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შესავალი
მეოთხე ტალღის რეფორმის შედეგად განხორ

თითოეული კატ ეგორიის მიხედვით ჩამოყალი

ციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების

ბდა დისციპლინური გადაცდომის შემადგენ

საფუძველზე 2020 წლის 01 იანვრიდან შეიც

ლობები. დისციპლინური სამართალწარმოების

ვალა დისცი პლინური გადაცდომის სახეები და

პროცესში შემოვიდა ხარვეზის ინსტიტუ ტი,

დაიხვ ეწა დისციპლინური სამართალწარმოე

რომლის მიხედვით თუ საჩივარში მითითე

ბის პროცესი. შედეგად, უფრო განჭვრე ტადი

ბული არ არის მოსამართლის ვინაობა, საქმე

გახდა მოსამართლის მიერ ჩადენილი დისციპ

ან ∕და დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო

ლინური გადაცდომის სახეები და ის 7 კატ ეგო

ჩადენის ფაქ ტი, დამოუ კიდებელი ინსპე ქტორი

რიად დაიყო:

საჩივრის ავტორს დაუდგ ენს ხარვეზს და მის

•
•
•
•
•
•
•

ქმედება, რომელიც არღვევს
დამოუკიდებლობის პრინციპს;
ქმედებები, რომლებიც არღვევს
მიუკერძოებლობის პრინციპს;

აღმოსაფხვრელად განუსაზღვრავს არაუმეტ ეს
10 დღიან ვადას.
დამოუკიდებელ ინსპე ქტორს მიენიჭა დისც
იპლინური

სამართალწარმოების

შეწყვეტის

უფლებამოსილება. კერძოდ, დამოუკიდებელი

ქმედებები, რომლებიც არღვევს

ინსპე ქტორი იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტი

კეთილსინდისიერების პრინციპს;

ლებას მოსამართლის მიმართ დისციპლინური

ქმედებები, რომლებიც არღვევს

სამართალწარმოების დაწყებაზე უარის თქმის

წესიერების პრინციპს;

ან დაწყებული დისციპლინური სამართალწა

ქმედებები, რომლებიც არღვევს
თანასწორობის პრინციპს;

რმოების შეწყვეტის თაობაზე, თუ: მოსამართ
ლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან
მისთვის დისციპლინური პასუხისმგ ებლობისა

ქმედებები, რომლებიც არღვევს

და სახდელის დაკისრების ვადა ამოიწურა; არ

კომპეტენციისა და გულისხმიერების

სებობს დისციპლინური სამართალწარმოების

პრინციპს;

განმახორციელებელი ორგანოს მიერ იმავე მო

სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება

სამართლის მიმართ, იმავე ქმედების გამო გა

მოსამართლის სტატუსს.

მოტანილი

გადაწყვეტილება;

მოსამართლეს
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შეუწყდა სამოსამართლო უფლებამოსილება;

შესაბამისად. ამასთან, გაანალიზებულია საჩივ

საჩივარი შეეხება მოსამართლის მიერ გამოტა

რის ავტორთა სტატუსისა და მოსამართლეთა

ნილი აქტების კანონიერებას.

შესახებ სტატისტიკური მონაცემები.

საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად და

აღსანიშნავია, რომ ქეთ ევან ცინცა ძის საქარ

მოუკიდებელ ინსპე ქტორს დაეკისრა გაწეული

თვ ელო ს უზენაესი სასამარ თლოს მოსამართ

საქმიანობის თაობაზე ინფორმაციის პროაქ

ლედ დანიშვნის შემდეგ (2019 წლის 12 დეკ ემ

ტიულად გამოქვეყნების ვალდებულება1. შესა

ბერი) ახა ლი დამოუ კიდებელი ინსპე ქტ ორი,

ბამისად, მომზადდა წინამდებარე კვარტალური

საქარ თვ ელოს იუსტიციის უმა ღლესი საბ ჭ

ანგარიში, რომელიც 2020 წლის 01 იანვრიდან 31

ოს მიერ თანამდებო ბაზე არჩეულ იქნა 2020

მარტის ჩათვლით დამოუკიდებელი ინსპე ქტო

წლის 24 იანვრ იდ ან. მარ თა ლია, გარკვ ეუ ლ

რის სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორ

დისციპლინურ საჩივრებზ ე დისციპლინური

მაციას მოიცავს.

სამარ თალწარ მო ების პრო ცესი გაჭ ია ნუ რდა,

დოკუმენტში სტატისტიკური ინფორმაცია და

თუმცა 2020 წლის 31 მარ ტის მდგ ომარ ეობი თ,

მუშავებულია საქმეთა კატეგორიების, სასა

საქმეთა მოკ ვლევა ხორ ციელდება და გადა

მართლო ინსტანციების, დისციპლინური გა

წყვ ეტილებები მიიღება კანონით დადგე ნი ლი

დაცდომებისა და მომზადებული დასკვნების

ვად ების სრული დაც ვით.

ზოგადი სტატისტიკური ინფორმაცია
დამოუკიდებელი

ინსპე ქტორის

სამსახურმა

მა და შევსების დეტალური ინსტრუქცია.

2020 წლის 01 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით

დამოუკიდებელი ინსპე ქტორის სამსახურის მი

განსახილველად 36 დისციპლინური საჩივარი

ერ საჩივრების შესწავლის მიზნით გაიგზავნა

მიიღო, 2019 წლიდან2 განსახილველად 28 დისც

100-მდე წერილი და გამოთხოვილია წინასწარი

იპლინური საჩივარი გადმოვიდა.

მოკვლევისათვის საჭირო შესაბამისი ინფორ

ამავე პერიოდში, შესაბამისი ფორმის დაცვის გა

მაცია. საქმეებთან დაკავშირებული დოკუმენ

რეშე 25 წერილი დარეგისტრირდა, რის შემდე

ტაცია საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 80-ზე

გაც საჩივრის ავტორს გაეგზავნა საჩივრის ფორ

მეტი წერილის სახით.

1. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 511 მუხლის მე-12 პუნქტი.
2. 2019 წელს აღნიშნულ საჩივრებზე წინასწარი მოკვლევისათვის კანონით დადგენილი 2 თვიანი ვადა არ იყო გასული.
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საჩივრების საერთო რაოდენობა
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საჩივრების რაოდენობა

25
წერილები

სტატისტიკური ინფორმაცია დისციპლინური
3
საჩივრის ავტორთა შესახებ
საჩ ივრი ს ავტორ თა შეს ახებ სტატი სტიკურ ი

შემოტანილი საჩივრების რაოდენობის მაჩვენე

ინფ ორ მა ცი ის დამუშავ ებ ა მოხ და სას ამარ თ

ბელი კი — 36%-ია.

ლოშ ი მიმ დი ნა რე საქ მეში მათ ი სტატუ სი ს შე

საანგარიშო პერიოდში დისციპლინური სამარ

საბ ამ ის ად 4.

თალწარმოება არ დაწყებულა დაინტერესებული

2020 წელს მიღებული 36 საჩვრიდან ავტორთა

პირების საჩივრების, მასობრივი ინფორმაციის

უმრავლესობას წარმოადგენენ სასამართლოში

საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის,

მიმდინარე დავის მხარეები და მათი რაოდე

სახალხო დამცველის წინადადებისა თუ მოხსე

ნობა 64%-ს შეადგ ენს. წარმომადგ ენელთა მიერ

ნებითი ბარათების საფუძველზე.

3. წინამდებარე თავში გაანალიზებულია მხოლოდ 2020 წელს რეგისტრირებული საჩივრების შესახებ ინფორმაცია,
რადგან 2019 წლიდან გადმოსული საჩივრების შესახებ ინფორმაცია ასახულია 2019 წლის ანგარიშში.
4. საჩივრის ავტორებს წარმოადგენენ: მხარეები, წარმომადგენლები (კანონიერი წარმომადგენლები, წარმომად
გენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირები, ადვოკატები), დაინტერესებული პირები (საქმეში მონაწილე მხარის
ოჯახის წევრი, სხდომაზე დამსწრე ან ნებისმიერი სხვა პირი), სახალხო დამცველი. ასევე, დისციპლინური სამართალ
წარმოება შეიძლება დაიწყოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გავრცელებულ ინფორმაციასა და მოხსენე
ბითი ბარათების საფუძველზე.
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საჩივრის ავტორები 2020 წელს მიღებულ საჩივრებშ ი

36%

მხარე
წარმომადგენელი

64%
სტატისტიკური ინფორმაცია საქმეთა
5
კატეგორიების შესაბამისად
2020 წლი ს პირ ვე ლ კვა რტ ალში შე
მოს ულ ი საჩ ივ რე ბი ს მაჩ ვე ნე ბე ლი
საქმ ე თა კატ ეგ ორ იე ბი ს მიხ ედ ვი თ
მეტწი ლა დ იმე ორ ებ ს გას ულ ი წლე

საქმეთა კატეგორიები

19%

ბი ს მონ აც ემ ებ ს. როგ ორ ც გას ულ
წლე ბშ ი საქ მე თა უმრ ავ ლე სო ბა სა
მოქ ალ აქ ო

სამ არ თლ ის

საქ მე ებ ს

შეე ხე ბა, ხოლ ო საჩ ივ რი ს ავტ ორ ებ ი
ყვე ლაზე მცი რე რაო დე ნო ბი თ სის ხ
ლის სამ არ თლ ის საქმ ე ებში შეს ა
ძლო დის ცი პლ ინ ურ ი გად აც დო მი ს
ჩად ენ აზ ე მიუ თი თე ბე ნ.

31%
სამოქალაქო სამართლის საქმეები

50%

ადმინისტრაციული სამართლის საქმეები
სისხლის სამართლის საქმეები

5. წინამდებარე თავში გაანალიზებულია მხოლოდ 2020 წელს რეგისტრირებული საჩივრების შესახებ ინფორმაცია,
რადგან 2019 წლიდან გადმოსული საჩივრების შესახებ ინფორმაცია ასახულია 2019 წლის ანგარიშში.
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სტატიკური ინფორმაცია სასამართლო  
6
ინსტანციების შესაბამისად
საქმეთა განზოგადების შედეგად დადგინდა,

01 იანვრ იდან 31 მარტის ჩათვლით საჩივრები

რომ 2020 წლის პირველ კვარტალში საჩივრე

არ იყო წარმოდგ ენ ილი საქართველოს უზენა

ბის 69% პირველი ინსტანციის მოსამართლე

ეს ი სასამართლოს მოსამართლეთა მიმართ შე

ებს, ხოლო 32% სააპელაციო სასამართლოე

საძლო დისციპლინურ ი გადაცდომის ჩადენ ის

ბის მოსამართლეებს შეეხებოდა. 2020 წლის

ფაქტზე.

აპელაცია

32%

პირველი ინსტანცია
აპელაცია

პირველი
ინსტანცია

68%

6. წინამდებარე თავში გაანალიზებულია მხოლოდ 2020 წელს რეგისტრირებული საჩივრების შესახებ ინფორმაცია,
რადგან 2019 წლიდან გადმოსული საჩივრების შესახებ ინფორმაცია ასახულია 2019 წლის ანგარიშში.
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სტატისტიკური ინფორმაცია
მოსამართლეთა შესაბამისად
საანგარიშო პერიოდში წინასწარი მოკვლევისათ

წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა სასა

ვის წარმოებაში არსებული 64 საჩივარი შეეხე

მართლო ინსტანციებისა და საქმეთა კატეგორიე

ბოდა 62 მოსამართლეს. მოსამართლეთა მიმართ

ბის შესაბამისად შემდეგნაირად ნაწილდება:

მოსამართლეთა რაოდენობა ინსტანციებისა და საქმეთა
კატეგორიების შესაბამისად
40

35

30

25

7
8

20

15

17

26
3

1
3
3

აპელაცია

კასაცია

10

5

7

0

პირველი ინსტანცია

სისხლის სამართლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეები
სამოქალაქო სამართლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეები
ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეები
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სტატისტიკური ინფორმაცია დისციპლინური  
გადაცდომების შესახებ
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართ

ვალისწინებით სამოსამართლო უფლებამო

ველოს ორგანული კან ონ ის 751 მუხლის მე-8

სილების განხ ორციელების და სასამართლო

პუნქტი ითვალისწინებს 20 სხვადასხვა სა

პროც ეს ის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივ

ხის დისციპლინურ გადაცდომას აღნ იშნუ

ცემულობის გამოხატვის საფუძვლებით. ამას

ლი გადაცდომებიდან საჩივრები შეეხებოდა

თან აღსან იშნავია, რომ 17 საჩივარში სხვადას

მხოლოდ 7 სხვადასხვა ქვეპუნქტში ასახულ

ხვა გადაცდომის სახეებთან ერთად საჩივრ ის

ქმედებას. ყველაზე მეტად საჩივრები წარმოდ

ავტორები მიუ თ ითებდნენ აქტის კან ონ იერება

გენ ილი იყო საპრ ოც ეს ო ვადის დარღვევის;

ზე, ხოლო მხოლოდ კან ონ იერება სადავოდ იყო

მოსამართლის მიერ პირადი ინტ ერეს ის გათ

გამხ დარ ი 12 საჩივარში.

40

მოსამართლის მიერ საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი ვადის
არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევა

8
5
3
2
1
1

მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის, სასამართლოს აპარატის თანამშრომლის ან
სასამართლო პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივცემულობის გამოხატვა
მოსამართლის მიერ სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელება პირადი
ინტერესის, პოლიტიკური ან სოციალური ზეგავლენით

მოსამართლის სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ სტატუსს

მოსამართლის მიერ საქმის აცილებაზე/თვითაცილებაზე უარის თქმა, როცა არსებობს
საქმის აცილების კანონით გათვალისწინებული აშკარა საფუძველი
სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელებისას მოსამართლის სიტყვიერად ან
სხვაგვარი ფორმით გამოხატული დისკრიმინაციული ქმედება ნებისმიერი პირის მიმართ
ამა თუ იმ საფუძვლით
მოსამართლის მიერ შესაბამისი ადმინისტრაციული უფლებამოსილების, კერძოდ,
სასამართლოს, სასამართლო კოლეგიის ან პალატის ხელმძღვანელის მოვალეობების
შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება
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0

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

0
0
0

მოსამართლის მიერ განსახილველი საქმის შედეგის წინასწარ გამჟღავნება, გარდა
საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა
მოსამართლის მიერ ამ კანონის 721 მუხლის პირველი პუნქტის ან 722 მუხლის პირველი
პუნქტის მოთხოვნათა დარღვევა

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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მოსამართლის პოლიტიკურ გაერთიანებაში გაწევრება, მის მიერ პოლიტიკური საქმიანობის
განხორციელება, საარჩევნო სუბიექტის ნებისმიერი ფორმით საჯაროდ მხარდაჭერა ან
პოლიტიკური შეხედულების საჯაროდ გამოხატვა

მოსამართლის მიერ სასამართლოში საქმეთა განაწილებაში უკანონო ჩარევა

მოსამართლის მიერ კორუფციული სამართალდარღვევის, ანუ „საჯარო დაწესებულებაში
ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5, 52,
მე-7, მე-8, მე-10, მე-11, მე-13, 134, 135 ან 204 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღ
ვევის ჩადენა
მოსამართლის მიერ დისციპლინური სამართალწარმოების განხორციელებისათვის
ხელის შეშლა
მოსამართლის მიერ პირადი და ინტენსიური (მეგობრული, ოჯახური) ურთიერთობის
დამყარება უშუალოდ მის მიერ განსახილველ საქმეში პროცესის მონაწილესთან, რაც
იწვევს მოსამართლის მიკერძოებას ან/და პროცესის მონაწილისთვის უპირატესობის
მინიჭებას, თუ მას ჰქონდა ინფორმაცია მხარის შესახებ

მოსამართლის მიერ სექსუალური შევიწროების განხორციელება

მოსამართლის მიერ სასამართლოს თათბირის საიდუმლოების გამჟღავნება

სასამართლოს აპარატის თანამშრომლის ან სასამართლო პროცესის მონაწილის მიერ
სასამართლო პროცესის სხვა მონაწილის მიმართ სიტყვიერად ან სხვაგვარი ფორმით
გამოხატული დისკრიმინაციული ქმედების მოსამართლის მიერ რეაგირების გარეშე
დატოვება, თუ მოსამართლე ამ ფაქტის თვითმხილველია
სხვა მოსამართლის, სასამართლოს აპარატის თანამშრომლის ან სასამართლო პროცესის
მონაწილის მიერ კანონის დარღვევისა და ამ პუნქტით გათვალისწინებული შესაძლო
დისციპლინური გადაცდომის ფაქტის მოსამართლის მიერ რეაგირების გარეშე დატოვება,
თუ მოსამართლე ამ ფაქტის თვითმხილველია
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სტატისტიკური ინფორმაცია გადაცდომის
სახეებისა და საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად
მნიშვნელოვანია ცალკე გამოვყოთ ინფორმაცია

საჩივრებში. ამ მიზნით, წინამდებარე თავში გა

იმის შესახებ, რომელი ინსტანციისა თუ საქმე

ანალიზებულია სტატისტიკური ინფორმაცია

თა განმხილველი კოლეგიის მოსამართლეთა

64 დისციპლინურ საჩივართან მიმართებით გა

მიმართ რომელი გადაცდომის სახე ჭარბობს

დაცდომების სახეების შესაბამისად.

1. საპროცესო ვადის დარღვევა
მოსამართლის მიერ საქართველოს საპრ ოც ე

აღნ იშნ ულ ი საჩ ივრ ებ ი ძირ ით ად ად შეე ხ ე

სო კან ონმდებლობით დადგ ენ ილი ვადის არა

ბოდ ა სამ ოქ ალ აქ ო და ადმ ინ ისტ რ აც იუ ლ ი

საპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევის შე

სამ ართ ლ ის საქმ ეე ბს, რომლ ებს აც უმეტ ეს

საძლო ჩადენ ის ფაქტზე 2020 წლის პირველ

წილ ად პირვ ელ ი ინს ტ ანც იი ს ა და საა პ ელ ა

კვარტალში წინასწარ ი მოკვლევა მიმდინარე

ციო სას ამ ართ ლ ოს მოს ამ ართ ლ ეე ბ ი გან იხ ი

ობდა 40 საჩივრ ის საფუძველზე.

ლავდ ნ ენ.

საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად

ინსტანციების შესაბამისად

სამოქალაქო სამართლის

პირველი ინსტანცია –
22 საჩივარი

საქმე – 20

ადმინისტრაციული სამართლის
საქმე – 13

სისხლის სამართლის
საქმე – 7

აპელაცია –
15 საჩივარი

კასაცია –
4 საჩივარი
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2. პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა

უპატივცემულობის გამოხატვა

მოს ამართ ლ ის მიე რ სხვა მოს ამართ ლ ის, სას ა

წარმ ოე ბ აშ ი არსებ ულ საქმეე ბს.

მართ ლ ოს აპარ ატის თან ამშრ ომლ ის ან სას ა

პროც ეს ის მონ აწ ილ ეთ ა მიმ ართ აშკ არ ა უპა

მართ ლ ო პროც ეს ის მონ აწილ ის მიმართ აშკა

ტივც ემ ულ ობ ის

რა უპატივც ემ ულ ობ ის გამ ოხ ატვის თაო ბ აზე

დისც იპლ ინ ურ ი სამ ართ ალწ არმ ოე ბ ა ძირ ი

წარმ ოდგ ენ ილ ი იყო  8 საჩ ივარ ი. აღნ იშნ ულ ი

თად ად მიმდ ინ არ ეო ბდ ა სისხ ლ ის სამ ართ 

საჩ ივრებ ი შეე ხებ ოდ ა როგორც რაი ო ნ ულ∕ს ა

ლის საქმ ეთ ა განმ ხ ილვ ელ ი მოს ამ ართ ლ ეე

ქალ აქ ო, ისე საა პელ აც იო სას ამართ ლ ოე ბ ის

ბის მიმ ართ.

გამ ოხ ატვ ის

საფ უძვლ ით

საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად

ინსტანციების შესაბამისად

სამოქალაქო სამართლის

პირველი ინსტანცია –
4 საჩივარი

საქმე – 2

ადმინისტრაციული სამართლის
საქმე – 2

სისხლის სამართლის
საქმე – 4

აპელაცია –
4 საჩივარი

კასაცია –
0 საჩივარი

3. პირადი ინტერესის, პოლიტიკური ან სოციალური ზეგავლენით
დისციპლინური გადაცდომის სახე – მოსამართ

საგანი გახდა 5 საჩივარში. ხუთივე   საჩივარი

ლის მიერ სამოსამართლო უფლებამოსილების

შეეხებოდა პირველი ინსტანციის მოსამართ

განხორციელება პირადი ინტერესის, პოლიტი

ლეებს, მათ შორის 4 სისხლის სამართლის,

კური ან სოციალური ზეგავლენით, მსჯელობის

ხოლო ერთი სამოქალაქო სამართლის საქმეს.
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4. მოსამართლის მაღალ სტატუსთან შეუფერებელი ქმედება
3 საჩივარში შესაძლო დისციპლინურ ი გადაც

2 სისხლის სამრ თლის საქმეს, ხოლო 1 ადმი

დომის სახედ მით ითებული იყო მოსამართლის

ნისტრაციუ ლი სამართლის საქმეს შეეხებოდა.

ისეთ ქმედებაზე, რომელიც არ შეეფ ერება მის

თუმცა, სამივე საჩივარ ი წარმოდგ ენ ილი იყო

მაღალ სტატუსს. აღნ იშნული საჩივრებიდან

პირველი ინსტანციის მოსამართლეთა მიმართ.

საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად

ინსტანციების შესაბამისად

სამოქალაქო სამართლის საქმე – 0

პირველი ინსტანცია – 3 საჩივარი

ადმინისტრაციული სამართლის საქმე – 1

აპელაცია – 0 საჩივარი

სისხლის სამართლის საქმე – 2

კასაცია – 0 საჩივარი

5. სხვა გადაცდომის სახეები
სამსახურში

სიტყვიერად ან სხვაგვარი ფორმით გამოხატულ

დისციპლინური სამართალწარმოება მიმდი

დისკრიმინაციულ ქმედებას; ან მოსამართლის

ნარეობდა 4 საჩივარზე, რომელშიც ადგილი

მიერ საქმის აცილებაზე ∕თვითაცილებაზე უარის

ჰქოდნა

თქმას, როცა არსებობს საქმის აცილების კანო

დამოუკიდებელი

ინსპექტორის

სამოსამართლო

განხორციელებისას

უფლებამოსილების

მოსამართლის

მხრიდან

ნით გათვალისწინებული აშკარა საფუძველი.

საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად

ინსტანციების შესაბამისად

სამოქალაქო სამართლის საქმე – 3

პირველი ინსტანცია – 3 საჩივარი

ადმინისტრაციული სამართლის საქმე – 1

აპელაცია – 1 საჩივარი

სისხლის სამართლის საქმე – 0

კასაცია – 0 საჩივარი
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დამოუკიდებელი ინსპექტორის   
გადაწყვეტილებების სტატისტიკა
საანგარ იშო პერ იო დში დამოუ კიდებელმა ინ

საბამისად, აღნ იშნული გადაწყვეტილებები

სპექტორმა 64 საჩივარზე მიი ღ ო 32 გადაწყვე

მოი ცავდა პირველი ინსტანციის – 19, მეო რე

ტილება დისციპლინურ ი სამართალწარმოების

ინსტანციის – 13 და მესამე ინსტანციის 3 მოსა

შეწყვეტის შესახებ (3 საჩივარ ი გაერთ იანდა

მართლის მიერ გამოტან ილი აქტ ების კან ონ ი

ერთ წარმოებად და მიენ იჭა ერთ ი ნომერ ი).

ერების საკითხს.

მათ შორ ის:

გარკ ვეუ ლ საქმეებზე დისციპლინურ ი სამარ

•
•

2 საქმეზე შეწყდა დისციპლინური

თალწარმოება შეწყდა ნაწილობრ ივ მხოლოდ

სამართალწარმოება მოსამართლეთათვის

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართ

სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის .

ველოს ორგანული კან ონ ის 7512 მუხლით პირ

გასვლის გამო;

ველი პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტ ების შესა

30 გადაწყვეტილება7 შეეხებოდა
მოსამართლ
 ეთა მიერ გამოტანილი აქტის
კანონიერებას.

ბამისად, ხოლო საჩივრებში მით ითებულ სხვა
სავარაუ დო გადაცდომებზე კან ონ ით დადგ ე
ნილი წეს ით მიმდინარეობს დისციპლინურ ი
სამართალწარმოება და საქმის გარემოებების

მოსამართლის მიერ გამოტან ილი აქტის კა

წინასწარ ი მოკვლევა ან მომზადებულია შესა

ნონ იერების თაობაზე წარმოდგ ენ ილი საჩივ

ბამის ი დასკ ვნები.

რები შეეხებოდა 21 სამოქალაქ ო სამართლის,

აღსან იშნავია, რომ 1 საქმეზე ხარვეზის შეუ ვ

7 სისხლის სამართლისა და 2 ადმინ ისტრაცი

სებლობის გამო საჩივარ ი არ იქნა განსახ ილვე

ული სამართლის საქმეს. ინსტანციების შე

ლად მიღებული.

7. გადაწყვეტილებები მიღებულია ინდივიდუალური მოსამართლეების მიმართ. შესაბამისად, საჩივრების რაოდენობა
განსხვავებულია მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობისგან.
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სტატისტიკური ინფორმაცია მომზადებული 		
დასკვნებისა და სადისციპლინო სხდომების
შედეგების შესახებ
დისც იპლ ინ ურ ი საქმ ის უკეთ გამ ოკვლევის

გად აწყვ ეტილებ ა დისც იპლ ინ ურ ი სამართ ალ

მიზნ ით დამ ოუ კ იდებელ ი ინს პექტორ ის სამ

წარმ ოე ბ ის შეწყვ ეტის შეს ახებ. დასკ ვნებ ის

სახ ურმა როგორც სას ამართ ლ ოე ბ იდ ან, ისე

განხ ილვის მიზნ ით საქ ართ ვ ელ ოს იუსტიც იი ს

სხვად ასხ ვა ადმ ინ ისტრ აც იუ ლ ი ორგან ოე ბ ი

უმაღლეს ი საბჭ ოს სად ისც იპლ ინ ო სხდომა არ

დან გამ ოი თხოვა საქმ ის მას ალებ ი, ვიდეო- და

ჩატარებ ულ ა.

აუდიო ჩ ან აწერებ ი, მოი ძ ია სხვად ასხ ვა სახ ის

აღს ან იშნ ავ ია , რომ დამ ოუ კ იდ ებ ელ ი ინს

წერ ილ ობ ით ი მტკიც ებ ულებებ ი (ინფორმაცია

პექტ ორ ის აცილ ებ ის უფლ ებ ით არც ერთ

სხდომ ის განრ იგის შეს ახებ, მოს ამართ ლეთ ა

მოს ამ ართ ლ ეს არ უსარგ ებლ ია , ისევ ე რო

ქონებრ ივი დეკლ არ აც ია და ა.შ.).

გორც თვით აც ილ ებ ის უფლ ებ ა დამ ოუ კ ი

საანგარ იშ ო პერ იო დშ ი დამ ოუ კ იდებელ ი ინს

დებ ელ ინს პ ექტ ორს არ გამ ოუ ყ ენ ებ ია არ

პექტორ ის მიე რ მომზ ადდ ა 48 დასკ ვნ ა და 30

ცერთ საჩ ივ არზ ე.

თბილისი 2020

