში გათვალისწინებულ იქნეს დისციპლი
ნური გადაცდომის ყველა შესაძლო შემთხვევა.

•

„საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 755
მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე, დამოუკიდებელ ინსპექტორს მიენიჭა სა
ჩივარზე ხარვეზის დადგენის უფლებამოსილება. იმ შემთხვევაში, თუ საჩივრის
ავტორი არ აღმოფხვრის ხარვეზს (ხარვეზის შესახებ შეტყობინების მიღები
დან არაუმეტეს 10 დღის განმავლობაში), დამოუკიდებელი ინსპექტორი საჩი
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ვარს დატოვებს განუხილველად. ეს ნორმა არ შეიცავს დანაწესს იმის თაობაზე,
ასეთ შემთხვევაში თუ რა აქტის მიღების ვალდებულება აქვს დამოუკიდებელ
ინსპექტორს და უნდა გაეგზავნოს თუ არა მიღებული აქტი საჩივრის ავტორს.
მიუხედავად იმისა, რომ საჩივრის ავტორების ინტერესების გათვალისწინებით,
ეს საკითხი დარეგულირებულია პრაქტიკით (დამოუკიდებელი ინსპექტორი ხარ
ვეზის შეუვსებლობის შედეგად იღებს გადაწყვეტილებას საქმის განუხილველად
დატოვების შესახებ და მიღებიდან 5 დღის ვადაში უგზავნის საჩივრის ავტორს),
მისი მოწესრიგება აუცილებელია საკანონმდებლო დონეზე.

•

პრობლემურია ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ განკარგუ
ლებებსა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყვეტილებებში დაშვებული
უზუსტობების გასწორების საკითხი. პრაქტიკაში არსებობს აქტებში ტექნიკუ
რი ხასიათის უზუსტობების დაშვების შემთხვევები. თუმცა, დღეს მოქმედი კა
ნონმდებლობა არ შეიცავს დანაწესს იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს
განკარგულებებსა და გადაწყვეტილებებში დაშვებული მექანიკური შეცდომე
ბის გამოსწორება მისი მიმღები ორგანოს მიერ. საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსში, ადამიანური შეცდომის ეს ფაქტორი გათვალისწინებუ
ლია 260-ე მუხლის ფარგლებში, რომლის თანახმადაც, მოსამართლეს ეძლევა
უფლება, საკუთარი ინიციატივით (ან მხარეთა მოთხოვნით) შეასწოროს მის
მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში/განჩინებაში აღმოჩენილი უზუსტობა ან აშ
კარა არითმეტიკული შეცდომა. ამდენად, მნიშვნელოვანია, „საერთო სასამარ
თლოების შესახებ” ორგანულ კანონში განხორციელდეს ცვლილება, რომელიც
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 260-ე მუხლის მსგავსად,
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და დამოუკიდებელ ინსპექტორს
მისცემს უფლებას, აღმოფხვრან მათ მიერ მიღებულ აქტებში დაშვებული უს
წორობანი.

