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წინამდებარე ანგარიში შედგენილია ევროპის საბჭოს პროექტის - „სასამართლო რეფორმის 

მხარდაჭერა საქართველოში“ დახმარებით, რომელიც თანადაფინანსებულია 

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს მიერ, „პარტნიორობა კარგი მმართველობისათვის“ 

(PGG II) ფარგლებში. ანგარიშზე მუშაობდნენ დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 

აპარატის პრაქტიკანტები (ეროვნული შეჯიბრის „სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“ 

ფინალისტები). 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური მადლობას უხდის ანგარიშის შექმნაში 

მონაწილე ყველა პირს გაწეული შრომისათვის, ხოლო ევროპის საბჭოს პროექტს - 

მხარდაჭერისათვის. 
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შესავალი 

 

2021 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისთვის მთავარ გამოწვევასა და სირთულეს 

კვლავ covid-19-ით შექმნილი ვითარება წარმოადგენდა. აღნიშნულმა გარემოებამ, 2018-2019 

წლებთან შედარებით, მიღებული საჩივრების სიმცირე განაპირობა. თუმცა, პანდემიის 

გათვალისწინებით შემოსული საჩივრების რაოდენობა გასული წლის მაჩვენებლის იდენტურია. 

მიუხედავად ამისა, 2021 წელი დატვირთული იყო როგორც მიღებული დასკვნებისა და 

გადაწყვეტილებების, ისე დისციპლინური სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული საკითხების 

შესახებ ცნობიერების გაზრდის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებებით.  

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახურის 2020-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების ძირითადი 

მიმართულებების დოკუმენტით გათვალისწინებული აქტივობების უმეტესი ნაწილი შესრულდა. 

მათ შორის, იყო დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცნობიერების 

და დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის შესახებ ცნობადობის გაზრდის მიზნით 

განხორციელებული ღონისძიებები. კერძოდ, კამპანიის „გაიგე მეტი დისციპლინურ 

სამართალწარმოებაზე“ ფარგლებში დამოუკიდებელი ინსპექტორი შეხვდა ადვოკატებს, მედიის, 

ადგილობრივი ხელისუფლების, სამოქალაქო სექტორისა და პროფესიული გაერთიანებების 

წარმომადგენლებს; სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის დამოუკიდებელმა 

ინსპექტორმა ჩაატარა საჯარო ლექციები; დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 

უნივერსიტეტებთან და საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის ეთიკის კომისიასთან გააფორმა 

მემორანდუმები; სამომავლო აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით კი რამდენიმე 

უმაღლესი სასწავლებლის იურიდიული ფაკულტეტის წარმომადგენელთან გამართა სამუშაო 

შეხვედრები; აგრეთვე, სტუდენტებისთვის ჩაატარა პირველი ეროვნული შეჯიბრი „სამოსამართლო 

ქცევა და დისციპლინა.“  

წინამდებარე ანგარიშში ასახულია არა მხოლოდ ზემოაღნიშნული აქტივობები, არამედ 

დეტალურად არის წარმოდგენილი ინფორმაცია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2021 

წლის საქმიანობის შესახებ.  

ანგარიში 9 თავისაგან შედგება. პირველი და მეორე თავები ეთმობა დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

სამსახურის საქმიანობის სტატისტიკურ ანალიზსა და წინასწარი მოკვლევის შედეგების შესახებ 

ინფორმაციას. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნები გადაცდომის სახეების შესაბამისად 

განზოგადებულია მესამე თავში, სადაც წარმოჩენილია დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ 

დისციპლინურ გადაცდომებთან დაკავშირებით დადგენილი პრაქტიკა და არსებული 

ტენდენციები. ამასთან, ანგარიშის მეოთხე თავი ეძღვნება იმ საქმეებს, რომლებიც ახალ 

გადაცდომის სახეს შეეხება ან პრაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია. მეხუთე თავში მოცემულია 

დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებების თაობაზე ინფორმაცია, სადაც წარმოდგენილია ისეთი საქმეები, 

რომლებიც კანონიერებაზე ზედამხედველობის დაუშვებლობით შეწყდა. ანგარიშის ამ თავში 

წარმოჩენილი საქმეები მხოლოდ გადაწყვეტილების კანონიერებას არ შეეხება და მომდინარეობს 

მოსამართლის მიერ განხორციელებული სხვა რაიმე საპროცესო მოქმედებიდან. ამასთან, 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების 

ძირითადი მიმართულებების შესრულების შესახებ ანგარიშს ეთმობა მეექვსე თავი. აღნიშნული 

თავში დეტალურად არის მოცემული დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ საანგარიშო 

პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ამასთან, მიმოხილულია ის 

აქტივობები, რომელთა შესრულებაც მომავალი წლისთვის იგეგმება. 
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სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესრულების ანგარიშის მიღმა 

დარჩენილი დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ ცნობიერების გაზრდის მიზნით 

განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია წინამდებარე ანგარიშის 

მეშვიდე თავში. ანგარიშის ბოლო თავები კი ეთმობა დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან 

დაკავშირებულ ცვლილებებს, როგორც საკანონმდებლო, ისე, თვითშემზღუდავი ნორმების - 

სამოსამართლო ეთიკის წესებისა და პრაქტიკისათვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების 

ანალიზის სახით. ამასთან, როგორც გასული წლების საქმიანობის ანგარიშები, ისე, 2021 წლის 

ანგარიშში დასკვნის სახით წარმოდგენილია ის რეკომენდაციები, რომლებიც სამსახურის 

საქმიანობის პროცესში გამოიკვეთა და მნიშვნელოვანია დისციპლინური სამართალწარმოების 

გაუმჯობესებისა და ეფექტიანობის გაზრდისათვის.  

საგულისხმოა, რომ 2021 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში შემოსული 

საჩივრებიდან 20% მხოლოდ მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას შეეხებოდა. 

აღნიშნული ცხადყოფს, რომ მიუხედავად დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ 

დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებით განხორციელებული ღონისძიებებისა, 

საზოგადოებაში დამოუკიდებელი ინსპექტორის საქმიანობისა და დისციპლინურ 

სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა კვლავ 

გამოწვევას წარმოადგენს. ამდენად, ცნობიერებისა და ცნობადობის გაზრდის მიზნით, 

კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების პარალელურად, დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

სამსახური, კვლავ განაგრძობს სხვადასხვა აქტივობის განხორციელებას.  
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დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში 2021 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით 

განსახილველად 156 დისციპლინური საჩივარი და 74 ფორმის დაუცველი წერილი 

დარეგისტრირდა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 წელს შემოსული საჩივრების რაოდენობა თითქმის იდენტურია 2020 წელს მიღებული 

საჩივრებისა. გასული წლების მაჩვენებელთან შედარებით საჩივრების სიმცირის მიზეზი კვლავ 

პანდემია რჩება. დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ საჩივრების შესწავლის მიზნით, 

გაიგზავნა 144 წერილი და გამოთხოვილია წინასწარი მოკვლევისათვის საჭირო შესაბამისი 

ინფორმაცია. საანგარიშო პერიოდში, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ცხელ ხაზზე 

შემოვიდა 150-ზე მეტი ზარი. ყველა მათგანს გაეწია შესაბამისი კონსულტაცია დისციპლინური 

სამართალწარმოების პროცედურებთან დაკავშირებით. 

1. დამოუკიდებელი  ინსპექტორის  სამსახურის  საქმიანობის  

სტატისტიკური  ანალიზი 

1.1.  ზოგადი  სტატისტიკური  ინფორმაცია   
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61% 

31% 

4% 

3% 1% 

მხარე წარმომადგენელი დაინტერესებული პირი სახალხო დამცველი საგამოძიებო ორგანო 

 

 

საჩივრის ავტორთა შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია დამუშავებულია „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში მითითებული ჩამონათვალის 

გათვალისწინებით და სასამართლოში მიმდინარე საქმეებში მათი სტატუსის შესაბამისად.1 გასულ 

წელთან შედარებით 3%-ით მეტია მხარეთა მიერ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა, 5%-ით - 

წარმომადგენელთა მიერ მიღებული საჩივრების რაოდენობა, 1%-ით - დაინტერესებულ პირთა 

მიერ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა, ხოლო სახალხო დამცველისა და საგამოძიებო 

ორგანოს წარმომადგენელთა მომართვიანობის მაჩვენებელი 4%-ს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდში 

მოხსენებითი ბარათისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის 

საფუძველზე დისციპლინური სამართალწარმოება არ დაწყებულა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 საჩივრის ავტორებს წარმოადგენენ: მხარეები, წარმომადგენლები (კანონიერი წარმომადგენლები, წარმომადგენლობითი 

უფლებამოსილების მქონე პირები, ადვოკატები), დაინტერესებული პირები (საქმეში მონაწილე მხარის ოჯახის წევრი, 

სხდომაზე დამსწრე ან ნებისმიერი სხვა პირი), სახალხო დამცველი. ასევე, დისციპლინური სამართალწარმოება შეიძლება 

დაიწყოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციისა და მოხსენებითი ბარათების 

საფუძველზე. 

1.2. სტატისტიკური  ინფორმაცია  საჩივრის  ავტორთა  შესახებ  

267 

145 

86 95 

142 

57 55 48 
35 

7 8 7 2 1 0 4 3 2 0 2 
0

50

100

150

200

250

300

2017-2018 წლები 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 

2017-2021 წლები 

მხარე წარმომადგენელი დაინტერესებული პირი სახალხო დამცველი სხვა 

2021 წელი 



8 

 

საქმეთა კატეგორიების მიხედვით, როგორც გასულ, ისე მიმდინარე წელს, საჩივრების 

უმრავლესობა სამოქალაქო სამართლის საქმეებს შეეხება და მისი პროცენტული მაჩვენებელი 51%-

ია – რაც 7%-ით ნაკლებია 2020 წლის მონაცემებთან შედარებით. ადმინისტრაციული სამართლის 

საქმეებზე მომართვიანობის მაჩვენებელი იდენტურია გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით. 

ხოლო, სისხლის სამართლის საქმეებზე მიღებული საჩივრების რაოდენობა 7%-ით გაიზარდა.  

საანგარიშო პერიოდში ოთხ შემთხვევაში დისციპლინური სამართალწარმოება დაიწყო ისეთ 

საკითხებზე, რომლებიც არცერთი კატეგორიის საქმიდან არ მომდინარეობს.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  რაოდენობრივი სიმცირის გამო აღნიშნული ინფორმაცა დიაგრამაში არ აისახა, თუმცა რაოდენობრივად მოცემულია 

2017-2021 წლების ცხრილში.   
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სისხლის სამართლის საქმე სხვა 

1.3. სტატისტიკური  ინფორმაცია  საქმეთა  კატეგორიების  შესაბამისად  

51% 

26% 

23% 

2021  წელი  

სამოქალაქო  სამართლის საქმეები  

ადმინისტრაციული სამართლის საქმეები  

სისხლის სამართლის საქმეები 
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საქმეთა განზოგადების შედეგად დადგინდა, რომ პირველი ინსტანციის მოსამართლეების მიმართ 

წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით 7%-ით 

გაიზარდა და 79% შეადგინა. სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ მიღებული 

საჩივრების რაოდენობა 7%-ით შემცირდა და 13%-ია. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეების მიმართ მიღებული საჩივრების რაოდენობა კვლავ 8%-ს შეადგენს.  
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79% 

13% 

8% 

პირველი ინსტანცია მეორე ინსტანცია მესამე ინსტანცია 

2021 წელი 



10 

0

50

100

პირველი 

ინსტანცია 

აპელაცია კასაცია 

50 
16 8 

17 

5 

23 

9 

მოსამართლეთა რაოდენობა ინსტანციებისა და საქმეთა კატეგორიების 

შესაბამისად 

სისხლის სამართლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეები 

ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეები 

სამოქალაქო სამართლის საქმეთა განმხილველი მოსამართლეები 

 

საანგარიშო პერიოდში წინასწარი მოკვლევისათვის წარმოებაში არსებული 156 საჩივარი 

შეეხებოდა 133 მოსამართლეს.3  

მოსამართლეთა მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობა სასამართლო ინსტანციებისა და 

საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად შემდეგნაირად ნაწილდება: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსული საჩივრებისა და მათში მოსამართლეთა შესახებ ასახული მონაცემების თანახმად, 

ყველაზე მეტი საჩივარი პირველი ინსტანციის სასამართლოების სამოქალაქო საქმეთა განმხილველ 

მოსამართლეთა მიმართ იყო წარმოდგენილი, რაც პირველი ინსტანციის მოსამართლეთა მიმართ 

არსებული საჩივრების 55.6%-ს შეადგენს. მეორე ინსტანციის სასამართლოების მოსამართლეთა 

მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების დიდი ნაწილი სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეთა 

განმხილველ მოსამართლეებს შეეხებოდა. კერძოდ, სამოქალაქო საქმეთა განმხილველ 

მოსამართლეთა მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობამ სააპელაციო ინსტანციის 

მოსამართლეთა საერთო რაოდენობის 53% შეადგინა, რაც 23%-ით მეტია ამავე ინსტანციის 

სისხლის სამართლის საქმეთა განმხილველ მოსამართლეთა მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების 

რაოდენობაზე.  

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლეთა მიმართ 

წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობამ მესამე ინსტანციის მოსამართლეთა მიმართ 

წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობის 66.7% შეადგინა, ადმინისტრაციული სამართლის 

განმხილველ მოსამართლეთა მიმართ წარმოდგენილი საჩივრების რაოდენობამ – 25%, ხოლო ამავე 

ინსტანციის სისხლის სამართლის საქმეთა განმხილველ მოსამართლეთა მიმართ - 8.3%.  

საანგარიშო პერიოდში საჩივრები, რომლებიც არცერთი კატეგორიის საქმეს არ შეეხებოდა 

წარმოდგენილი იყო რაიონული სასამართლოს ერთი და სააპელაციო სასამართლოს ერთი 

მოსამართლის მიმართ. ამასთან, ერთი საჩივარი არ იყო წარმოდგენილი მოსამართლის მიმართ.4  

                                                           
3 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.  
4 საჩივრის ავტორს დაუდგინდა ხარვეზი, რისი შეუვსებლობის შედეგად საქმე არ იქნა წარმოებაში მიღებული. 

1.5. სტატისტიკური  ინფორმაცია  მოსამართლეთა  შესაბამისად  
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საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში განსახილველად წარდგენილი 

იყო 167 საჩივარი,5 საიდანაც მოსამართლეთა ვინაობის დაზუსტების მიზნით, ხარვეზი6 დადგინდა 

მხოლოდ 3 შემთხვევაში. ხარვეზის შევსების შედეგად საჩივრებზე დაიწყო დისციპლინური 

სამართალწარმოება და საქმის გარემოებების წინასწარი მოკვლევა. ამასთან, ერთ საჩივარზე, 3-

წლიანი ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო, მხარეს დისციპლინური სამართალწარმოების 

დაწყებაზე ეთქვა უარი. 

ამდენად, საანგარიშო პერიოდში წინასწარი მოკვლევა მიმდინარეობდა 166 საჩივრის საფუძველზე, 

ხოლო დასრულდა 150 საჩივარზე. ამ დრომდე წინასწარი მოკვლევა მიმდინარეობს 2021 წელს 

მიღებულ 16 საჩივარზე.  

წინასწარი მოკვლევის შედეგად დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიღო/მოამზადა: 

 547 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ; 

 17 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების ნაწილობრივ შეწყვეტის შესახებ; 

 118 დასკვნა საჩივარში მითითებული შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის თაობაზე (მათ 

შორის, 2020 წელს მიღებულ საჩივრებზე – 11, ხოლო 2021 წელს მიღებულ საჩივრებზე 107 

დასკვნა მოამზადა).8 

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელ ინსპექტორს საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის საქმის პროკურატურაში გადაგზავნის ინიციატივით არ 

მიუმართავს.  

 

                                                           
5 მათ შორის, 2020 წელს მიღებული 11 საჩივარზე წინასწარი მოკვლევისათვის კანონით დადგენილი 2-თვიანი ვადა არ 

იყო გასული, რადგან საჩივრები დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში წარმოდგენილი იყო 2020 წლის ნოემბრის 

ბოლოს – დეკემბერში. აღნიშნულ საჩივრებზე წინასწარი მოკვლევა დასრულდა 2021 წელს. ამდენად, საანგარიშო 

პერიოდში დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში განსახილველად წარდგენილი იყო 2020 წლის 11 და 2020 წლის 

156 საჩივარზე. 
6 „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“. 
7 საანგარიშო პერიოდში 2018-2019 წლებში მომზადებული დასკვნების საფუძველზე დისციპლინური სამართალწარმოება 

შეწყდა 4 საქმეზე. მიღებული გადაწყვეტილებებიდან: 2 შეწყდა სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის გასვლის გამო; 

1 - დისციპლინური სამართალწარმოების ხანდაზმულობის ვადის ამოწურვის გამო; 1 - აქტის კანონიერების საფუძვლით. 
8 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 მუხლით 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. 

2. სტატისტიკური  ინფორმაცია  წინასწარი  მოკვლევის  

შედეგების  შესახებ  
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დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა 2021 წელს წინასწარი მოკვლევის შედეგად მიიღო 82 

გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ. კერძოდ: 

 66 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, ვინაიდან 

საჩივარი მოსამართლეთა მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას შეეხებოდა;9 

 11 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ 

მოსამართლისათვის სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის გასვლის გამო; 

 4 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, ვინაიდან 

საჩივარი წარდგენილი იყო დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყებისათვის დადგენილი 

ვადის დარღვევით; 

 1 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, ვინაიდან 

საჩივარი წარმოდგენილი იყო პირის მიმართ, რომელიც არ წარმოადგენს „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ სუბიექტს. 

ასევე, 2020 წლის 1 იანვრიდან დამოუკიდებელი ინსპექტორი პერიოდულად იღებდა 

გადაწყვეტილებას დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ.10 საანგარიშო 

პერიოდში დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ 4 გადაწყვეტილება იქნა 

მიღებული 2018-2019 წლებში მომზადებული დასკვნების საფუძველზე. კერძოდ: 

- 2 გადაწყვეტილება სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის გამო; 

- 1 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოების ხანდაზმულობის ვადის ამოწურვის 

გამო; 

- 1 გადაწყვეტილება დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყვეტის შესახებ, რადგან საჩივარი 

აქტის კანონიერებას ეხებოდა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წელს მიღებული გადაწყვეტილებების (აქტის კანონიერების 

საფუძვლით სრულად ან ნაწილობრივ შეწყვეტილი) მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 

შემცირდა 23%-ით (86-დან 66-მდე), რაც დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ 

მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინურ სამართალწარმოების შესახებ ცნობიერების გაზრდის 

მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების დადებით შედეგად შეიძლება მივიჩნიოთ. 

 

 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა დისციპლინური საქმის 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, შეისწავლა სტატისტიკური მონაცემები და ა.შ.).  

                                                           
9 66 გადაწყვეტილებიდან, დისციპლინური სამართალწარმოება მხოლოდ აქტის კანონიერებაზე მითითების საფუძვლით 

შეწყდა 48 შემთხვევაში. 18 შემთხვევაში დისციპლინური სამართალწარმოების „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 სავარაუდო გადაცდომებზე კანონით დადგენილი წესით მიმდინარეობს დისციპლინური 

სამართალწარმოება და საქმის გარემოებების წინასწარი მოკვლევა ან მომზადებულია შესაბამისი დასკვნები.  
10 დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური, 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში, გვ. 12-13 https://dis.court.ge/damoukidebeli-

inspeqtoris-samsakhuris-2020-tslis-saqmianobis-angarishi/  

2.1.  სტატისტიკური  ინფორმაცია  დამოუკიდებელი  ინსპექტორის  მიერ  

მიღებული  გადაწყვეტილებების  შესახებ   

2.2.  სტატისტიკური  ინფორმაცია  მომზადებული  დასკვნების  შესახებ  

https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtoris-samsakhuris-2020-tslis-saqmianobis-angarishi/
https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtoris-samsakhuris-2020-tslis-saqmianobis-angarishi/
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საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ წინასწარი მოკვლევის შედეგად 121 

საჩივარზე მომზადდა 118 დასკვნა 101 მოსამართლის მიმართ.11 მნიშვნელოვანია, რომ საანგარიშო 

პერიოდში დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მოკვლევა დაასრულა და დასკვნა მოამზადა მიღებული 

საჩივრების 90.4%-ზე, რაც თითქმის გასული წლის მაჩვენებლის იდენტურია. 

აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის აცილების უფლებით არცერთ მოსამართლეს არ 

უსარგებლია, ისევე როგორც თვითაცილების უფლება დამოუკიდებელ ინსპექტორს არ 

გამოუყენებია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ჩაატარა 1 სადისციპლინო 

სხდომა და განიხილა დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ 2020 წელს მომზადებული 50 დასკვნა. 

მათ შორის, 2019 წლის 22 და 2020 წლის 28 საჩივრის საფუძველზე მომზადებული დასკვნები. 

სადისციპლინო სხდომაზე განხილულ 50 დასკვნაზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 

მიიღო 56 გადაწყვეტილება12: მათ შორის, 55 გადაწყვეტილება დისციპლინური 

სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ13 და 1 გადაწყვეტილება დისციპლინური დევნის 

                                                           
11 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. 
12 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. 
13 განხილული 50 დასკვნიდან 17 საქმეზე რიგ ფაქტებთან მიმართებით არსებობდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

რეკომენდაცია მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყებისა და ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ. 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დაეთანხმა დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

დასკვნას და დაიწყო დისციპლინური დევნა მოსამართლის მიმართ, ხოლო 16 საქმეზე დისციპლინური 

2.3.  სტატისტიკური  ინფორმაცია  სადისციპლინო  სხდომების  შედეგების  

შესახებ  

საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად 

სამოქალაქო 
სამართლის - 

51 
მოსამართლე 

ადმინისტრაციულ
ი სამართლის  

- 25 მოსამართლე 

სისხლის 
სამართლის - 

25 
მოსამართლე 

ინსტანციების შესაბამისად 

პირველი 
ინსტანცია -  

70 
მოსამართლე 

მეორე 
ინსტანცია -  

21 

მოსამართლე 

მესამე 
ინსტანცია - 

10 
მოსამართლე 



14 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები 

55 გადაწყვეტილება  

 დისციპლინური სამართალწარმოების 
შეწყვეტის შესახებ 

1 გადაწყვეტილება  

დისციპლინური დევნის დაწყებისა და 
მოსამართლისათვის ახსნა-განმარტების 

ჩამორთმევის შესახებ 

დაწყებისა და მოსამართლისათვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის თაობაზე.14 საანგარიშო 

პერიოდში არცერთი მოსამართლე დისციპლინურ პასუხისგებაში არ მიცემულა. 

 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სადისციპლინო სხდომებზე საჩივრის 

ავტორები არ მიუწვევია.  

 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის აცილებისა და სადისციპლინო 

სხდომის გასაჯაროების უფლებებით მოსამართლეებს არ უსარგებლიათ.  

 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორისათვის 

დამატებითი მოკვლევის ჩატარება არ დაუვალებია.  

 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს განსხვავებული მოსაზრება 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე არ წარუდგენიათ.  

  

                                                                                                                                                                                                       
სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 758 მუხლის 

პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სრული შემადგენლობის 2/3-ის 

უმრავლესობით ვერ მიიღო გადაწყვეტილება. 
14 მიღებული გადაწვეტილება შეეხებოდა პირველი ინსტანციის, სისხლის სამართლის საქმეთა განმხილველი 

მოსამართლის მიერ მხარისადმი აშკარა უპატივცემულო მიმართვისა და მოსამართლისათვის შეუფერებელი ქმედების 

შესაძლო ჩადენის ფაქტს. 
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„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტი 20 

დისციპლინურ გადაცდომას ითვალისწინებს. მოსამართლეს დისციპლინური პასუხისმგებლობა 

შეიძლება დაეკისროს მხოლოდ ორგანული კანონით განსაზღვრული კონკრეტული 

დისციპლინური გადაცდომის საფუძველზე, რითაც გადაცდომათა განჭვრეტადობას 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.15 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე დისციპლინურ საქმეს იკვლევს 

ობიექტურად და ყოველმხრივ. სწავლობს მოსამართლის პასუხისმგებლობის როგორც 

შემამსუბუქებელ, ისე დამამძიმებელ გარემოებებს. ასევე, ყურადღებას ამახვილებს ობიექტურ და 

სუბიექტურ ფაქტორებზე. მოსამართლის ქმედების სავარაუდო გადაცდომად შეფასებისას 

აუცილებელია მისი მისადაგება დისციპლინური გადაცდომის რომელიმე სახესთან.  

საანგარიშო პერიოდში დისციპლინური საჩივრები შეეხებოდა მხოლოდ 11 სხვადასხვა ქვეპუნქტში 

ასახულ ქმედებებს.16 

ანგარიშის წინამდებარე თავში განზოგადებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ 

მომზადებული დასკვნები საქმეთა კატეგორიების, გადაცდომებისა და საქმეზე დამდგარი 

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 სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ სტატუსს; 

- მოსამართლის მიერ სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელებას პირადი ინტერესის, 

პოლიტიკური ან სოციალური ზეგავლენით; 

- მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის, სასამართლოს აპარატის თანამშრომლის ან 

სასამართლო პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივცემულობის გამოხატვის შესაძლო 

ჩადენის ფაქტს. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
16 ცხრილში მოცემულია ინფორმაცია საჩივრებში მითითებული დისციპლინური გადაცდომის რაოდენობის შესახებ. 

3. დამოუკიდებელი  ინსპექტორის  დასკვნების  განზოგადება  
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82 

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

21 
• მოსამართლის სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ სტატუსს  

20 

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

20 

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

7 

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

7 

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

3 

• 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 

2 

• მოსამართლის მიერ კორუფციული სამართალდარღვევის, ანუ „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 
შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5, 5 2, მე-7, მე-8, მე-10, მე-11, მე-
13, 13 4, 13 5 ან 20 4 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენა 

2 

• 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 

1 

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

1 

•  მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის საქმიანობაში ჩარევა საქმის შედეგზე ზეგავლენის მოხდენის 
მიზნით  
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„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული 

დისციპლინური გადაცდომის ერთ-ერთ სახეს საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით 

დადგენილი ვადის არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევა წარმოადგენს. 

საპროცესო ვადის არსებითი დარღვევის შეფასებისას დამოუკიდებელი ინსპექტორი 

ითვალისწინებს კონკრეტული ვადის დარღვევის ხანგრძლივობას, მოსამართლისა და მხარეთა 

მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებსა და მოსამართლის დატვირთულობას.17 

საპროცესო ვადის არსებით დარღვევაზე მსჯელობისას, მნიშვნელოვანია საქმე, დისციპლინურ 

გადაცდომად იქნა მიჩნეული მოსამართლის მიერ საქმის 2 წლისა და 6 თვის ვადით განხილვა, 

ვინაიდან მითითებულ პერიოდში საქმეზე ჩატარდა მხოლოდ 2 სასამართლო სხდომა. სხდომის 

ჩატარებიდან დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ დასკვნის მომზადებამდე მოსამართლეს 

არავითარი საპროცესო მოქმედება არ განუხორციელებია. შესაბამისად, საქმის გარემოებების 

შესწავლის შედეგად, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა საქმის განხილვის საპროცესო ვადის 2 

წლითა და 6 თვით დარღვევა არ მიიჩნია გონივრულად.18 

ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეში, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დისციპლინური გადაცდომის 

შესაძლო ჩადენად შეაფასა მოსამართლის მიერ საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის საკითხის 

გადაწყვეტა 1 წლისა და 3 თვის დაგვიანებით.19 

მნიშვნელოვანია, რომ დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დისციპლინურ გადაცდომად მიიჩნია 

საქმის განხილვის საპროცესო ვადის დარღვევა 11 თვითა და 3 დღით, ვინაიდან აღნიშნული საქმე 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით მიეკუთვნებოდა ერთი თვის ვადაში 

განსახილველ საქმეთა კატეგორიას.20 

ზემოაღნიშნულისგან განსხვავებით, დისციპლინურ გადაცდომად არ შეფასდა ერთი მხარის 

მიმართ მოსამართლის წარმოებაში არსებულ ორ სამოქალაქო საქმეზე საპროცესო ვადის დარღვევა 

ერთ შემთხვევაში 2 წლისა და 11 თვის, ხოლო მეორე შემთხვევაში 2 წლისა და 8 თვის ვადით. 

მოსამართლის დატვირთულობის21 გათვალისწინებით დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, 

რომ საპროცესო ვადის დარღვევის ხანგრძლივობის მიუხედავად, მოსამართლის ქმედებებში არ 

იკვეთებოდა საქმის განხილვის საპროცესო ვადის ბრალეული დარღვევის ნიშნები, რადგან 

ობიექტური გარემოებების ერთობლიობა არ ქმნიდა საკმარის საფუძველს, რომ მოსამართლის 

ქმედება მიჩნეულიყო საპროცესო ვადის ბრალეულ დარღვევად.22 

ასევე, მოსამართლის მიერ საქმის განხილვისათვის განსაზღვრული საპროცესო ვადის 6 თვითა და 

25 დღით დარღვევის ფაქტი არ შეფასდა დისციპლინურ გადაცდომად, რადგან აღნიშნულ 

პერიოდში მოსამართლემ მიიღო დაუსწრებელი გადაწყვეტილება და განიხილა საჩივარი 

დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გაუქმების თაობაზე.23 

ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეში საჩივრის ავტორი მიუთითებდა მოსამართლის მხრიდან 

საპროცესო ვადის დარღვევის თაობაზე, თუმცა საქმის მასალების დეტალური მოკვლევის შედეგად 

                                                           
17 დეტალური კრიტერიუმები მოცემულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის 

ანგარიშში, გვ. 20-21 
18 დისციპლინური საქმე №75/21 
19 დისციპლინური საქმე №125/21 
20 დისციპლინური საქმე №91/21 
21 მოსამართლეს 2018 წელს განსახილველი ჰქონდა 16,122 საქმე, საიდანაც დაასრულა (25%); 2019 წელს - 16,852 საქმე და 

დასრულდა (32%); 2020 წელს - 16,467 საქმე და დასრულდა (30.5%). 
22 დისციპლინური საქმე №12/21 
23 დისციპლინური საქმე №77/21 

3.1. მოსამართლის  მიერ  საქართველოს  საპროცესო  კანონმდებლობით  

დადგენილი  ვადის  არასაპატიო  მიზეზით  არსებითად  დარღვევა  
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დადგინდა, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ დასკვნის მომზადების დროისთვის საქმე 

მოსამართლეს წარმოებაში ჰქონდა დაახლოებით 4 თვე, რაც არ აღემატება საპროცესო 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული განსაკუთრებით რთული კატეგორიის საქმეების 

განხილვისათვის დადგენილ ვადას. ამდენად, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ 

მოსამართლის ქმედებაში არ იკვეთებოდა საქმის განხილვის ვადის არასაპატიო მიზეზით 

დარღვევის ნიშნები.24 

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის ფაქტად მიიჩნია 

მოსამართლის მიერ ადმინისტრაციული საქმის განხილვა 1 წლისა და 8 თვის განმავლობაში. საქმის 

მასალების დეტალური მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მოსამართლის წარმოებაში არსებულ 

საქმეთა სიმრავლის, დატვირთულობისა და განხორციელებული საპროცესო მოქმედებების 

მიუხედავად, სასამართლოს სხდომებს შორის შუალედი იყო არაგონივრული, კერძოდ ვადა 

მერყეობდა 4-დან 10 თვემდე. ამდენად, გამოიკვეთა საპროცესო ვადის არასაპატიო მიზეზით 

არსებითად დარღვევის ნიშნები.25 

დისციპლინურ გადაცდომად არ შეფასდა მოსამართლის მიერ საქმის განხილვა 4 თვისა და 21 

დღის განმავლობაში. დეტალური მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მითითებულ პერიოდში 

მოსამართლემ განიხილა მხოლოდ სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების საკითხი 

და სხვა საპროცესო მოქმედება კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით არ განუხორციელებია. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, დისციპლინური საქმის განხილვისას, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა 

მხედველობაში მიიღო ის გარემოება, რომ დავის განხილვისას ქვეყანაში გამოცხადებული იყო 

საგანგებო მდგომარეობა, არსებობდა პანდემია, რამაც ხელი შეუწყო საქმის განხილვის საპროცესო 

ვადის დარღვევას. ამდენად, საქმის განხილვის ვადის დარღვევა არ შეფასდა დისციპლინურ 

გადაცდომის შესაძლო ჩადენად, ვინაიდან აღნიშნული არ ყოფილა მოსამართლის ბრალეული 

ქმედების შედეგი.26 

ამდენად, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე განხილვის ვადის დარღვევა 

მერყეობს 4 თვიდან 35 თვემდე. ძირითად შემთხვევებში დარღვევას განაპირობებდა როგორც 

მოსამართლეთა წარმოებაში არსებული საქმეების სიმრავლე, ასევე, გარკვეულ საქმეებზე, 

მოსამართლეთა უმოქმედობა.  

რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეებს, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა საქმის განხილვის 

საპროცესო ვადის არსებით დარღვევად არ ჩათვალა ფაქტი, როდესაც მოსამართლეს 2017 წლის 3 

მაისიდან - 2020 წლის 23 მარტამდე წარმოებაში ჰქონდა საქმე. მოკლვევის შედეგად დადგინდა, 

რომ  სასამართლო სხდომები ყოველთვიურად, თვეში ორჯერ მაინც ინიშნებოდა, საერთო ჯამში  

მოსამართლემ 70-ზე მეტი სხდომა გამართა. მოკვლევისას ყურადღება გამახვილდა საქმის 

სირთულეზე, კერძოდ, სისხლის სამართლის საქმე შედგებოდა 80-ზე მეტი ტომისაგან და 

განეკუთვნებოდა რთული კატეგორიის საქმეს. შესაბამისად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი მივიდა 

დასკვნამდე, რომ მოსამართლის მიერ საპროცესო ვადის დარღვევა გამოწვეული იყო ობიექტური 

გარემოებებით და მისი ქმედება არ შეიცავდა დისციპლინური გადაცდომის ნიშნებს.27 

როგორც უკვე აღინიშნა, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 

მუხლის მე-8 პუნქტის „ვ.ა“ ქვეპუნქტი, საქმის განხილვისათვის დადგენილ საპროცესო ვადასთან 

ერთად, გადაწყვეტილება/განჩინების მომზადებისა თუ მხარისათვის გაგზავნა/ჩაბარების კანონით 

განსაზღვრული ვადის დარღვევასაც მოიაზრებს. აღნიშნულთან მიმართებით, მნიშვნელოვანია 

საქმე, სადაც დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დისციპლინურ გადაცდომად არ შეაფასა სამოქალაქო 

                                                           
24 დისციპლინური საქმე №85/21 
25 დისციპლინური საქმე №28/21 
26 დისციპლინური საქმე №39/21 
27 დისციპლინური საქმე №20/21 
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სამართლის საქმეზე 2 თვისა და 8 დღის დაგვიანებით დასაბუთებული განჩინების მხარეთათვის 

გაგზავნის ფაქტი.28  

ასევე, გადაცდომად არ იქნა მიჩნეული ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე გადაწყვეტილების 

მხარეებისთვის 4 თვისა და 6 დღის დაგვიანებით გაგზავნის ფაქტიც. კონკრეტულ საქმეებზე 

მსჯელობისას დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა გაითვალისწინა მოსამართლის დატვირთულობა და 

ის გარემოება, რომ მხარეებს არ შეზღუდვიათ გასაჩივრების უფლება.29 

ასევე, დისციპლინურ გადაცდომად არ შეფასდა ადმინისტრაციულ საქმეზე დასაბუთებული 

განჩინების 2 დღეში გაგზავნა, რომელიც მხარეს ჩაბარდა 24 დღის შემდგომ. დამოუკიდებელმა 

ინსპექტორმა დასკვნაში ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ დასაბუთებული 

გადაწყვეტილების დაგვიანებით გაგზავნით მხარეს არ მისდგომია არსებითი ხასიათის ზიანი.30 

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენად შეაფასა 

ადმინისტრაციულ საქმეზე მხარისათვის დადგენილების გაგზავნა 1 წლისა და 4 თვის 

დაგვიანებით.31 აგრეთვე, დისციპლინურ გადაცდომად შეფასდა მხარისათვის დასაბუთებული 

გადაწყვეტილების გაგზავნისათვის კანონით დადგენილი ვადის 1 წლით, 1 თვითა და 5 დღით 

დარღვევის ფაქტი.32 

დისციპლინურ გადაცდომად შეფასდა სისხლის სამართლის საქმეზე დასაბუთებული განაჩენის 

მხარეებისთვის 4 თვის დაგვიანებით გაგზავნის შემთხვევა. საქმის მასალების დეტალური 

მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ აღნიშნული გადაცდომა განპირობებული იყო სასამართლოს 

ბრალეულობით, რამაც გამოიწვია ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში საქმის გონივრულ 

ვადაში გაგზავნის გაჭიანურება და სწრაფი მართლმსაჯულების განხორციელების შეფერხება.33 

საპროცესო ვადის დარღვევასთან მიმართებით საინტერესოა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს მიერ დადგენილი პრაქტიკა და მიღებული განკარგულებების ანალიზი. საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 2021 წელს განხილული დასკვნების 74% სწორედ საპროცესო 

ვადის არსებით დარღვევას შეეხებოდა, რომელთა 32% შეიცავდა რეკომენდაციას მოსამართლეთა 

მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყებისა და ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ. თუმცა, 

მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყების რეკომენდაციით წარდგენილი 

დასკვნები საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არ გაიზიარა.34  

კერძოდ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არ გაიზიარა დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის მოსაზრება საქმეზე სადაც, საკასაციო საჩივრის მიღებისა და გადაწყვეტილების 

გამოტანის ვადამ, საკასაციო საჩივრის წარდგენიდან, 1 წელი, 6 თვე და 20 დღე შეადგინა. 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საკითხის შეფასების დროს იმსჯელა საპროცესო 

ვადის დარღვევის არსებითობასა და არასაპატიო/საპატიო მიზეზით დარღვევის 

შესაძლებლობებზე. ამასთან, ყურადღება გაამახვილა საქმის მოსამართლის წარმოებაში ყოფნის 

პერიოდსა და სტატისტიკურ მონაცემებზე. გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ 2018-2019 წლებში 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა შემცირდა შესაბამისად, 

გაზრდილი იყო დატვირთვაც.35 

                                                           
28 დისციპლინური საქმე №91/21 
29 დისციპლინური საქმე №28/21 
30 დისციპლინური საქმე №113/21 
31 დისციპლინური საქმე №27/21 
32 დისციპლინური საქმე №120/21 
33 დისციპლინური საქმე №16/21 
34 დეტალური სტატისტიკური ინფორმაცია იხილეთ წინამდებარე ანგარიშის 2.3 თავში. 
35 დისციპლინური საქმე №156/19 
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ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიჩნია, რომ 

საჩივრის ზემდგომ ინსტანციაში განხილვისა და მოსამართლის კუთვნილ შვებულებაში ყოფნის 

პერიოდის გათვალისწინებით, სამოქალაქო საქმის მოსამართლის წარმოებაში 2 წლის და 8 თვის 

განმავლობაში ყოფნის პერიოდი მოსამართლის წარმოებაში არსებული საქმეთა სიმრავლის, 

სტატისტიკური მონაცემებისა და განსახილველ საქმესთან მიმართებით მოსამართლის მიერ 

განხორციელებული საპროცესო მოქმედებების გათვალისწინებით იძლეოდა იმის ვარაუდის 

შესაძლებლობას, რომ კონკრეტული ვადა მიჩნეულიყო გონივრულად. შესაბამისად, არ დაეთანხმა 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნას და მოსამართლის მიმართ შეწყვიტა დისციპლინური 

სამართალწარმოება.36 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნა არ 

გაიზიარა სისხლის სამართლის საქმეზეც, სადაც სს საქმის არსებითი განხილვის საერთო ვადა 

აღემატებოდა 9 თვეს. ფაქტობრივი გარემოებების მოკვლევისას დადგინდა, რომ სააპელაციო 

საჩივარი მოსამართლემ საქართველოს სსსკ 295-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, დასაშვებად 

ცნო 2019 წლის 28 იანვარს. ამდენად, ამავე კოდექსის 295-ე მუხლის მე-6 ნაწილის შესაბამისად, 

მოსამართლე ვალდებული იყო სს საქმის არსებითი განხილვა უნდა დაესრულებინა არაუგვიანეს 

2019 წლის 28 მარტს. შესაბამისად, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დაადგინა, რომ 

დისციპლინური საჩივრის შესწავლის დროისთვის, სს საქმის არსებითი განხილვის ფაქტობრივი 

ვადა, აღემატებოდა საპროცესო კოდექსით დადგენილ ვადას. თუმცა მიუხედავად, საპროცესო 

ვადის ფორმალური დარღვევისა, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიაჩნია, რომ 

მოცემულ შემთხვევაში ვადის დარღვევა უნდა ჩათვლილიყო საპატიოდ ობიექტური მიზეზების 

არსებობის გამო. კერძოდ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლის ქმედებათა 

სამართლებრივი შეფასებისას გაითვალისწინა მოსამართლის დატვირთულობა37 და ყურადღება 

გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ საქმის განხილვის გადადება ძირითადად ხდებოდა მხარეთა მიზეზით 

(2 სხდომა გადაიდო მსჯავრდებულის ავადმყოფობის გამო; 3 სხდომა გადაიდო საპროცესო 

შეთანხმების დადების მიზნით).38 

აღნიშნული საქმეებისგან განსხვავებით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გაიზიარა 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნაში მოცემული რეკომენდაცია დისციპლინური 

სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ საქმეზე, სადაც კერძო საჩივრის განხილვის კანონით 

დადგენილი 2 თვიანი ვადა დაირღვა 9 თვით და 20 დღით. დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა 

მიიჩნია, რომ მართალია საქმის მასალებში არ მოიპოვებოდა მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ 

საქმე განსაკუთრებული სირთულის იყო ან სახეზე იყო საქმის კანონით დადგენილ ვადაში 

განხილვის ხელშემშლელი სხვა გარემოება. თუმცა, აღნიშნა, რომ მოსამართლის ქმედების 

დისციპლინურ გადაცდომად მიჩნევის კუთხით, არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება მოსამართლის 

ქმედების შედეგს, როგორც უფლებრივი, ისე მატერიალური თვალსაზრისი. საქართველოს 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 419-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მიხედვით, „ზემდგომი 

სასამართლოს განჩინება კერძო საჩივრის თაობაზე არ გასაჩივრდება.“ ასევე, საქართველოს 

სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობა არ უზღუდავს მხარეს შესაძლებლობას, იგივე შინაარსის 

სარჩელით, იმავე პირის მიმართ კიდევ მრავალგზის მიმართოს სასამართლოს საკუთარი უფლების 

დასაცავად. შესაბამისად, მოსამართლის ქმედებას მხარის უფლების წართმევა ან შეზღუდვა არ 

                                                           
36 დისციპლინური საქმე №24/20 
37 სასამართლოდან გამოთხოვილი სტატისტიკური ინფორმაციის თანახმად, 2019 წელს მოსამართლეს განსახილველად 

გადაეცა: 183 სააპელაციო საჩივარი, 1 კერძო საჩივარი, 18 საჩივარი ახლად გამოვლენილ გარემოებებთან დაკავშირებით 

(სულ 258 საქმე წინა წლის ნაშთის გათვალისწინებით). 2019 წელს, განიხილა საქმეთა 83,5% (სულ 217 საქმე). 
38 დისციპლინური საქმე №209/19 
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მოჰყოლია. აღნიშნული მსჯელობა გაიზიარა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ და 

მოსამართლის მიმართ შეწყვიტა დისციპლინური სამართალწარმოება.39  

ადმინისტრაციულ საქმეზე, სარჩელის სასამართლოში წარდგენიდან მის განუხილველად 

დატოვებამდე, საქმის მოსამართლის წარმოებაში 3 თვითა და 16 დღით ყოფნის პერიოდი არ იქნა 

მიჩნეული დისციპლინურ გადაცდომად როგორც დამოუკიდებელი ინსპექტორის, ისე 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ.40 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის მოსაზრება დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის 

შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გაიზიარა სისხლის სამართლის საქმეზე. 

კერძოდ, მოსამართლის წარმოებაში საქმე იმყოფებოდა 16 თვე და 25 დღე. მოკვლევის შედეგად 

დადგინდა, რომ საქმეზე ინტენსიურად ინიშნებოდა სხდომები. გადადებულ სასამართლო 

პროცესებს შორის პერიოდი გონივრულად ხანმოკლე იყო. პროცესის გადადებებისას, 

სასამართლოს უწევდა სხდომის თარიღების მხარეებთან შეთანხმება. შესაბამისად, მიჩნეულ იქნა, 

რომ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ნიშნები არ იკვეთებოდა.41  

ამდენად, მოსამართლის მიერ კანონმდებლობით გათვალისწინებული საპროცესო ვადის 

არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევის ფაქტზე მსჯელობისას დამოუკიდებელი 

ინსპექტორი ხელმძღვანელობს დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით, რადგან იყოს დაცული 

მხარეთა უფლება მათი სარჩელი ან დაცვის არგუმენტები სამართლიანი სასამართლოს მიერ 

გონივრულ ვადაში იყოს განხილული.42 

 

 

მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის, სასამართლოს აპარატის თანამშრომლის ან სასამართლო 

პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივცემულობის გამოხატვის შესაძლო ჩადენის ფაქტის 

შეფასებისას43 და შემდგომში, მოსამართლის ქმედების დისციპლინურ გადაცდომად 

კვალიფიკაციისთვის დამოუკიდებელი ინსპექტორი ითვალისწინებს ეროვნულ და საერთაშორისო 

კანონმდებლობას, ეთიკის წესებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს.44 ქმედების დისციპლინურ 

გადაცდომად კვალიფიკაციისთვის ინსპექტორი აერთიანებს კომპლექსურ ინფორმაციას, რის 

შედეგადაც აფასებს ფაქტებს და უსადაგებს მათ შესაბამის ნორმატიულ საფუძველს.45 

                                                           
39 დისციპლინური საქმე №18/20-3 
40 დისციპლინური საქმე №12/20 
41

 დისციპლინური საქმე №204/19 
42 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“. 
43 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ვ.ბ“ ქვეპუნქტი 
44 დეტალური კრიტერიუმები მოცემულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგა-

რიშში, გვ. 31, ხელმისაწვდომია https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtoris-samsakhuris-2020-tslis-saqmianobis-angarishi/   
45 დისციპლინური საქმის გამოკვლევის მიზნით დამოუკიდებელი ინსპექტორი გამოითხოვს, სწავლობს და აფასებს 

ყველა საჭირო ინფორმაციას, დოკუმენტსა და მასალას. დამოუკიდებელი ინსპექტორი უფლებამოსილია დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით მოიწვიოს ნებისმიერი პირი და მოისმინოს მისი ინფორმაცია. 

https://dis.court.ge/work/ [ნანახია 15.02.2022].  

3.2.  მოსამართლის  მიერ  სხვა  მოსამართლის ,  სასამართლოს  აპარატის  

თანამშრომლის  ან  სასამართლო  პროცესის  მონაწილის  მიმართ  აშკარა  

უპატივცემულობის  გამოხატვა  

https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtoris-samsakhuris-2020-tslis-saqmianobis-angarishi/
https://dis.court.ge/work/
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პროცესის მონაწილისადმი აშკარა უპატივცემულობის გამოხატვაზე მსჯელობისას მნიშვნელოვანია 

განვიხილოთ კონკრეტული საქმეები, სადაც გადაწყვეტილების მიღებისას დამოუკიდებელი 

ინსპექტორი ხელმძღვანელობს დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით.  

ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეში საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ მოსამართლემ პროცესის 

მიმდინარეობისას არაეთიკურად და დამამცირებლად მიმართა დაზარალებულების ადვოკატს. 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ არსებითი განხილვის სხდომაზე საჩივრის 

ავტორმა ითხოვა არასრულწლოვანთათვის მიყენებულ ზიანთან დაკავშირებით საუბარი, თუმცა 

მოსამართლემ მას შეაწყვეტინა და ხმამაღალი ტონით მიმართა: „გაჩუმდით-მეთქი, რომ 

გეუბნებით... გაჩუმდით... ღმერთო ჩემო, წარმოგიდგენიათ ხალხო რა დღეში არიან? ჩემი 

სტუდენტი იყო თან, აი ამ დროში ვცხოვრობთ“. პოლემიკაში ჩაერთო ბრალდებულის ადვოკატი, 

რომლის გამოხმაურების საპასუხოდ და დაზარალებულების ადვოკატის მიმართ მოსამართლემ 

განაცხადა, რომ ადვოკატმა „არც სასამართლო იცის, არც ლექტორი და უფროს-უმცროსი 

საუბედუროდ... არც კანონი სამწუხაროდ.“.  

გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 57-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაზარალებულს უფლება აქვს  

„სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვისას, ... მისცეს ჩვენება იმ ზიანის შესახებ, რომელიც მას 

დანაშაულის შედეგად მიადგა, ან წერილობით წარუდგინოს სასამართლოს აღნიშნული 

ინფორმაცია“. დაზარალებულების ადვოკატის თხოვნა გამომდინარეობდა საპროცესო ნორმით 

მინიჭებული შესაძლებლობიდან. ასევე, საპროცესო ღონისძიების გამოყენების განხილვისას 

ადვოკატის ცოდნისა და კომპეტენციის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება, როგორც წესი, არ უნდა 

წარმოადგენდეს უარის საფუძვლად ჩამოყალიბებული მსჯელობის შემადგენელ ნაწილს. 

შესაბამისად, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ მოსამართლის მიერ მსგავსი სახის 

განცხადება სცდებოდა კორექტულობისა და ეთიკურობის ფარგლებს და წარმოადგენდა 

ადვოკატთა დისკრედიტაციას, რაც საფრთხეს უქმნის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობას, 

განაპირობებს უარყოფითი აზრის საჯაროდ გამოხატვას პროცესის მონაწილე მხარის 

პროფესიონალიზმზე, ადვოკატს უკარგავს სანდოობას და ავტორიტეტს მთელი საზოგადოების 

თვალში.46 

ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეში საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ მოსამართლემ მიმართა 

შემდეგი სიტყვებით: „სულელია“, „...სწორედ უწერია გააძევაო“, „სხდომის დაწყების დროსაც და 

დაწყებამდეც, თუ ვინმე ნერვებს უშლის უნდა გააძევოს აბა რაა...“. უპატივცემულო მიმართვის 

შესაძლო ფაქტის შეფასების დროს დამოუკიდებელი ინსპექტორი დაეყრდნო საჩივრის ავტორის 

მიერ წარდგენილ ვიდეოოქმს, სადაც აუდიოოქმისაგან განსხვავებით დაფიქსირებული იყო 

სათათბირო ოთახში გადაწყვეტილების მიღების დროს მოსამართლეთა შორის გამართული 

მსჯელობა. ფაქტების მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული 

ფრაზები მოსამართლეებს სხდომის მსვლელობის დროს არ გამოუყენებიათ და არც რაიმე სახის 

ტენდენციური დამოკიდებულება გამოუვლენიათ. ამასთან, „სულელია“ მიმართვა ვიდეოოქმში არ 

ისმინება. ასევე, რომელიმე მოსამართლის მიერ სხვაზე ზეწოლა რომელიმე კონკრეტული 

მხარისადმი უპირატესობის მინიჭების მიზნით არ გამოვლენილა. დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

მიერ სხდომის ოქმის მთლიანობაში შესწავლის, არსებული კონტექსტისა და მხარეთა მიმართ 

დამოკიდებულების გათვალისწინებით დადგინდა, რომ მოსამართლის მიერ განცხადებები 

სათათბირო ოთახში იყო გამოთქმული, თუმცა ეს ფრაზები არ იყო დამამცირებელი და 

შეურაცხმყოფელი.47 

კიდევ ერთ დისციპლინურ საქმეში, საჩივრის ავტორი უთითებდა, რომ სისხლის სამართლის 

საქმის განხილვის პროცესში, მოსამართლე ცინიკურ და არაეთიკურ დამოკიდებულებას იჩენდა 

                                                           
46 დისციპლინური საქმე №37/21 
47 დისციპლინური საქმე №5/21 
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ბრალდებულის და დაზარალებულის მიმართ. საქმის მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, 

რომ საქმე ეხებოდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1511 (ადევნება) მუხლით 

გათვალისწინებულ დანაშაულს. სასამართლო სხდომის ოქმების აუდიოჩანაწერების შესწავლის 

შედეგად დადგინდა, რომ დაზარალებულის დაკითხვის წინ, მოსამართლემ ბრალდებულს მიმართა 

შემდეგი სიტყვებით: „გული ხომ არ გიფრიალებთ -- -- დანახვაზე? რავიცი მაინც ძველი 

სიყვარულია...“. ამასთან, სასამართლო სხდომის მიმდინარეობისას ბრალდებულმა მოწმეს მიმართა 

შემდეგი კითხვით: „გამარჯობა, როგორ ხარ?“ რაზეც მოსამართლემ ბრალდებულის მიმართ 

გააკეთა შემდეგი კომენტარი: „არ გინდა ეხლა როგორა ხარ და გადასარევად და მე არა ვარ მთლად 

კარგად...“. დამოუკიდებელი ინსპექტორის მხრიდან ზემოაღნიშნული ფაქტი შეფასდა 

მოსამართლის მიერ სასამართლო პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივცემულობის 

გამოხატვის შემთხვევად.48 

ამდენად, მხარეთა მიერ საპროცესო უფლებების განხორციელება სასამართლოს გარეშე 

შეუძლებელია, ხოლო მოსამართლეთა მიერ პროცესის მონაწილისადმი მიმართვის სწორი ფორმის 

შერჩევა ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. დისციპლინური სამართალწარმოების 

კუთხით მსჯელობის საგანია საქმეთა განხილვის პროცესში მოსამართლის მიერ წარმოთქმული 

ფრაზების/სიტყვების შეფასება მათი კონტექსტისა და ინტონაციის გათვალისწინებით, ხოლო 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ აღნიშნულ გადაცდომაზე შესაბამისი რეაგირება 

უზრუნველყოფს მოსამართლის მიერ ეთიკური სტანდარტის დაცვასა და ემსახურება გადაცდომის 

შემდგომ პრევენციას. 

 

 

საქართველოს კონსტიტუციის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, „მოსამართლე თავის 

საქმიანობაში დამოუკიდებელია და ემორჩილება მხოლოდ კონსტიტუციასა და კანონს“, ხოლო 

კანონის დარღვევის გარკვეული შემთხვევები ექცევა დისციპლინური სამართალწარმოების 

ფარგლებში. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი ადგენს 

მოსამართლის სტატუსისა და საქმიანობის შესაბამის ქცევის ძირითად წესს, რისი დარღვევის 

შემთხვევაშიც მოსამართლეს დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრება თუ უფლებამოსილი 

ორგანოს მიერ განხორციელებული დისციპლინური სამართალწარმოების შედეგად დადგინდება 

მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენა.49 

დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვლება ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ 

სტატუსს.50 სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპების მე-3 ღირებულების საფუძველზე, 

„მოსამართლემ უნდა უზრუნველყოს რომ მისი საქციელი გონიერი დამკვირვებლის თვალში იყოს 

უმწიკვლო.“ მოსამართლის ყოველგვარ საქმიანობაში წესიერებასა და წესიერების გამოჩენას 

განამტკიცებს მისი არსებითი ხასიათი51, ხოლო მოსამართლის „ღირსება და წესიერება ვლინდება 

მის ქცევასა და ხასიათში“52. სწორედ ამიტომ, დისციპლინურ გადაცდომად შეფასდება 

მოსამართლის მაღალი სტატუსისათვის შეუფერებელი ქმედება.53 

                                                           
48 დისციპლინური საქმე №102/21 
49 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის პირველი პუნქტი 
50 იქვე, მე-8 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი 
51 საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები, ნაწილი IV. წესიერება https://dis.court.ge/wp-

content/uploads/2022/03/ethikis-tsesebi.pdf   
52 „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრიციპები“ და მისი კომენტარები, თბილისი, 2015, გვ. 120, §101 
53 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი 

3.3.  მოსამართლის  სხვა  ქმედება ,  რომელიც  არ  შეეფერება  მოსამართლის  

მაღალ  სტატუსს  

https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2022/03/ethikis-tsesebi.pdf
https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2022/03/ethikis-tsesebi.pdf
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აღნიშნული გადაცდომის საფუძვლით წარმოდგენილი საჩივრების სრულყოფილად 

მოკვლევისთვის დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური „შეისწავლის როგორც აუდიო, ისე 

ვიდეოოქმებს, საჭიროების შემთხვევაში წერილობით ახსნა-განმარტებას ჩამოართმევს საჩივრის 

(განცხადების) ავტორს, იწვევს სხვა პირებს და იღებს მათგან ინფორმაციას“.54  

ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეში დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ სხდომის ვიდეოჩანაწერის 

შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოსამართლემ, სასამართლო სხდომის მიმდინარეობისას - 

დაცვის მხარის მიერ დასკვნითი სიტყვის წარმოთქმის დროს, არაერთხელ გამოიყენა მობილური 

ტელეფონი. დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მოსამართლის ქმედება შეაფასა დისციპლინურ 

გადაცდომად. გამომდინარე იქედან, რომ დასკვნითი სიტყვის ეტაპი განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია დაცვის მხარისათვის, ეს სასამართლოზე შთაბეჭდილების მოხდენის ბოლო 

შესაძლებლობაა.55 შესაბამისად, მხარე რეალურად უნდა ხედავდეს, რომ მოსამართლე უსმენს მას, 

ვინაიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში მიზანი, რასაც დასკვნითი სიტყვა ემსახურება მნიშვნელობას 

დაკარგავს და განაპირობებს ნდობის ნაკლებობას სამოსამართლო ინსტიტუციების მიმართ. 

აღნიშნული მტკიცდება სამეცნიერო და პრაქტიკულ დონეზე აღიარებული მოსაზრებით, რომ 

„საკმარისია ნდობის დაკარგვის საფრთხის არსებობა, აღნიშნულის დადასტურება არ არის 

აუცილებელი“56.57 

მნიშვნელოვანი განმარტება გაკეთდა დისციპლინურ საქმეში, როდესაც სისხლის სამართლის 

საპროცესო ღონისძიებების გამოყენების მოთხოვნისა და მოსამართლის მიერ ნებადართული 

მოქმედებების, მათ შორის დაწესებული აკრძალვების შედარებისას დამოუკიდებელი ინსპექტორი 

მივიდა დასკვნამდე, რომ მოსამართლის მიერ იკვეთებოდა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის ნიშნები. საქმის მასალების შესწავლის შედეგად 

დადგინდა, რომ სასამართლო სხდომაზე მოსამართლემ დაცვის მხარეს არ მისცა დაცვის მოწმეების 

დაკითხვის შესაძლებლობა და ადვოკატების მოთხოვნის მიუხედავად, მოსამართლემ დაცვის 

მხარეს წაართვა მტკიცებულებების გამოკვლევის შესაძლებლობა. საქმის წინასწარი მოკვლევისას 

ასევე დადგინდა, რომ სასამართლო სხდომაზე მოსამართლემ ისე დაამთავრა საქმის არსებითი 

განხილვა, რომ ბრალდებულს არ მისცა საბოლოო სიტყვის თქმის შესაძლებლობა, რითაც 

არსებითად დაარღვია ბრალდებულის საპროცესო უფლებები და შემდგომში, დაცვის მხარეს  

განუსაზღვრა არაგონივრული დრო დასკვნითი სიტყვის მოსამზადებლად. სისხლის სამართლის 

საპროცესო ღონისძიებათა შეფასების ნაწილში ინსპექტორის დასკვნა დაეფუძნა ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის 

დათქმებს, შემდეგ უფლებათა გათვალისწინებით: 

- ყოველ ბრალდებულს უფლება აქვს ჰქონდეს საკმარისი დრო და საშუალებანი საკუთარი დაცვის 

მოსამზადებლად; 

- დაიცვას თავი პირადად ან მის მიერ არჩეული დამცველის მეშვეობით; 

- თვითონ დაკითხოს ან დააკითხვინოს მისი ბრალდების მოწმეები, და გამოაძახებინოს და 

დააკითხვინოს მისი დაცვის მოწმეები ბრალდების მოწმეების თანაბარ პირობებში. 

ასევე, ბრალდებულისა და მისი ადვოკატის საპროცესო უფლებათა შეზღუდვით მოსამართლემ 

კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ბრალდებულის შეუზღუდავი ურთიერთობის უზრუნველყოფა 

                                                           
54 დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში, გვ-გვ. 35-36.  
55 ბოუმანი დ. ჰ., ჩხეიძე გ., ადვოკატირება სისხლის სამართლის პროცესში ქართველი იურისტებისათვის, თბილისი, 2014, 

გვ-გვ. 76-77  
56 მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლების განმარტების პრაქტიკული სახელმძღვანელო და 

შედარებით-სამართლებრივი კვლევა იტალიისა და საფრანგეთის პრაქტიკის მიხედვით, 2021, გვ. 20 
57 დისციპლინური საქმე №90/21 
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ადვოკატთან, უშუალოდ სამართლიანი სასამართლო განხილვის კონცეფციაში,58 რამაც განაპირობა 

მოსამართლის ეთიკური დილემა და ქმედების კვალიფიკაცია დისციპლინური გადაცდომის 

შესაძლო ჩადენად.59 

ზემოაღნიშნულ ორივე დისციპლინურ საქმეში მოსამართლის მაღალი სტატუსისათვის 

შეუფერებელი ქმედება, ჩადენილი იყო სასამართლოში საქმის განხილვის მიმდინარეობისას. 

მათგან განსხვავებულად შეფასდა საქმე, რომელშიც მოსამართლის მიერ სასამართლოს გარეთ 

განხორციელებული ქმედება დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა არ მიიჩნია დისციპლინურ 

გადაცდომის შესაძლო ჩადენად. 

დისციპლინურ საქმეში საჩივრის ავტორი უთითებდა, რომ მოსამართლემ განახორციელა 

მოსამართლის სტატუსისათვის შეუფერებელი ქმედება, რაც გამოიხატა მასთან საუბრისას 

მოსამართლის სტატუსის ხშირი აპელირებითა და ნასყიდობის ხელშეკრულების მისთვის 

სასარგებლო პირობებით გაფორმების მცდელობით. საჩივარში წარმოდგენილი ფაქტობრივი 

გარემოებების შესწავლის შედეგად დაადგინა, რომ მოსამართლეს ნამდვილად ჰქონდა ნასყიდობის 

ხელშეკრულების დადების სურვილი, თუმცა საჩივრის ავტორის მითითება, რომ მოსამართლე 

მუდმივად აღნიშნავდა მის სტატუსს და ცდილობდა ხელშეკრულების მისთვის სასარგებლო 

პირობებით გაფორმებას, არ დადასტურდა. ასევე, დადგინდა, რომ სამომავლოდ გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების მხარე უნდა ყოფილიყო არა მოსამართლე, არამედ მისი ნათესავი ფიზიკური 

პირი. დამოუკიდებელი ინსპექტორმა დასკვნაში აღნიშნა, რომ მოსამართლის სურვილი, დადოს 

ხელშეკრულება მისთვის მისაღები პირობებით, მისი, როგორც საქართველოს მოქალაქის 

საყოველთაოდ აღიარებული უფლებაა, საქართველოს კონსტიტუციითა და სამოქალაქო 

კანონმდებლობით მოსამართლეებისთვის ისეთივე უფლებებია გარანტირებული, როგორც სხვა 

მოქალაქეებისთვის. დამოუკიდებელი ინსპექტორმა მოცემულ შემთხვევაში განმარტა, რომ 

ქმედების გადაცდომად მიჩნევისას უნდა შეფასდეს არა მხოლოდ საქციელი, არამედ თანმდევი 

სამართლებრივი მნიშვნელობის მქონე გარემოებებიც.60 

ამდენად, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 

პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის შეფასებისას, მხედველობაში მიიღება არა მხოლოდ მოსამართლის 

ვალდებულებები, არამედ უფლებები, რომლებიც მოსამართლეს გააჩნია. მოსამართლემ უნდა 

დაიცვას საზოგადოებრივი წესრიგი, თუმცა მოსამართლის ყველა ქმედება, რომელიც 

საზოგადოების ნაწილის მიერ საზოგადოებრივი წესრიგისა და ზნეობრივი ნორმების დარღვევად 

აღიქმება, არ შეიძლება გახდეს მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაში მიცემის 

საფუძველი.  

 

  

                                                           
58 კორკელია კ., მჭედლიძე ნ., ნალბანდოვი ალ., საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობა ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციისა და მისი ოქმების სტანდარტებთან, თბილისი, 2003, გვ. 166, ციტირებულია: Campbell and Fell v. 

the United Kingdom, 28/06/1984, Series A no. 80.  
59 დისციპლინური საქმე №142/20 
60 დისციპლინური საქმე №15-21 
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დისციპლინური საქმე №25/21 

საპროცესო ვადის არსებითი დარღვევა 

დისციპლინური საქმეში საჩივრის ავტორი მიუთითებდა, რომ ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეზე, 5 დღიანი პატიმრობის დადგენილებაზე საჩივრის ზემდგომ 

ინსტანციაში მხოლოდ პატიმრობის მე-5 დღეს გადაგზავნით, მხარეს პრაქტიკულად წაერთვა 

სამართლიანი სასამართლო უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა. 

საქმის მოკვლევის ფარგლებში, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა შეაფასა მოსამართლის 

შესაძლებლობა, საქმე დროულად გადაეგზავნა ზემდგომ ინსტანციაში და შედეგად დაადგინა, რომ 

მოსამართლეს, საჩივრის სასამართლოში შესვლის დროიდან, დილიდან, მთელი დღის 

განმავლობაში შეეძლო საქმის გადაგზავნა ზემდგომ ინსტანციაში. მიუხედავად იმისა, რომ 

საჩივრის შეტანიდან შემდგომი ორი დღე ემთხვეოდა შაბათ-კვირას, ხოლო მომდევნო სამუშაო 

დღე, წარმოადგენდა პატიმრობის ბოლო დღეს, მოსამართლემ არ გამოიყენა შესაძლებლობა, 

გასაჩივრების დღესვე გადაეგზავნა საჩივარი ზემდგომ ინსტანციაში და საქმე მხოლოდ 

ადმინისტრაციული პატიმრობის ბოლო დღეს გადააგზავნა სააპელაციო სასამართლოში. 

აღნიშნულ საქმეზე დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ მოსამართლის მიერ 5 დღიანი 

პატიმრობის შესახებ დადგენილებაზე საჩივრისა და გასაჩივრებული საქმის მასალების ზემდგომ 

ინსტანციაში საჩივრის მიღებიდან 3 დღის შემდეგ, პატიმრობის ვადის ამოწურვის დღეს 

გადაგზავნა, წარმოადგენს შესაძლო დისციპლინურ დარღვევას. 

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა, საპროცესო ვადის შესაძლო დარღვევის შეფასებისას, 

მხედველობაში მიიღო პატიმრობის მცირე ვადა, რომელიც სწრაფი მართლმსაჯულებით 

სარგებლობას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ხდიდა. მოცემულ შემთხვევაში, სწრაფი 

მართლმსაჯულების უფლების შეზღუდვით მხარეს მიადგა ზიანი, რადგან მოსამართლემ ვერ 

უზრუნველყო საქმის ზემდგომ ინსტანციაში ისეთ ვადაში გადაგზავნა, რა ვადაშიც გასაჩივრებულ 

დადგენილებაზე მიღებული გადაწყვეტილება მხარისათვის შედეგიანი იქნებოდა. 

 

დისციპლინური საქმე №86/21 

მოსამართლის სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ სტატუსს 

დისციპლინურ საქმეში №86/21 საჩივრის ავტორი მიუთითებდა, რომ კომპანიას, რომელიც დავის 

ერთ-ერთ მხარეს წარმოადგენდა, ფაქტობრივად ფლობდა მოსამართლე და კომპანია მხოლოდ 

ფორმალურად იყო რეგისტრირებული მოსამართლის ნათესავის საკუთრებაში. მოსამართლის მიერ 

სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელება, საჩივრის ავტორის მითითებით გამოიხატებოდა მისი 

აქტიური ჩართულობით კომპანიის ყოველდღიურ საქმიანობაში. საჩივრის ავტორის მტკიცებით, 

აღნიშნული მოსამართლე, თავის მხრივ, ზეწოლას ახდენდა საქმის განმხილველ მოსამართლეზე. 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ, საქმის შესწავლის ფარგლებში გამოიკითხა 

საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული პირები. დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის 

მიცემული განმარტებებიდან გაირკვა, რომ მოსამართლე მონაწილეობდა კომპანიის საქმიანობაში. 

წარმომადგენლის შეფასებით, იგი როგორც ნათესავი ისე უწევდა დახმარებას კომპანიას და იყო 

გარკვეული მის საქმიანობაში. დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ასევე შეაფასა საქმისათვის 

მნიშვნელოვანი წერილობით მტკიცებულებები, რომლებშიც მოსამართლე წარმოადგენდა 

კომუნიკაციის ერთ-ერთ მხარეს. 

საქმის მოკვლევის ფარგლებში დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივი 

შეფასებისას, დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ, ყურადღება გამახვილდა ერთი მხრივ, 

4. მნიშვნელოვანი  საქმეები  
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მოსამართლის მიერ სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპის დამკვიდრებისა და დაცვის 

აუცილებლობაზე, ხოლო მეორე მხრივ, მოსამართლის ფუნდამენტური უფლებებითა და 

თავისუფლებებით სარგებლობის მნიშვნელობაზე და შედეგად დადგინდა, რომ არ 

დასტურდებოდა საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული ფაქტი, რომ მოსამართლე პირადი 

კავშირებისა და გავლენის გამოყენებით ზეწოლას ახდენდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს 

მოსამართლეზე.  

მაგრამ, აქვე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მოცემულობა, როდესაც მოსამართლე იღებს 

მონაწილეობას მისი ნათესავის სახელზე რეგისტრირებული კომპანიის საქმიანობაში, ესწრება 

ტვირთის მიღებას და ტვირთის ადგილზე დათვალიერებას; დაზიანებული ტვირთის გამო 

პირადად უკავშირდება მომწოდებელი კომპანიის თანამშრომლებს, საღად მოაზროვნე გარეშე 

გონიერი დამკვირვებლის პოზიციიდან შეიძლება შეფასდეს, როგორც ქმედება, რომელიც არ 

შეეფერება მოსამართლის მაღალ სტატუსს.  

პროფესიული ქცევის წესები მოსამართლეებისგან მოითხოვენ თავი შეიკავონ ნებისმიერი 

საქმიანობისგან, რომელიც შეიძლება მაკომპრომეტირებელი იყოს მათი თანამდებობის 

ღირსებისათვის და ეს წესები უნდა ინარჩუნებდნენ საზოგადოებრივ ნდობას ინტერესთა 

კონფლიქტის მინიმუმამდე დაყვანის გზით.  

გარეშე პირის აღქმაში მოსამართლე მოიაზრება ამ კომპანიის ხელმძღვანელ ან 

წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირად, რაც ეწინააღმდეგება მოსამართლის სტატუსს და 

შეიცავს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 

პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის ნიშნებს. 

 

დისციპლინური საქმე №122/21 

სასამართლო პროცესის მონაწილის მიერ კანონის დარღვევისა და ამ პუნქტით 

გათვალისწინებული შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტის მოსამართლის მიერ 

რეაგირების გარეშე დატოვება, თუ მოსამართლე ამ ფაქტის თვითმხილველია 

დისციპლინურ საქმეში, საჩივრის ავტორი მიუთითებდა, რომ მოსამართლე რეაგირების გარეშე 

ტოვებდა მოპასუხის წარმომადგენლის რეპლიკებს, კერძოდ, აძლევდა მოპასუხე მხარეს უფლებას 

გაელანძღა და შეურაცხყოფა მიეყენებინა საჩივრის ავტორისათვის და მოწმისათვის. შესაბამისად, 

მოსამართლემ არ მოახდინა სათანადო რეაგირება მოპასუხის მხრიდან პროცესის მონაწილეების 

მიმართ გამოხატული უპატივცემულობის ფაქტებზე, ხოლო მოსამართლე საჩივრის ავტორს 

ემუქრებოდა დაჯარიმებით, რაც მისი მტკიცებით დარღვევას წარმოადგენდა.  

დამოუკიდებელი ინსპექტორი, საქმის მოკვლევის ფარგლებში დეტალურად გაეცნო სხდომის 

ვიდეოჩანაწერს, თუმცა საქმის მასალების მოკვლევის შედეგად არ დადგინდა საჩივრის ავტორის 

მიერ მითითებული უპატივცემულობის ფაქტები. 

აღნიშნულ საქმეზე მსჯელობისას, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა დისციპლინურ გადაცდომად 

არ შეაფასა მოსამართლის მიერ პროცესის მონაწილე მხარეებისთვის სიმშვიდისა და წესრიგის 

დაცვისაკენ მოწოდება, ისევე, როგორც მოსამართლის მხრიდან დაჯარიმების თაობაზე 

გაკეთებული განცხადება, რომელიც სხდომის მშვიდ გარემოში ჩატარების მიზანს ემსახურებოდა.   

 

დისციპლინური საქმე №133/21 

მოსამართლის მიერ აზრის საჯაროდ გამოხატვა განსახილველ საქმეზე 

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა განიხილა დისციპლინური საქმე №133/21, სადაც საჩივრის 

ავტორი მიიჩნევდა, რომ მოსამართლემ საჯაროდ გამოხატა აზრი წარდგენილი ბრალდების 

შესახებ.  



28 

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა, დისციპლინურ გადაცდომად არ შეაფასა მოსამართლის მიერ, 

ნაფიცი მსაჯულების განმარტებების მხარეებთან განხილვის ეტაპზე, ბრალდებულის ქმედების 

კვალიფიკაციის სისწორესთან დაკავშირებით გამოთქმული მოსაზრება. 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ განიმარტა, რომ მოსამართლეებმა უნდა შეასრულონ თავისი 

მოვალეობები რაიმე სახის უპირატესობის, მიკერძოების ან წინასწარ შექმნილი განწყობის გარეშე.61 

მოსამართლის მიერ საჯარო კომენტარების გაკეთებისას, წინასწარ შექმნილი განწყობა შეიძლება 

გამოვლინდეს სიტყვიერი ან ფიზიკური ფორმით. ამის მაგალითებია: ეპითეტები, ინსინუაციები, 

შეურაცხმყოფელი მეტსახელები, უარყოფითი სტერეოტიპების შექმნა, სტერეოტიპებით 

ნასაზრდოები უხეირო ხუმრობები (მაგ.: სქესის, რომელიმე კულტურისა თუ რასისადმი 

კუთვნილების შესახებ და სხვ.), მუქარა, დაშინება ან მტრული მოქმედებები, რომლებიც რასისა თუ 

ეროვნებისადმი კუთვნილებას დამნაშავეობასთან აკავშირებს, ასევე ამა თუ იმ პირადი თვისების 

ხსენება, რომელთაც არანაირი კავშირი არ აქვს საქმესთან; წინასწარი განწყობა ან აზრი შეიძლება 

გამოიხატოს ასევე: ჟესტებით, პოზებით და სხვა არავერბალური ნიშნებით, ქცევით სასამართლო 

სხდომისას ან სასამართლოს გარეთ; თავდაჭერის მანერა შეიძლება მოწმისადმი უნდობლობას 

გამოხატავდეს და ამით არამართლზომიერ გავლენას ახდენდეს ნაფიც მსაჯულებზე; სახის 

გამომეტყველება სასამართლო საქმის მხარეების, საქმეში მონაწილე ადვოკატების, ნაფიცი 

მსაჯულების, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლებისა და სხვა პირების 

მიმართ შეიძლება აღიქმებოდეს წინასწარ შექმნილი დამოკიდებულების დასტურად. იგი შეიძლება 

ვლინდებოდეს ერთ-ერთი მხარის, მოწმის ან ადვოკატის მიმართ.62 

თუმცა, აქვე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ღირებულებები, რომლებსაც მოსამართლე პატივს 

სცემს, მისი პრინციპები ან კანონთან დაკავშირებული მოსაზრებები წინასწარ შექმნილი განწყობა 

არ არის. ის ფაქტი, რომ მოსამართლეს ესა თუ ის აზრი აქვს სამართლებრივ ან სოციალურ 

საკითხებზე, რომლებიც განსახილველ საქმესთან კავშირშია, არ ართმევს მას საქმის განხილვაში 

მონაწილეობის უფლებას.63 

საქმის განხილვის ფარგლებში, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა, მოსამართლის მიერ, ქმედების 

კვალიფიკაციის სისწორესთან დაკავშირებით გამოთქმული მოსაზრების შეფასებისას, 

მხედველობაში მიიღო გამოთქმული აზრის მიზანი და შეაფასა იგი შინაარსობრივად. კერძოდ, 

მოსამართლე -- -- ბრალდებულის ქმედების კვალიფიკაციასთან მიმართებით განაცხადა შემდეგი: 

„სიმართლე გითხრათ მე არ მესმის რატომ უნდა იყოს ქმედება დაკავალიფიცირებული 19, 109, 108 

... 19, 108-აც საკმარისია, ნუ თქვენ თუ ასე მოიტანეთ ბრალი... არსებობს მოსაზრება ამასთან 

დაკავშირებით.. ცოტა მოძველებულია ხომ არაა 108 და 109 მუხლი ერთად იყოს?“ აღნიშნული 

ფრაზის შეფასებისას დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა გაითვალისწინა აზრის დაფიქსირების დროს 

დამსწრე პირების ვინაობა. კერძოდ, გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ მოსამართლემ საქმესთან 

დაკავშირებით საჯარო კომენტარები გააკეთა მხოლოდ ნაფიცი მსაჯულების სხდომათა დარბაზში 

არ ყოფნის მომენტში, შესაბამისად, გამოთქმულ მოსაზრებებს საქმის შედეგზე არ შეიძლებოდა 

ჰქონოდა გავლენა. ამასთანავე, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, 

რომ გამოთქმული მოსაზრება შეეხებოდა სამართლებრივ საკითხს, მიზნად ისახავდა 

სამართალწარმოების პრაქტიკის განვითარებას და არა მხარეთა დაკნინებას ან მათთვის 

უპირატესობის მინიჭებას. 

 

                                                           
61 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს 2002 წლის დასკვნა №3, §23 

https://rm.coe.int/opinion-no-3-of-the-consultative-council-of-european-judges-ccje-to-th/168074828d 
62  მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები და მისი კომენტარები, თბილისი 2015, გვ. 94, §58 

https://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf 
63 იქვე პუნქტი 60 

https://rm.coe.int/opinion-no-3-of-the-consultative-council-of-european-judges-ccje-to-th/168074828
https://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
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დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ 2021 წელს მიღებული გადაწყვეტილებების 80% 

მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას შეეხებოდა. აღნიშნული 

გადაწყვეტილებების საერთო რაოდენობა 2020 წელთან შედარებით შემცირდა 23%-ით, რადგან: 

2021 წელს შემოსული 156 საჩივრიდან აქტის კანონიერების საფუძვლით დისციპლინური 

სამართალწარმოება შეწყვეტის 66 გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. 

2020 წელს შემოსულ 151 საჩივარზე აქტის კანონიერების საფუძვლით დისციპლინური 

სამართალწარმოების შეწყვეტის 86 გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. 

სტატისტიკურად საჩივრის ავტორები მოსამართლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან ერთად 

განჩინების კანონიერებასაც ხდიან სადავოდ, მაგალითად, საჩივრის ავტორები ხშირად უთითებენ 

ისეთ გარემოებებზე, როგორიცაა შუამდგომლობის არ დაკმაყოფილება, მტკიცებულებების 

არასათანადოდ გამოკვლევა და ა.შ.  

დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებიდან საინტერესოა საქმე, სადაც 

საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ მოსამართლეებმა 2021 წლის 22 იანვრის განჩინებაში 

მიუთითეს, ფრაზა, რომელიც წარმოადგენდა სასამართლოს მიერ საქმის შედეგით წინასწარ 

გამჟღავნებას. კერძოდ: „...ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ სრულიად გაურკვეველია აღნიშნული 

მოთხოვნის ფაქტობრივი საფუძვლები, ისევე როგორც გაანგარიშება. მაშასადამე, ამ ნაწილში 

არსებობს მოთხოვნის დასაშვებობაზე მსჯელობის წინაპირობა, რაზეც პირველი ინსტანციის 

სასამართლომ უნდა იმსჯელოს...“. საჩივრის ავტორის განმარტებით, სასამართლოს ასეთი ქმედება 

ზიანს აყენებს მხარეთა ნებას მორიგებით დაამთავრონ საქმე, რადგან მორიგების ინსტიტუტი 

ეფუძნება პრეზუმფციას, რომ საქმის შედეგი წინასწარ არავისთვის არ უნდა იყოს ცნობილი. 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოსამართლეებმა სამართლებრივი 

შეფასება მისცეს არსებულ ფაქტობრივ გარემოებებს, რაც მნიშვნელოვნად განსხვავდება 

განსახილველი საქმის შედეგის წინასწარ გამჟღავნებისგან. მნიშვნელოვანია განიმარტოს, რომ 

მოსამართლეს ეკრძალება მის წარმოებაში არსებული საქმის შედეგის გამხელა განჩინების 

გამოცხადებამდე, აღნიშნული არ ეხება საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებს, რაშიც მოიაზრება მორიგების მიზნით დავის გადაწყვეტის 

შესაძლო შედეგებზე მითითება (სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 218 მუხლის მეორე ნაწილი). 

მოცემულ შემთხვევაში საქმე გვქონდა უკვე გამოქვეყნებულ განჩინებასთან, რომლის შინაარსიც 

სრულად მოსამართლის დისკრეციულ უფლებამოსილებას წარმოადგენს და დისციპლინური 

სამართალწარმოების დროს მსჯელობის საგანი ვერ გახდა.64 

ასევე, ერთ-ერთი დისციპლინურ საქმეში საჩივრის ავტორი უთითებდა, რომ მან უზრუნველყოფის 

შესახებ განჩინება ფორმალურად გაასაჩივრა 9 ივნისს, სადაც აღნიშნავდა რომ დაზუსტებულ 

საჩივარს წარადგენდა მოგვიანებით. შესაბამისად, მოსამართლეს უნდა განეხილა და მიეღო 

გადაწყვეტილება დაზუსტებულ საჩივარზე და არა ფორმალურ საჩივარზე, რაც არ განახორციელა. 

მოსამართლის აღნიშნულ ქმედებას შემდგომ მოჰყვა საზიანო გადაწყვეტილების მიღება, არ 

დაკმაყოფილდა შუამდგომლობა, რითიც შეილახა მოპასუხის კანონიერი ინტერესები. 

საქმის გარემოებების შესწავლის შედეგად დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიიჩნია, რომ 

საფუძველს მოკლებული იყო საჩივრის ავტორის მოთხოვნა (იმის თაობაზე, რომ მოსამართლემ 

მხოლოდ ფორმალურად წარდგენილ საჩივარზე იმსჯელა), რადგან 2021 წლის 25 ივნისის 

                                                           
64 დისციპლინური საქმე №51/21-1 https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2021/08/distsiplinuri-saqme-51-21-1.pdf  

5. დამოუკიდებელი  ინსპექტორის  გადაწყვეტილებების  

განზოგადება  

https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2021/08/distsiplinuri-saqme-51-21-1.pdf
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განჩინებაში სასამართლო აღნიშნავდა, რომ „მოპასუხე მხარის მიერ შემოტანილი იქნა საჩივარი 

2021 წლის 16 ივნისს, ხოლო დაზუსტებული საჩივარი შესაგებელთან ერთად 2021 წლის 22 ივნისს, 

რომელიც სასამართლომ მიიღო წარმოებაში კანონით დადგენილი წესით.“ ამასთან, გადაწყვეტი-

ლების შინაარსზე მსჯელობა სრულად მოსამართლის დისკრეციულ უფლებამოსილებას 

წარმოადგენს, რაც დისციპლინური სამართალწარმოების დროს მსჯელობის საგანი ვერ გახდება.65 

ერთ-ერთ დისციპლინურ საქმეში საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ საქმეზე იკვეთებოდა 

სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელება სოციალური ზეგავლენით და ასევე 

მოსამართლის მიერ განსახილველი საქმის შედეგის წინასწარი გამჟღავნების ფაქტი. 

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ მოსამართლე სარჩელის 

უზრუნველყოფის შესახებ განჩინებების მიღებისას მოქმედებდა მისთვის საპროცესო 

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო 

საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლის თანახმად, „სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების 

გამოყენება ემყარება სასამართლოს ვარაუდს, რომ სარჩელი შეიძლება დაკმაყოფილდეს“, აქვე 

აღნიშნულია, რომ „სასამართლოს მსჯელობა სარჩელის მატერიალურ და საპროცესო 

წინაპირობებზე გავლენას არ ახდენს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებაზე“, ამდენად, 

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა თავისთავად ვერ 

მოახდენს გავლენას საბოლოო შედეგზე. 

მოსამართლის მიერ მიღებული განჩინებების შეფასებისას, მის მიერ საქმეზე საბოლოო შედეგის 

გამჟღავნებასა და სოციალური ზეგავლენით მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებაზე 

საუბარი მოკლებული იყო ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველს, ვინაიდან კონკრეტული 

საკითხის შეფასება მოსამართლის უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი არ იყო უფლებამოსილი ემსჯელა მოსამართლის მიერ, თავისი 

შინაგანი რწმენის საფუძველზე, მტკიცებულებათა შეფასების შედეგად, მიღებული განჩინების 

კანონიერებაზე.66   

ასევე მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი საქმე, სადაც საჩივრის ავტორები აღნიშნავდნენ, რომ მათ მიმართ 

სასამართლოში წარდგენილი იყო სარჩელი. 2021 წლის 24 ივნისის გზავნილზე, რომელიც თან 

ახლდა სარჩელს, მითითებული იყო, რომ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში მათ 

მიმართ გამოტანილი იქნებოდა დაუსწრებელი გადაწყვეტილება. საჩივრის ავტორები 

განმარტავდნენ, რომ გზავნილზე მითითებული ტექსტი წარმოადგენდა მუქარას, რომელიც 

არღვევდა მათ კანონიერ უფლებებს. 

აღნიშნულ შემთხვევაში, განსახილველად მიღებული სარჩელი მოპასუხეებს გადაეგზავნათ  

საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესების დაცვით. საქართველოს სამოქალაქო 

საპროცესო კოდექსის 201-ე მუხლი იმპერატიულად ადგენს, რომ „სასამართლოს მიერ 

განსაზღვრულ ვადაში შესაგებლის არასაპატიო მიზეზით წარუდგენლობის შემთხვევაში 

მოსამართლეს გამოაქვს დაუსწრებელი გადაწყვეტილება ამ კოდექსის XXVI თავით დადგენილი 

წესით“, ამის შესახებ კი სასამართლო ვალდებულია აცნობოს მოსარჩელეს, რათა მისთვის ცნობილი 

იყოს შესაგებლის წარმოუდგენლობის თანმდევი შედეგები.  

სასამართლოს მხრიდან მსგავსი ხასიათის ინფორმაციის მხარისათვის მიწოდება ემსახურება 

მოპასუხის ინტერესს, რათა იგი არ დაზარალდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

ნორმების არ ცოდნის გამო. აღნიშნული გზავნილი არ შეიცავდა მუქარის მესიჯს, პირიქით მასში 

ჩამოყალიბებული იყო სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კონკრეტულ თავში დაცული წესები, 

                                                           
65 დისციპლინური საქმე №94/21 https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2021/10/distsiplinuri-saqme-94-21.pdf  
66 დისციპლინური საქმე №73/21 https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2021/08/distsiplinuri-saqme-73-21.pdf  

https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2021/10/distsiplinuri-saqme-94-21.pdf
https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2021/08/distsiplinuri-saqme-73-21.pdf
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რომლითაც მოპასუხე მხარეს უნდა ესარგებლა პასუხის (შესაგებლის) წარმოდგენისას. შესაბამისად, 

მოსამართლის მოქმედება სრულ შესაბამისობაში იყო მისთვის საპროცესო კანონმდებლობით 

მინიჭებული უფლებამოსილებასთან.67 

ასევე, საინტერესო საქმეთა კატეგორიას განეკუთვნება დისციპლინური საქმე, სადაც საჩივრის 

ავტორის მოსაზრებით, მოსამართლემ სასამართლო პროცესზე გამოუცხადებლობის გამო, საჩივრის 

ავტორის დაჯარიმების შესახებ მიიღო უკანონო განკარგულება.  

საჩივრის ავტორი სადავოდ ხდიდა, სასამართლო სხდომაზე გამოუცხადებლობის გამო, 

მოსამართლის მიერ 2020 წლის 14 დეკემბერს ადვოკატის დაჯარიმების შესახებ მიღებული 

განკარგულების კანონიერებას. სასამართლოს 2020 წლის 14 დეკემბრის განკარგულებით, ადვოკატი 

დაჯარიმებულ იქნა 500 ლარით, საქმის განხილვის განზრახ გაჭიანურების მცდელობისათვის. 

როგორც საქმის მასალებიდან ირკვეოდა, ადვოკატმა 2020 წლის 11 დეკემბრის სასამართლო 

სხდომაზევე განაცხადა, 2020 წლის 14 დეკემბერს დანიშნულ სასამართლო სხდომაზე 

გამოუცხადებლობის შესახებ და მიუთითა მიზეზიც, კერძოდ იმავე დროს სხვა სასამართლოში 

გასამართი პროცესი. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ადვოკატის გამოუცხადებლობის გამო არ 

არსებობდა სასამართლო სხდომის გადადების გონივრული მოლოდინი, ვინაიდან ბრალდებულს 

დანიშნული ჰყავდა სახაზინო ადვოკატი. შესაბამისად, ადვოკატის მხრიდან არ იკვეთებოდა 

თავისი მოვალეობისადმი არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება, რაც გამოიხატებოდა საქმის 

განხილვის გაჭიანურების მცდელობაში. ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, სააპელაციო 

სასამართლოს 2020 წლის 22 დეკემბრის განჩინებით გაუქმდა სასამართლოს 2020 წლის 14 

დეკემბრის განკარგულება ადვოკატის 500 ლარით დაჯარიმების თაობაზე. 

„საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია განმარტავს, რომ 

დისციპლინური გადაცდომისა და სამართლებრივი შეცდომის ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი 

არის შეცდომის გამოსწორების შესაძლებლობა. აღნიშნული მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ, 

მართალია, მოსამართლემ დაუშვა შეცდომა, მაგრამ იგი ექვემდებარება გამოსწორებას. შეცდომის 

გამოსწორების უმნიშვნელოვანეს მექანიზმს წარმოადგენს გადაწყვეტილების გასაჩივრება, 

...გადაწყვეტილების გასაჩივრებით შესაძლებელია, ზემდგომმა სასამართლომ აღმოფხვრას 

ქვემდგომი სასამართლოს მიერ დაშვებული შეცდომა. ... ამდენად, ზემოაღნიშნული მექანიზმების 

გამოყენებით შესაძლებელია დაშვებული შეცდომის შეცვლა და მისი გამოსწორება იმავე ან 

ზემდგომი სასამართლოს მიერ, რაც გამორიცხავს რაიმე უარყოფითი შედეგის მიღებას. 

მოსამართლის მიერ დაშვებული შეცდომა, რომლის გამოსწორება შესაძლებელია, არ წარმოადგენს 

დისციპლინურ გადაცდომას. აღნიშნული კვალიფიცირდება სამართლებრივ შეცდომად და 

დაუშვებელია ამ საფუძვლით მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სახდელის დაკისრება“ . 

ამრიგად, მოსამართლის მიერ ადვოკატის მიმართ მიღებული განკარგულების კანონიერებასა და 

დასაბუთებულობაზე მსჯელობა სცდებოდა დისციპლინური სამართალწარმოების ფარგლებს. 

კონკრეტულ შემთხვევაში ნორმის შეფარდების სამართლებრივი პროცესი ხორციელდებოდა 

გარემოებათა შინაგანი რწმენით შეფასებების საფუძველზე.68  

შეჯამების სახით უნდა ითქვას, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორი გადაწყვეტილების მიღებისას 

ადგენს საჩივარში მითითებული გარემოებების შესაბამისობას დისციპლინური გადაცდომის 

კონკრეტულ ქვეპუნქტებთან. თუ საკითხი არ შეესაბამება გადაცდომის არცერთ სახეს და იგი 

მიღებულია მოსამართლის მიერ შინაგანი რწმენის საფუძველზე, დამოუკიდებელი ინსპექტორი 

ვერ აფასებას მას, როგორც შესაძლო დისციპლინურ გადაცდომას.  

                                                           
67 დისციპლინური საქმე №82/21 https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2021/08/distsiplinuri-saqme-82-21.pdf  
68 დისციპლინური საქმე №1/21 https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2021/05/distsiplinuri-saqme-1-21.pdf  

https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2021/08/distsiplinuri-saqme-82-21.pdf
https://dis.court.ge/wp-content/uploads/2021/05/distsiplinuri-saqme-1-21.pdf


32 

 

შესავალი 

ანგარიშის წინამდებარე თავში წარმოდგენილია საქართველოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

სამსახურის 2020-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების 

(შემდგომში სტრატეგიის დოკუმენტი) შესრულების მდგომარეობა. სტრატეგიის დოკუმენტში 

ასახულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ განსაზღვრული გამოწვევები, 

დასახული მიზნები და განსახორციელებელი აქტივობები სამოქმედო გეგმის სახით.69  

სტრატეგიის დოკუმენტი ითვალისწინებს ოთხ ძირითად მიზანს, მათ მისაღწევად განსაზღვრულ 

აქტივობებს და პროგრესის შეფასების ინდიკატორებს. მოცემული ანგარიში მიჰყვება სამოქმედო 

გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების მიმდევრობას. აღნიშნული შეფასება ეფუძნება 

სამოქმედო გეგმის ყოველი სტრატეგიული მიზნის შემადგენელი აქტივობების განხორციელების 

ანალიზს: 

 აქტივობა შესრულებულია, თუ მისი შემადგენელი კომპონენტების 100% 

განხორციელებულია;  

 აქტივობა ნაწილობრივ შესრულებულია, თუ მისი შემადგენელი კომპონენტების ნაწილი 

მაინც განხორციელებულია; 

 აქტივობა შეუსრულებელია, თუ მისი შემადგენელი კომპონენტები არ განხორციელებულა. 

ანგარიშის თითოეული მიზნის ქვეშ მოცემულია პროგრესის ინდიკატორების შესრულების 

მაჩვენებელი. 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ საანგარიშო პერიოდი დაემთხვა Covid-19 პანდემიას, რამაც 

მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია სამსახურის მიერ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 

აქტივობების შესრულებაზე.  

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური სტრატეგიული განვითარების ძირითადი 

მიმართულებების დოკუმენტით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებაში შეტანილი 

წვლილისთვის მადლობას უხდის: 

- ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტს (EU4Justice); 

- ევროპის საბჭოს პროექტს - „სასამართლოს რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ (Council of 

Europe); 

- ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ 

დაფინანსებულ პროექტს „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ 

(USAID/PROLoG). 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური, ასევე, მადლობას უხდის საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლეს საბჭოს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს სკოლას, და ყველა იმ ორგანიზაციასა თუ 

პირს, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული სტრატეგიის დოკუმენტით გათვალისწინებულ 

აქტივობების შესრულების პროცესში. 

 

                                                           
69 დოკუმენტი მომზადდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, სადისციპლინო კოლეგიის და საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის, საერთაშორიო ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩარულობით. დოკუმენტი ხელმისაწვდომია დამოუკიდებელი ინსპექტორის ვებ-გვერდზე: https://dis.court.ge/strategiuli-

ganvitharebi/  

6. დამოუკიდებელი  ინსპექტორის  სამსახურის  2020-2021 წლების  

სტრატეგიული  განვითარების  ძირითადი მიმართულებების  

შესრულების  ანგარიში 

https://dis.court.ge/strategiuli-ganvitharebi/
https://dis.court.ge/strategiuli-ganvitharebi/
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პროგრესისს ინდიკატორები მაჩვენებელი 

დებულება, სამუშაო აღწერილობები და შეფასების სისტემა დამტკიცებულია ნაწილობრივ 

შესრულებული 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ანალიტიკური განზოგადების 

სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია 
შესრულებულია 

საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის კონცეფცია შემუშავებულია შეუსრულებულია 

სამსახურის მიერ მომზადებულია არანაკლებ 1 საკანონმდებლო ინიციატივა, 

რომელიც წარედგინა მეორე სამუშაო ჯგუფს/იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 
შესრულებულია 

წარდგენილია წინადადება ბიუჯეტის სახსრებზე ან ალტერნატიული 

სახსრების მოზიდვაზე 
შესრულებულია 

 

1.1 შიდა რეგულაციების დახვეწა 

1. დებულების მომზადება, საქმიანობისა და მოკვლევის პროცესების გაწერა 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის დებულების პროექტი 2021 წელს მომზადდა ევროპის 

საბჭოს ხელშეწყობით.70 მასში განსაზღვრულია სამსახურში დოკუმენტბრუნვის, მონაცემთა 

დამუშავების და დოკუმენტების შენახვის წესები, აგრეთვე სამსახურის საქმიანობის 

პროცედურები, ხარისხის კონტროლი და სხვა.  

პროექტის კანონმდებლობასთან თავსებადობის და შესაბამის დოკუმენტებში განსახორციელებელი 

ცვლილებების გადამოწმების მიზნით, დებულების პროექტს გაეცნო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

სამართლებრივი და მატერიალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი. 2022 წლისათვის იგეგმება 

დებულებით გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი საკითხების დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

ბრძანებით დამტკიცება. 

2. სამუშაო აღწერილობების განახლება 

2020 წელს შემუშავდა თანამშრომელთა ინდივიდუალური სამუშაო აღწერილობები. ამასთან, 

სამუშაო აღწერილობებში, სტრატეგიის დოკუმენტში მოცემული მიზნების შესაბამისად, გაიწერა 

დამატებითი ფუნქციები როგორიცაა საჯარო ინფორმაციის დამუშავება და გაცემა, სამსახურის 

სახელით ანალიტიკური ანგარიშების და დოკუმენტების მომზადება, საერთაშორისო 

ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა, და ა.შ. 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის ბრძანებით განისაზღვრა მათ შესრულებაზე პასუხისმგებელი 

პირები. 

3. შეფასების სისტემის დანერგვა 

2020 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის ბრძანებით დამტკიცდა ინსპექტორის აპარატის 

პროფესიულ მოხელეთა საქმიანობის შეფასების მეთოდის და შეფასების პროცესის 

ადმინისტრირების წესი.71 კერძოდ, ბრძანებით გაიწერა: 

- პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების მეთოდი; 

                                                           
70 ევროპის საბჭოს ექსპერტ ირინა წაქაძის ხელშეწყობით დოკუემნტის პროექტი მომზადდა 2021 წლის მაისში. ექსპერტის 

მიერ მომზადებული მოსაზრებები ასევე გულისხმობდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტსა და დებულებაში 

გარკვეული ცვლილებების განხორციელებას. 
71 „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატის პროფესიულ 

მოხელეთა საქმიანობის შეფასების მეთოდის და შეფასების პროცესის ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის №5 ბრძანება. 

მიზანი  №1 - სამსახურის  ინსტიტუციური  განვითარების  უზრუნველყოფა  
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- ხელმძღვანელის მიერ პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების ფორმა; 

- პროფესიული საჯარო მოხელის განვითარების გეგმა; 

- პროფესიული საჯარო მოხელის საბოლოო შეფასების გასაჩივრების ფორმა. 

სამსახურის თანამშრომელთა შეფასება მოიცავს როგორც ძირითადი და დამატებითი ფუნქციების, 

ისე კომპეტენციების შეფასებას. ეს უკანასკნელი მოიაზრებს ინფორმაციის შეგროვებისა და 

ანალიზის, საქმიანობის დაგეგმარების და დროის ეფექტიანად მართვის, ინდივიდუალურად და 

გუნდურად მუშაობის უნარებს; აგრეთვე, თანამშრომლის მიერ სტრესის სათანადო მართვას და 

ეფექტიან კომუნიკაციას. შეფასების პროცესში ჩართული არიან უშუალო ხელმძღვანელი და 

ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების განყოფილების წარმომადგენელი. 2020-2021 

წლებში სამსახურის აპარატის თანამშრომლები განახლებული შეფასების წესის საფუძველზე 

შეფასდნენ. 

 

4. ანალიტიკური განზოგადების სტანდარტის შემუშავება 

ევროკავშირის „სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის“ ხელშეწყობით შეიქმნა გზამკვლევი 

სამართლებრივი წერისა და ანალიზის მეთოდების გამოყენებით სამსახურის მიერ დასკვნების 

განზოგადების მომზადების მიზნით.  

გზამკვლევში განმარტებულია საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებული სამართლებრივი 

ანალიზის მეთოდები (IRAC/CREAC) და მათი გამოყენების მოდელი განზოგადების მომზადებისას. 

დოკუმენტის ძირითად ნაწილში განხილულია სხვადასხვა დისციპლინური გადაცდომის შესახებ 

ქვეთავის სტრუქტურა და წერის საკითხები; გზამკვლევში ასევე მოცემულია ტექნიკური ხასიათის 

რეკომენდაციები (მაგ. ციტირების წესები და ა.შ.). 

5. საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის კონცეფციის შემუშავება 

აღნიშნული აქტივობის შესრულება საჭიროებს დამატებით ადამიანურ რესურსებს 

(პროგრამირების სპეციალისტს) სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად საჭიროებებზე 

მორგებული და გამართული ელექტრონული პროგრამის კონცეფციის შესამუშავებლად. რაც, 

დამატებით ფინანსურ ხელშეწყობას საჭიროებს. საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის 

კონცეფციის შემუშავება იგეგმება 2022-2023 წლებში.   

1.2 საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება  

1. მესამე და მეოთხე ტალღის შემდგომი რეკომენდაციების ანალიზი და საკანონმდებლო 

ცვლილებების მომზადება 

დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის დახვეწის მიზნით 2020 წელს 1 იანვარს „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ძალაში შევიდა ცვლილებები, 

რომელიც უზრუნველყოფს განჭვრეტად დისციპლინური გადაცდომის სახეებსა თუ 

პროცედურებს.72 განისაზღვრა დისციპლინური გადაცდომის დეფინიცია, სამართალწარმოების 

პროცესში შემოვიდა ხარვეზის ინსტიტუტი, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების 5-

წლიანი ხანდაზმულობის ვადა შემცირდა 3 წლამდე, დამკვიდრდა როგორც დასაბუთებული 

ვარაუდის, ისე ალბათობის მაღალი ხარისხის მტკიცებულებითი სტანდარტი და სხვა.73 

                                                           
72

 დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის 2019 წლის ანგარიში https://dis.court.ge/wp-content/uploads/ 

2020/07/dis2.pdf 
73 საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე, ვებგვერდი, 25/12/2019 

https://dis.court.ge/wp-content/uploads/%202020/07/dis2.pdf
https://dis.court.ge/wp-content/uploads/%202020/07/dis2.pdf
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საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადებული 

საკანონმდებლო ცვლილებები ეხება, როგორც გადაცდომების მომწესრიგებელ ნორმებს, ისე 

წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე არსებულ ხარვეზებს. კერძოდ, გადაცდომის სახეებში ისეთი 

საკითხების გათვალისწინებას, როგორიცაა:  

- მხარის სასამართლოში მოწვევის წესის დარღვევა; 

- შუამდგომლობის უპასუხოდ დატოვება; 

- მხარეთათვის კანონით გათვალისწინებულ უფლებით სარგებლობის შეზღუდვა. 

პროცედურულ ნაწილთან დაკავშირებით წარდგენილი რეკომენდაციები შეეხება ხარვეზის 

დადგენის ინსტიტუტს და მასთან დაკავშირებით მისაღებ დოკუმენტებს. ასევე, მიღებულ 

განკარგულებებსა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყვეტილებებში დაშვებული 

უზუსტობების გასწორების საკითხს. 

აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები ეხმიანება დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 

2020 წლის ანგარიშში მოცემულ რეკომენდაციებს და სამსახურის მიერ საქმიანობის ფარგლებში 

გამოკვეთილ ხარვეზებს, რომელთა აღმოფხვრა მნიშვნელოვანია დისციპლინური 

სამართალწარმოების ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად.  

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა აღნიშნული რეკომენდაციები და საკანონმდებლო 

წინადადებები გააცნო სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს: 

- 2020 წლის 18 დეკემბერი: საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია 

და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატა;74 

- 2021 წლის 14 დეკემბერი: სასამართლო სისტემის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო 

ორგანიზაციები - უფლებები საქართველო, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, 

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, სამართლიანი არჩევნები, საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი და დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფი. 

2. სტრატეგიის მე-2 სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა და ინიციატივების წარდგენა 

უნდა აღინიშნოს, რომ საანგარიშო პერიოდში სასამართლო სისტემის სტრატეგიის 

იმპლემენტაციის მიზნით შექმნილი მე-2 სამუშაო ჯგუფი არ შეკრებილა, რის გამოც 

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ვერ შეძლო სამსახურის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო 

წინადადების მე-2 სამუშაო ჯგუფისთვის წარდგენა. თუმცა, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა 

მომზადებული წინადადებები გააცნო მე-2 სამუშაო ჯგუფის თანა-მომხსენებლებს. მომავალში, 

იგეგმება მათი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხვა წევრებისთვის გაცნობა. 

1.3. ფინანსური შესაძლებლობების გაძლიერება  

1. საჭიროებებიდან გამომდინარე ბიუჯეტის სახსრების გაზრდაზე ზრუნვა და ალტერნატიული 

სახსრების მოზიდვა  

2021 წელის დეკემბერს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 

განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი ამტკიცებს 

სამსახურის სტრუქტურას, საშტატო ნუსხასა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებს 

განსაზღვრული საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები 

ხელს უწყობს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ფინანსური და ინსტიტუციური 

დამოუკიდებლობის გაძლიერებას. 

                                                           
74 https://dis.court.ge/strategiis-prezentatsia/  

https://dis.court.ge/strategiis-prezentatsia/


36 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონით დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახურს მიენიჭა საჯარო სამსახურების ძირითად ბაზებზე წვდომის 

უფლებამოსილება. ერთ პლათფორმაზე cloud ეკოსისტემის საშუალებით, შიდა მომხმარებლების 

წვდომის უზრუნველსაყოფად, საჭირო პროგრამის შემუშავების მიზნით საგრანტო მხარდაჭერა 

უზრუნველყო ევროპის საბჭომ. 2021 წელს სამსახურის მიერ მოპოვებული გრანტის საფუძველზე 

ელექტრონული პროგრამის შემუშავება იგეგმება 2022 წელს. 

პროგრესისს ინდიკატორები მაჩვენებელი 

დისციპლინური საფუძვლების შესახებ კომენტარი ხელმისაწვდომია შესრულებულია 

წელიწადში არანაკლებ 1 ანალიტიკური განზოგადება გამოქვეყნებულია შესრულებულია 

2021 წელს საგანმანათლებლო მოდულის მიხედვით გადამზადებულია 20 

მოსამართლე და მსმენელი 

შეუსრულებელია 

წელიწადში არანაკლებ 1 სამუშაო შეხვედრა სადისციპლინო კოლეგიასთან და 

სადისციპლინო პალატასთან; 

შესრულებულია 

წელიწადში არანაკლებ 3 პროაქტიული შეხვედრა მოსამართლეებთან (1 

დასავლეთ საქართველოს, 1 აღმოსავლეთ საქართველოს და 1 თბილისის 

მოსამართლეებთან) 

შეუსრულებელია 

წელიწადში არანაკლებ 1 პროაქტიული შეხვედრა მოსამართლეების 

თანაშემწეებთან 

შეუსრულებელია 

წელიწადში არანაკლებ 1 პროაქტიული სამუშაო შეხვედრა ადვოკატებთან შესრულებულია 

ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრა სახალხო დამცველის აპარატთან შეუსრულებელია 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის შესახებ ბანერები განთავსებულია 

არანაკლებ 3 სასამართლო შენობაში 

შესრულებულია 

ვიდეო ინსტრუქცია ხელმისაწვდომია დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

სამსახურის სოციალურ ქსელში და ვებგვერდზე https://dis.court.ge/ 

შესრულებულია 

სამსახურის ვებგვერდი უზრუნველყოფს შშმპ-ზე ადაპტირებას ხმოვანი 

სიგნალით 

შეუსრულებელია 

 

2.1. საფუძვლებისა და პროცედურის განმარტება 

1. დისციპლინური საფუძვლების განმარტებითი სახელმძღვანელოს/კომენტარების მომზადება 

2020 წელს ევროპის საბჭოს „სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის“ ფარგლებში - ექსპერტ 

გერჰარდ რაისნერის მიერ მომზადდა დისციპლინური გადაცდომის საფუძვლების განმარტებები. 

დოკუმენტი მოკლედ აღწერს თითოეულ დისციპლინურ გადაცდომას და დისციპლინური 

სამართალწარმოების ზოგად ასპექტებს, მათ შორის - ფაქტების მოკვლევის თავისებურებებს, 

ქმედების დისციპლინურ გადაცდომასთან მისადაგების, ბრალისა და ზიანის შესწავლის 

საკითხებს. 

2021 წელს ევროკავშირის პროექტის „სასამართლო რეფორმების მხარდაჭერა საქართველოში“ 

ფარგლებში მომზადდა მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლების 

განმარტების პრაქტიკული სახელმძღვანელო. კვლევის პირველი ნაწილში მოცემულია 

დისციპლინური გადაცდომის სახეების განმარტება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად. კვლევის მეორე ნაწილში 

მიზანი  №2 - დისციპლინური  სამართალწარმოების  ეფექტიანობის  და  

ხელმისაწვდომობის  გაზრდა  

https://dis.court.ge/
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აღწერილია იტალიისა და საფრანგეთის კანონმდებლობა, აგრეთვე სადისციპლინო ორგანოების 

(მაგისტრატურის უმაღლესი საბჭოების) რელევანტური გადაწყვეტილებები (მაგალითად, 

მიუკერძოებლობის ვალდებულება, გულისხმიერების ვალდებულება და ა.შ.).75 

2. ანალიტიკური განზოგადების მომზადება 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის წლიური ანგარიშები მოიცავს დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის დასკვნების და გადაწყვეტილებების განზოგადებას ყველა გადაცდომასთან 

მიმართებით, მათ შორის, გადაცდომის განმარტების და დასკვნის დასაბუთების მიზნით 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ გამოყენებულ საერთაშორისო სტანდარტებსა და 

გადაწყვეტილებებს. წლიური ანგარიშები ხელმისაწვდომია დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

სამსახურის ვებგვერდზე.76 

3. საგანმანათლებლო მოდულის მომზადება იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან ერთად 

საგანმანათლებლო მოდული დიდწილად ეფუძნება დისციპლინური გადაცდომების 

განმარტებებსა და კომენტარებს. ვინაიდან აღნიშნული დოკუმენტები 2021 წელს მომზადდა, 

საგანმანათლებლო დოკუმენტის შემუშავება იგეგმება 2022 წლისათვის.  

4. საინფორმაციო ხასიათის მასალების მომზადება. 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ 

კვარტალურად მზადდებოდა საქმიანობის სტატისტიკური ანგარიში, რომელიც მოიცავს 

მონაცემებს საჩივრის ავტორების, საქმეთა კატეგორიების და სასამართლო ინსტანციების 

შესაბამისად, გადაცდომის სახეების და საქმეთა კატეგორიების მიხედვით. კვარტალური 

ანგარიშები ხელმისაწვდომია სამსახურის ვებგვერდზე.77 

კვარტალური ანგარიშების პარალელურად დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ 

ევროკავშირის „სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის“ ხელშეწყობით მზადდებოდა ძირითადი 

სტატისტიკური ინფორმაციის შემცველი ინფოგრაფიკები, რომელიც განთავსებულია 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის სოციალურ ქსელში.78 

2.2. სამსახურის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და გამოცდილების გაზიარება  

1. ანალიტიკური განზოგადების განხილვა სადისციპლინო კოლეგიასთან და სადისციპლინო 

პალატასთან 

2. კომენტარების და ანალიტიკური განზოგადების პროაქტიული განხილვა მოსამართლეებთან 

3. კომენტარების და ანალიტიკური განზოგადების განხილვა მოსამართლის თანაშემწეებთან 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ბაზაზე 

4. კომენტარების და ანალიტიკური განზოგადების განხილვა იუსტიციის სკოლის მსმენელებთან 

                                                           
75 მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლების განმარტების პრაქტიკული სახელმძღვანელო და 

შედარებით-სამართლებრივი კვლევა იტალიისა და საფრანგეთის პრაქტიკის მიხედვით,  

https://dis.court.ge/mosamarthletha-distsiplinuri-pasukhismgeblobis-saphudzvlebis-ganmartebis-praqtikuli-sakhelmdzghvanelo-da-

shedarebith-samarthlebrivi-kvleva-italiisa-da-saphrangethis-praqtikis-mikhedvith/  
76 დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიშები https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtoris-

samsakhuris-2020-tslis-saqmianobis-angarishi/  
77 კვარტალური სტატისტიკური ანგარიშები: https://dis.court.ge/category/statistics/  
78 https://www.facebook.com/officeofindependentinspector/   

https://dis.court.ge/mosamarthletha-distsiplinuri-pasukhismgeblobis-saphudzvlebis-ganmartebis-praqtikuli-sakhelmdzghvanelo-da-shedarebith-samarthlebrivi-kvleva-italiisa-da-saphrangethis-praqtikis-mikhedvith/
https://dis.court.ge/mosamarthletha-distsiplinuri-pasukhismgeblobis-saphudzvlebis-ganmartebis-praqtikuli-sakhelmdzghvanelo-da-shedarebith-samarthlebrivi-kvleva-italiisa-da-saphrangethis-praqtikis-mikhedvith/
https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtoris-samsakhuris-2020-tslis-saqmianobis-angarishi/
https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtoris-samsakhuris-2020-tslis-saqmianobis-angarishi/
https://dis.court.ge/category/statistics/
https://www.facebook.com/officeofindependentinspector/
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ანალიტიკური განზოგადების განხილვა სადისციპლინო კოლეგიასთან, სადისციპლინო 

პალატასთან, მოსამართლეებთან, მოსამართლის თანაშემწეებთან და იუსტიციის სკოლის 

მსმენელებთან არ ჩატარებულა. აღნიშნული აქტივობები 2022 წელს განხორციელდება. 

5. სამუშაო შეხვედრა უფასო იურიდიული დახმარების სამსახურის წარმომადგენლებთან 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2020 წლის 23 აპრილს გამართა შეხვედრა იურიდიული 

დახმარების სამსახურთან, რომელსაც სხვადასხვა რეგიონიდან 20-მდე ადვოკატი ესწრებოდა. 

შეხვედრაზე დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა - ზურაბ აზნაურაშვილმა, 2020 წელს, დისციპლინურ 

სამართალწარმოებაში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებსა და მათთან 

დაკავშირებულ პრაქტიკაზე ისაუბრა, მონაწილეებს სტატისტიკური ინფორმაცია გააცნო და 

დასმულ შეკითხვებს უპასუხა.79 

6. სამუშაო შეხვედრა სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებთან 

საანგარიშო პერიოდში სამუშაო შეხვედრა სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებთან არ 

ჩატარებულა. დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური შეხვედრას 2022 წელს გეგმავს. 

7. პროაქტიული შეხვედრები ადვოკატებთან, სტუდენტებთან და მედიის წარმომადგენლებთან 

2021 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა დაიწყო კამპანია „გაიგე მეტი 

დისციპლინურ სამართალწარმოებაზე“. კამპანიის მიზანს დისციპლინური სამართალწარმოების 

შესახებ ცნობიერების გაზრდა წარმოადგენდა, რომლის ფარგლებშიც დამოუკიდებელი 

ინსპექტორი შეხვდა ადვოკატებს, მედიის, ადგილობრივი ხელისუფლების და სამოქალაქო 

სექტორის წარმომადგენლებს. 

პროაქტიული შეხვედრები 

თარიღი ორგანიზაციის დასახელება რაოდენობა 

22.02.2021 

და 
25.02.2021 

რეგიონული შეხვედრები (8 რეგიონში მოქმედი იურისტები, 

ადვოკატები, ადგილობრივი ხელისუფლების, მედიის და სამოქალაქო 

სექტორის წარმომადგენლები) 

150 

16.06.2021 ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო და ეთიკის კომისია 15 

08.10.2021 აკადემიური წრეების წარმომადგენლები (12 უნივერსიტეტი) 12 

28.10.2021 აკადემიური წრეების წარმომადგენლები (11 უნივერსიტეტი) 11 

29.10.2021 მედიატორთა ასოციაციის ეთიკის კომისია 15 

10.11.2021 ა(ა)იპ საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირი 40 

 

დაგეგმილი კამპანიის ფარგლებში დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა 16 საჯარო ლექცია ჩაატარა 

სტუდენტებისთვის, რომელსაც ჯამში 375 პირი ესწრებოდა. 

საჯარო ლექციები 

თარიღი ორგანიზაციის დასახელება რაოდენობა 

15.04.21 თბილისის ღია უნივერსიტეტი (ალტე უნივერსიტეტი) 35 

                                                           
79 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3893676407390586&set=pcb.3893678070723753  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3893676407390586&set=pcb.3893678070723753
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21.04.21 ევროპის უნივერსიტეტი (დისტანციური) 25 

27.04.21 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (დისტანციური) 25 

29.04.21 ა(ა)იპ იურიდიული განათლების ფონდი (დისტანციური) 20 

27.05.21 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (დისტანციური) 25 

03.06.21 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (დისტანციური) 25 

09.06.21 სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 20 

11.06.21 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(დისტანციური) 
15 

22.06.21 ევროპის უნივერსიტეტი 15 

24.06.21 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ) (დისტანციური) 15 

06.10.21 საქართველოს სტუდენტური პარლამენტი (დისტანციური) 25 

22.10.21 საქართველოს უნივერსიტეტი (დისტანციური) 20 

01.11.21 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (ჰიბრიდული) 30 

04.11.21 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 20 

05.11.21 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 25 

08.11.21 გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (დისტანციური) 35 

 

2.3. ფიზიკური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ტექნოლოგიების განვითარება 

ფიზიკური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით სტრატეგიის დოკუმენტით გათვალისწინებული 

იყო ვიდეორგოლის მომზადება, ვებგვერდის განახლება, საინფორმაციო ბანერების განთავსება და 

ფლაერების მომზადება, მათ შორის, არსებული ვებგვერდის შშმ პირების საჭიროებებზე 

ადაპტირება.  

1. ვიდეო ინსტრუქციების მომზადება 

2020 წელს, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა ევროპის საბჭოს პროექტის „სასამართლოს 

რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ ხელშეწყობით მოამზადა ორი ვიდეორგოლი: საჩივრის 

შევსების ინსტრუქცია,80 და დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი.81 

ორივე ვიდეორგოლი საინფორმაციო ხასიათისაა: 

- ვიდეო „საჩივრის შევსების ინსტრუქცია“ დეტალურად ასახავს მოსამართლეთა მიმართ 

საჩივრის შევსების პროცედურას; 

- ვიდეო „დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი“ განმარტავს საჩივრის განხილვის 

ეტაპებს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის კანცელარიაში რეგისტრაციიდან საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღებამდე. 

 

                                                           
80 https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=QkwodE58jGE&feature=emb_logo  
81 https://www.youtube.com/watch?v=kARn00u4uPs  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=QkwodE58jGE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kARn00u4uPs
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ვიდეორგოლები განთავსებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე,82 

youtube არხზე83 და Facebook გვერდზე84. 

2. ახალი ვებგვერდის მომზადება 

2020 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის რებრენდინგის ფარგლებში შეიქმნა 

ახალი ვებგვერდი dis.court.ge, სადაც შესაძლებელია საჩივრის ახალი ფორმის მიღება, 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყვეტილებების, წლიური ანგარიშებისა და სტატისტიკური 

ინფორმაციის გაცნობა. აღნიშნული ვებგვერდი 2020 წელს სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებდა. 

2021 წლიდან ვებგვერდი ტექნიკურად დაიხვეწა - საიტს დაემატა ქვე-კატეგორიები და დღეის 

მდგომარეობით უზრუნველყოფს დაინტერესებული პირებისათვის ინფორმაციის სწრაფ, ეფექტურ 

და მარტივი გზით მოძიების შესაძლებლობას.  

3. საინფორმაციო ბანერებისა და ფლაერების მომზადება 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ევროპის 

საბჭოს ხელშეწყობით დაიბეჭდა 2000-მდე საინფორმაციო ფლაერი, რომელიც ასახავს 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის, დისციპლინური გადაცდომების, დისციპლინური 

სახდელების, დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესისა და დისციპლინურ 

სამართალწარმოებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.85 ფიზიკურ შეხვედრებზე დამსწრე პირებს, 

დამატებითი ინფორმაციის გაცნობის მიზნით, გადაეცათ ფლაერები. 

2021 წელს სამსახურმა უზრუნველყო სასამართლოებში საინფორმაციო ბროშურების განთავსება. 

ბროშურა მოიცავს ინფორმაციას დისციპლინური საჩივრისა და მასში მისათითებელი 

სავალდებულო მონაცემების შესახებ, აგრეთვე სამსახურის საკონტაქტო მონაცემებსა და საჩივრის 

შევსებისას გასათვალისწინებელ დეტალებს. ბროშურები მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა 

ინსტანციის სასამართლოშია განთავსებული.86 

4. სამსახურის ვებგვერდის შშმ პირების საჭიროებებზე ადაპტირება 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური ვებგვერდის შშმ პირებზე ადაპტირებისათვის 

შესაბამისი პროგრამის შესყიდვის მიზნით განაგრძობს მოლაპარაკებებს საერთაშორისო დონორ 

ორგანიზაციებთან. 

5. მოკვლევის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით მონაცემთა ბაზებზე წვდომის გაუმჯობესება 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანულ კანონში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, 2020 წლის 1 იანვრიდან მიენიჭა 

ბაზებზე წვდომის უფლებამოსილება.87 

დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის 

ინფორმაციასთან მარტივი და სწრაფი წვდომისათვის ახალი პროგრამის შემუშავება და საჯარო 

დაწესებულებების სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებზე წვდომის უზრუნველყოფა გახდა საჭირო. ამ 

მიზნით საგრანტო განაცხადი წარედგინა ევროპის საბჭოს „სასამართლოს რეფორმის მხარდაჭერა 

საქართველოში“ პროექტს. 2021 წელს ევროპის საბჭოსგან დამტკიცებული გრანტით სამსახური 

                                                           
82 https://dis.court.ge/category/videos/  
83 https://www.youtube.com/channel/UCFtKQG2_OwBYNTfgPE2RL5A  
84 https://www.facebook.com/officeofindependentinspector/videos/206491141169762 

https://www.facebook.com/officeofindependentinspector/videos/182091843759628   
85 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3895949247163302&set=pcb.3895965620494998  
86 https://dis.court.ge/sasamarthloebshi-sainphormatsio-broshurebi-ganthavsda/  
87 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 757 მუხლის 11 პუქნტი 

https://dis.court.ge/category/videos/
https://www.youtube.com/channel/UCFtKQG2_OwBYNTfgPE2RL5A
https://www.facebook.com/officeofindependentinspector/videos/206491141169762
https://www.facebook.com/officeofindependentinspector/videos/182091843759628
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3895949247163302&set=pcb.3895965620494998
https://dis.court.ge/sasamarthloebshi-sainphormatsio-broshurebi-ganthavsda/
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შეძლებს ერთ პლათფორმაზე cloud ეკოსისტემის საშუალებით სხვადასხვა მონაცემთა ბაზების 

ინფორმაციაზე შიდა მომხმარებლების წვდომას. 

ევროპის საბჭოს მიერ გამოყოფილი საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდება და გრანტით 

გათვალისწინებული პროგრამა შეიქმნება 2022 წელს. 

 

პროგრესისს ინდიკატორები მაჩვენებელი 

ჩატარებულია თანამშრომელთა საჭიროებების კვლევა შესრულებულია 

გადამზადებულია ყველა თანამშრომელი - არანაკლებ 1 ტრენინგი პროფესიული 

ცოდნის და 1 ტრენინგი პროფესიული უნარების განვითარების მიმართულებით 

ნაწილობრივ 

შესრულებულია 

მომზადებულია არანაკლებ 1 თემატური კვლევა დისციპლინური 

სამართალწარმოების მიმართულებით 

შეუსრულებელია 

ჩატარებულია არანაკლებ 2 ვიდეო-კონფერენცია/სამუშაო შეხვედრა ევროპის 

საბჭოს ქვეყნების წევრი სახელმწიფოების დამოუკიდებელი დისციპლინური 

წარმოების მექანიზმის წარმომადგენლებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით. 

შეუსრულებელია 

 

3.1. ცოდნის და პროფესიული უნარების განვითარების ხელშეწყობა 

1. თანამშრომლების ტრენინგ საჭიროებების კვლევა 

მიზანი  №3 - თანამშრომლების  განგრძობადი  პროფესიული  განვითარების  

უზრუნველყოფა  

№ თარიღი ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრები 
დონორი 

ორგანიზაცია 

1 13.06.2020 დისციპლინური გადაცდომის ახალი სახეები USAID/PROLoG 

2 01.10.2020 
დასაბუთების სტანდარტები - ინდივიდუალური შეხვედრები 

თანამშრომლებთან 
EU4Justice 

3 13.10.2020 მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები USAID/PROLoG 

4 28.10.2020 
საკონსტიტუციო სასამართლოს და ადამიანის უფლებათა ევროპუ-

ლი სასამართლოს სტანდარტები დასაბუთებასთან დაკავშირებით 
EU4Justice 

5 07.12.2029 

მონაცემთა ბაზებთან წვდომა და პერსონალური მონაცემების დაცვა 

-საფრანგეთის, რუმინეთის, ბულგარეთის, იტალიისა და პორტუგა-

ლიის ინსპექტორატის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა 

CoE 

6 8.12.2020 კანონიერების კონცეფცია EU4Justice 

7 17.12.2020 ეფექტიანი კომუნიკაცია  CoE 

8 11.03.2021 გადაწყვეტილებების დასაბუთება EU4Justice 

9 21.04.2021 სამართლებრივი განზოგადების საკითხები EU4Justice 

10 27.09.2021 
დისციპლინური სამართალწარმოების საერთაშორისო 

სტანდარტები 
USAID/PROLoG 

11 28.09.2021 
სოციალურ ქსელში მოსამართლის აქტიურობა და გამოხატვის 

თავისუფლება 
USAID/PROLoG 

12 30.09.2021 თანასწორობის პრინციპის დარღვევასა და მოკვლევის პრინციპები USAID/PROLoG 
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2020 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა აპარატის თანამშრომლების გამოკითხვის 

საფუძველზე ჩაატარა ტრენინგ საჭიროებების კვლევა. საბოლოო დოკუმენტი წარედგინა 

დამოუკიდებელ ინსპექტორს დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ტრენინგების დაგეგმვის მიზნით 

და ასევე გასაცნობად სამსახურის თანამშრომლებს.  

აღნიშნული კვლევის საფუძველზე გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად დაიგეგმა 

ტრენინგები როგორც ცოდნის ისე უნარების გაძლიერების მიზნით, მათ შორის ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

პრაქტიკაში გამოყენების, აგრეთვე დასკვნების დასაბუთებულობის გაუმჯობესების კუთხით. 

2. არსებული გამოწვევების ანალიზი და მის საფუძველზე სწავლების ორგანიზება  

არსებული გამოწვევების ანალიზის საფუძველზე დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით 

თანამშრომლებისთვის დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები: 

 

3. გაცვლითი პროგრამები - სტაჟირებები და სასწავლო ვიზიტები 

საანგარიშო პერიოდში, მსოფლიოში არსებული პანდემიის გათვალისწინებით, გაცვლითი 

პროგრამები, როგორიცაა სტაჟირებები და სასწავლო ვიზიტები არ განხორციელებულა. აღნიშნული 

აქტივობის 2022 წელში განხორციელება კვლავ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზეა დამოკიდებული.  

4. მართვის უნარების განვითარება  

ტრენინგ საჭიროებების შესწავლის საფუძველზე გამოვლენილ საკითხებზე შესაბამისი 

ტრენინგების ჩატარება იგეგმება 2022-2023 წლებში.  

3.2 კვლევითი მიმართულების განვითარება 

განზოგადების და/ან დისციპლინური სამართალწარმოების სხვადასხვა ასპექტის თემატური 

კვლევების ორგანიზება 

განზოგადების და/ან დისციპლინური სამართალწარმოების სხვადასხვა ასპექტის თემატური 

კვლევები არ განხორციელებულა. აღნიშნული აქტივობის განხორციელება იგეგმება მომდევნო 

წლებში.  

3.3. სტაჟირების ინსტიტუტის კონცეფციის მომზადება  

სტაჟიორთა მიღების წესისა და მათი გადამზადების კონცეფციის მომზადება. 

2021 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ მომზადდა სტაჟირების კონცეფციის 

სამუშაო ვერსია. სტაჟირების წესის მიღება და მის საფუძველზე სტაჟიორთა შერჩევა იგეგმება 2022-

2023 წლებისათვის. 
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4.1 ანგარიშების მომზადება და მათი გასაჯაროება 

1. კვარტალური/წლიური ანგარიშების პროაქტიულად მომზადება, გამოქვეყნება & პრეზენტაცია, 

მათ შორის მოსამართლეთა კონფერენციაზე 

მეოთხე ტალღის რეფორმის შედეგად განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების 

საფუძველზე 2020 წლის 1 იანვრიდან შეიცვალა დისციპლინური გადაცდომის სახეები და 

დაიხვეწა დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი. საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად 

დამოუკიდებელ ინსპექტორს დაეკისრა გაწეული საქმიანობის თაობაზე ინფორმაციის 

პროაქტიულად გამოქვეყნების ვალდებულება.88 აღნიშნულის საფუძველზე დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახური ამზადებს კვარტალურ ანგარიშებს, რომლებიც ქვეყნდება 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე.89 

კვარტალური ანგარიშები მოიცავს:  

- ზოგად სტატისტიკურ ინფორმაციას 

- სტატისტიკური ინფორმაცია დისციპლინური საჩივრის ავტორთა შესახებ 

- სტატისტიკური ინფორმაცია საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად 

- სტატიკური ინფორმაცია სასამართლო ინსტანციების შესაბამისად 

- სტატისტიკური ინფორმაცია მოსამართლეთა შესაბამისად 

- სტატისტიკური ინფორმაცია დისციპლინური გადაცდომების შესახებ 

- სტატისტიკური ინფორმაცია გადაცდომის სახეებისა და საქმეთა კატეგორიების შესაბამისად 

- დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყვეტილებების სტატისტიკას 

- სტატისტიკური ინფორმაცია მომზადებული დასკვნებისა და სადისციპლინო სხდომების 

შედეგების შესახებ 

- სტატისტიკურ ინფორმაციას სადისციპლინო სხდომების შესახებ 

 

კვარტალური ანგარიშის პარალელურად მომზადდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 

2020 წლის საქმიანობის წლიური ანგარიში. წლიური ანგარიში მოიცავს როგორც სტატისტიკურ 

მონაცემებსა და მათ ანალიზს, ისე კონკრეტული გადაცდომის სახეების შესაბამისად 

                                                           
88 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 511 მუხლის მე-12 პუნქტი 
89 https://dis.court.ge/category/statistics/  

მიზანი  №4 - საზოგადოების  წინაშე  სამსახურის  ანგარიშვალდებულების  

გაძლიერება  და  პარტნიორებთან  თანამშრომლობის  გაღრმავება  

პროგრესისს ინდიკატორები მაჩვენებელი 

წელიწადში 4 კვარტალური და 1 წლიური ანგარიში საჯაროდ ხელმისაწვდომია შესრულებულია 

წლიური ანგარიშის და პრაქტიკის არანაკლებ 2 პრეზენტაცია: (ა) 

მოსამართლეთა კონფერენციის და (ბ) საერთაშორისო და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, აგრეთვე პროფესიული ჯგუფების წინაშე 

შესრულებულია 

წელიწადში არანაკლებ 1 დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრის ორგანიზება შესრულებულია 

არანაკლებ 1 სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება სამართლის სკოლის 

ფაკულტეტებთან/სკოლებთან პოტენციური თანამშრომლობის შესახებ 

შესრულებულია 

არანაკლებ 1 სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება მედია საშუალებებიის 

წარმომადგენლებთან დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის 

შესახებ 

შეუსრულებელია 

https://dis.court.ge/category/statistics/
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მომზადებული დასკვნების განზოგადებას, დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყვეტილებების 

ანალიზს, განხორციელებული და სამომავლო გეგმების შესახებ ინფორმაციასა და 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის რეკომენდაცია/წინადადებებს.90 

2020 წელს ანგარიში მოსამართლეთა კონფერენციაზე არ ყოფილა წარდგენილი, თუმცა ანგარიშის 

პრეზენტაცია ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის ხელშეწყობით გაიმართა 2021 

წლის 26 აპრილს. პრეზენტაციას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და სადისციპლინო 

კოლეგიის წევრები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვა 

დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ.91 

ამასთან, 2021 წლის 31 ოქტომბერს საქართველოს მოსამართლეთა XXX კონფერენციაზე ზურაბ 

აზნაურაშვილმა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020-2021 წლების საქმიანობის 

ანგარიში წარადგინა.92 დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანულ კანონში 2020 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებულ საკანონმდებლო 

ცვლილებებზე ისაუბრა, მოსამართლეებს გააცნო სტატისტიკური მონაცემები და მნიშვნელოვანი 

საქმეების შესახებ ინფორმაცია. დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მიმდინარე აქტივობებსა და 

სამომავლო გეგმებზე მსჯელობისას, ყურადღება ასევე გაამახვილა არსებულ გამოწვევებზე. 

2. პრაქტიკის ანალიზის პრეზენტაცია/განხილვა სამიზნე ჯგუფებთან  

პრაქტიკის ანალიზის პრეზენტაცია საჯარო ლექციებისა და შეხვედრების ფარგლებში გაიმართა 

სტუდენტებთან, ადვოკატებთან, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან და მედიატორთა 

ეთიკის კომისიის წევრებთან (იხ. 2.2 აქტივობა). მისი განხილვა არ მომხდარა მოსამართლეებთან, 

სასამართლოს თანაშემწეებთან, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. 

მოსამართლეებთან და მოსამართლეთა თანაშემწეებთან პრაქტიკის განსახილველად ერთობლივი 

ღონისძიების დაგეგმვის მიზნით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს როგორც იუსტიციის უმაღლეს 

სკოლასთან, ისე დონორ ორგანიზაციებთან. 

4.2 თანამშრომლობა პარტნიორებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან 

1. დონორების რეგულარული საკოორდინაციო შეხვედრების ორგანიზება 

2021 წლის 28 იანვარსა და 13 სექტემბერს, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 

ინიციატივით საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან საკოორდინაციო შეხვედრა 

გაიმართა.93 შეხვედრას EU4Justice ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტი, ევროპის 

საბჭოს პროექტის - „სასამართლოს რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ და ამერიკის 

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ პროექტის 

„კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. 

შეხვედრებზე დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა სტრატეგიული განვითარების ძირითადი 

მიმართულებების დოკუმენტით გათვალისწინებული აქტივობები მიმოიხილა - განისაზღვრა ის 

აქტივობები, რომელთა განხორციელებაც დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაიგეგმა. 

2. პროაქტიული კომუნიკაცია სამოქალაქო საზოგადოებასთან, პროფესიულ გაერთიანებებთან და 

აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან  

სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახურმა რამდენიმე შეხვედრა გამართა. არასამთავრობო ორგანიზაციების 

                                                           
90 https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtoris-samsakhuris-2020-tslis-saqmianobis-angarishi/  
91 https://dis.court.ge/2020-tslis-angarishis-prezentatsia-gaimartha/  
92 https://dis.court.ge/angarishis-tsardgena-mosamarthletha-xxx-konpherentsiaze/  
93 https://dis.court.ge/donortha-sakoordinatsio-shekhvedra/; 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4304265589664997&set=pcb.4304267706331452; 

https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtoris-samsakhuris-2020-tslis-saqmianobis-angarishi/
https://dis.court.ge/2020-tslis-angarishis-prezentatsia-gaimartha/
https://dis.court.ge/angarishis-tsardgena-mosamarthletha-xxx-konpherentsiaze/
https://dis.court.ge/donortha-sakoordinatsio-shekhvedra/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4304265589664997&set=pcb.4304267706331452
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ჩართულობის გაზრდის მიზნით დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა სტრატეგიული 

განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ დოკუმენტი განიხილა არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად, რომელთა მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებები 

მეტწილად გათვალისწინებულ იქნა დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის მომზადებისას.94  

2021 წლის 26 აპრილს, ევროკავშირის „სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის“ ხელშეწყობით 

გაიმართა დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის საქმიანობის წლიური ანგარიშის 

პრეზენტაცია, რომელსაც საერთაშორისო95 და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ.96  

აქვე აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ ონლაინ გამართულ 

რეგიონულ შეხვედრებში ადვოკატებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან ერთად სამოქალაქო 

სექტორის წარმომადგენლებიც იღებდნენ მონაწილეობას.97 

2021 წლის 14 დეკემბერს, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ინიციატივითა და 

USAID/PROLoG-ის ხელშეწყობით არასამთავრობო ორგანიზაციებთან98 გაიმართა შეხვედრა. 

შეხვედრის მიზანს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში, 

დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ხარვეზების განხილვა და მათი 

მოგვარების გზებზე მსჯელობა წარმოადგენდა. შეხვედრაზე დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა 

მონაწილეებს პრაქტიკაში წარმოჩენილი ხარვეზები გააცნო და მონაწილეებთან ერთად მათი 

გადაჭრის გზებზე იმსჯელა.  

პროფესიულ გაერთიანებებთან პროაქტიული კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის გაღრმავების 

მიზნით ა(ა)იპ საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის წარმომადგენლებთან 

მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმით გათვალისწინებულია პრაქტიკული კონფერენციების 

ერთობლივი მომზადება; კონფერენციებსა და შეკრებებზე მხარეთა წარმომადგენლების დასწრების 

უზრუნველყოფა; პრაქტიკის გაზიარება.  

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმის საქართველოში დანერგვა/პოპულარიზაცია და 

აგრეთვე ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის და მისი ინსტიტუციური როლის ცნობადობის 

ამაღლების მიზნით მედიატორთა ასოციაციის ეთიკის კომისიასთან 2021 წლის 17 ივნისს 

გაფორმდა მემორანდუმი.  

აქვე იხილეთ 1.2 აქტივობა 

 

3. სამართლის ფაკულტეტებთან/სკოლებთან თანამშრომლობა 

გამოცდილების გაზიარებისა და მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების 

შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიზნით დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა გააფორმა 

7 მემორანდუმი უნივერსიტეტებთან და პროფესიულ ორგანიზაციებთან. 

 

                                                           
94 დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტი 

2020-2021, გვ. 3 
95 EU4Justice, Coe office in Georgia, USIAD/ProlOg  
96 https://dis.court.ge/2020-tslis-angarishis-prezentatsia-gaimartha/  
97 https://dis.court.ge/regionuli-shekhvedrebi-grdzeldeba/  
98 სასამართლო სისტემის საკითხებზე მომუშავება არასამთავრობო ორგანიზაციები - უფლებები საქართველო, 

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, სამართლიანი არჩევნები, 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი და დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფი. 

https://dis.court.ge/2020-tslis-angarishis-prezentatsia-gaimartha/
https://dis.court.ge/regionuli-shekhvedrebi-grdzeldeba/
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მემორანდუმი 

თარიღი ორგანიზაციის დასახელება 

09.06.21 სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 

22.06.21 ევროპის უნივერსიტეტი 

26.10.21 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

05.11.21 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

მემორანდუმის საფუძველზე ჩატარდა საჯარო ლექციები, როგორც ონლაინ ისე ფიზიკურად. 

ამასთან, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმის 

ფარგლებშიც სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები: 

- ეწვივნენ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს; 

- შეხვდნენ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო პალატის თავმჯდომარეს, ბატონ 

გიორგი მიქაუტაძეს. 

ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2 შეხვედრა გამართა 

სამართლის ფაკულტეტების/სკოლების წარმომადგენლებთან. 2021 წლის 8 და 28 ოქტომბერს 

გამართულ შეხვედრებზე საქართველოს 25-მდე წამყვანი უნივერსიტეტის სამართლის 

ფაკულტეტის/სკოლის წარმომადგენლებთან შეხვედრის მიზანს დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

სამსახურის შესახებ უმაღლესი სასწავლებლებისათვის ინფორმაციის მიწოდება წარმოადგენდა. 

ბატონმა ზურაბ აზნაურაშვილმა ისაუბრა სამსახურის საქმიანობის შესახებ, დისციპლინური 

სამართალწარმოების მნიშვნელობასა და სასწავლო მოდულებში მოსამართლეთა მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების გათვალისწინების აუცილებლობაზე. 

4. საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება ან/და მათში მონაწილეობა 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 2019 წელს დაიწყო ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენციების ორგანიზება ისეთ საკითხებზე, რომელიც მჭიდრო კავშირშია მოსამართლეთა 

დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესთან. სამწუხაროდ, 2020-2021 წლებში მსოფლიოში 

შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე კონფერენციები ვერ ჩატარდა. 

ამის მიუხედავად, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მანდატს მიკუთვნებულ საკითხთან 

დაკავშირებით დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა, ზურაბ აზნაურაშვილმა, 2021 წლის 19 ნოემბერს 

მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში „ხელისუფლება და 

საზოგადოება - 2021“, სადაც წარადგინა მოხსენება: „მოსამართლის დაცვის გარანტიები 

დისციპლინურ სამართალწარმოებაში“. 

4.3. საინფორმაციო კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება 

1. მედიის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია - ღონისძიებების ორგანიზება 

2020-2021 წლებში მედიის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრები ვერ განხორციელდა 

პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობის გამო. აღნიშნული აქტივობის განხორციელება იგეგმება 

2022-2023 წლებში. 

2. ვებგვერდისა და სოციალური მედიის მართვის გაუმჯობესება 

სოციალური მედიის მართვის გაუმჯობესების მიზნით გაიზარდა სოციალურ მედია - Facebook-ზე 

განთავსებული ინფორმაციის მრავალფეროვნება. კერძოდ, დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

სამსახურის მიერ ხდება როგორც სიახლეების, ასევე კვარტალური ანგარიშებთან დაკავშირებული 

ინფოგრაფიკების, საინფორმაციო ვიდეორგოლების, კამპანიების შემაჯამებელი ვიდეოების და 

დაგეგმილი ონლაინ შეხვედრების შესახებ ინფორმაციების განთავსება. 

https://www.facebook.com/officeofindependentinspector
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ამასთან, ვებგვერდის მართვის გაუმჯობესების მიზნით დამოუკიდებელი ინსპექტორის აპარატში 

ორ თანამშრომელზე გადანაწილდა ვებგვერდის მართვის ფუნქციები, რამაც დააჩქარა ვებგვერდზე 

ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება.  

3. საინფორმაციო ბროშურების მომზადება და გავრცელება 

იხ. 2.3.3 აქტივობა. 

4. ცხელი ხაზის ამოქმედება 

ახალი კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ, არსებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური გადავიდა დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე. 

შესაბამისად, დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებით არსებული შეკითხვების 

თაობაზე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს 

დაუკავშირდეს ტელეფონის ნომერზე 571 071 993. საანგარიშო პერიოდში, ცხელი ხაზის 

საშუალებით 150-ზე მეტი 5ზარი განხორციელდა ინსპექტორის სამსახურში. 

დასკვნა 

აქტივობების პროგრესის ინდიკატორების შეფასებამ ცხადყო, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

სამსახურმა აქტივობების ის ნაწილი, რომლის განხორციელებაც აპარატის ადამიანური 

რესურსებისა და დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით შესაძლებელი იყო განხორციელდა.  

დიაგრამის თანახმად, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა უზრუნველყო დაგეგმილი 

აქტივობების 56%-ის შესრულება და 8%-ის ნაწილობრივ შესრულება. ვერ შესრულდა აქტივობების 

36%, რაც მეტწილად განაპირობა Covid-19 პანდემიამ, ფინანსური რესურსის არ არსებობამ ან 

ადამიანური რესურსის სიმცირემ. 

სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულების მაჩვენებელი (ჯამში 40 

აქტივობა). 

 

 

 

 

 

 

 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური მუშაობს 2022-2023 წლების 

სტრატეგიის შემუშავებაზე, სადაც გათვალისწინებულია ის აქტივობები, რომლებიც მიმდინარე 

სტრატეგიით ვერ შესრულდა. 
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დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტისგან 

დამოუკიდებლად რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქტივობა განახორციელა. აღნიშნული 

ღონისძიებების ნაწილი 2019-2020 წლების ანგარიშებიდან მომდინარეობდა. კერძოდ, დავის 

გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თავად 

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა მონაწილეობა მიიღო მედიატორთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის 

პრეზენტაციაში99, ხოლო სამსახურის სახელით მემორანდუმი გააფორმა ახლადშექმნილ 

მედიატორთა ეთიკის კომისიასთან100 რის შემდეგაც დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურმა 

სამუშაო შეხვედრა101 გამართა საქართველოს მედიატორთა ასოციაციასთან. შეხვედრაზე 

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ახლადშექმნილი ეთიკის კომისიის წევრებს გამოცდილება 

გაუზიარა. მემორანდუმის მიზანს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობისა და 

მედიაციის, როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმის პოპულარიზაცია და 

ცნობადობის ამაღლება წარმოადგენს. აღნიშნული კი თავისმხრივ ხელს შეუწყობს ერთი მხრივ 

ალტერნატიული მექანიზმების განვითარებას, ხოლო მეორე მხრივ სასამართლო სისტემის 

განტვირთვას. 

ამასთან, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის შესახებ ცნობიერებისა და დისციპლინური 

სამართალწარმოების შესახებ ცნობადობის გაზრდის მიზნით 2021 წელს, დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახურმა ჩაატარა პირველი ეროვნული შეჯიბრი „სამოსამართლო ქცევა და 

დისციპლინა“, რომელიც არის მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების 

სიმულაცია. ეროვნული შეჯიბრის მიზანს, ასევე, წარმოადგენდა მოსამართლის მიმართ 

დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ სტუდენტთა თეორიული ცოდნის გაღრმავება და 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება.  

შეჯიბრის ჩატარებას წინ უძღოდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ ეროვნული 

შეჯიბრისთვის შესაბამისი დოკუმენტების შემუშავებადა პროექტის პოპულარიზაციის მიზნით 

სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება. კერძოდ, ევროპის საბჭოს „სასამართლოს რეფორმის 

მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტის ექსპერტის თამარ თომაშვილის ჩართულობითა და 

ხელშეწყობით მომზადდა შეჯიბრის წესი102, აგრეთვე, მსაჯების მიერ ზეპირი და წერილობითი 

ეტაპების შეფასების ფორმები.  

სტუდენტებისთვის ეროვნული შეჯიბრის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, 

დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა სხვადასხვა უნივერსიტეტში ჩაატარა როგორც საჯარო ლექცია, 

ისე, დაინტერესებული სტუდენტებისათვის Zoom პლატფორმის საშუალებით გამართა 

საინფორმაციო შეხვედრები103.  

აღსანიშნავია, რომ ეროვნული შეჯიბრის შესახებ ინფორმაცია და წესები განთავსდა 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდსა104 და ფეისბუქ გვერდზე. ამასთან, 

ინფორმაცია ელექტრონული სახით მიეწოდათ საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლის 

იურიდიული და საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტებს. 

                                                           
99 https://dis.court.ge/saqarthvelos-mediatortha-asotsiatsiam-ethikis-komisiis-prezetatsia-gamartha/  
100 https://dis.court.ge/memorandumi-mediatortha-asotsiatsiasthan/  
101 https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtoris-samsakhursa-da-mediatortha-asotsiatsias-shoris-samushao-shekhvedra-gaimartha/  
102 https://dis.court.ge/erovnuli-shejibri/  
103 https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtori-erovnuli-shejibris-shesakheb-sainphormatsio-shekhvedrebs-gamarthavs/  
104 https://dis.court.ge/erovnul-shejibri-studentebisthvis-samosamarthlo-qtseva-da-distsiplina/ 

7. დამოუკიდებელი  ინსპექტორის  სამსახურის  მიერ  

განხორციელებული  ღონისძიებები  და  სამომავლო გეგმები 

https://dis.court.ge/saqarthvelos-mediatortha-asotsiatsiam-ethikis-komisiis-prezetatsia-gamartha/
https://dis.court.ge/memorandumi-mediatortha-asotsiatsiasthan/
https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtoris-samsakhursa-da-mediatortha-asotsiatsias-shoris-samushao-shekhvedra-gaimartha/
https://dis.court.ge/erovnuli-shejibri/
https://dis.court.ge/damoukidebeli-inspeqtori-erovnuli-shejibris-shesakheb-sainphormatsio-shekhvedrebs-gamarthavs/
https://dis.court.ge/erovnul-shejibri-studentebisthvis-samosamarthlo-qtseva-da-distsiplina/
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ეროვნული შეჯიბრი თვენახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მოიცავდა გუნდების მიერ 

წერილობითი მოსაზრებების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის ეტაპებს. მასში მონაწილეობის 

მიღება შეეძლოთ საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლის იურიდიული და საერთაშორისო 

სამართლის ფაკულტეტის მე-3 და მე-4 კურსის და მაგისტრატურის სტუდენტებისგან 

დაკომპლექტებულ 3 წევრიან გუნდებს. 

შეჯიბრის ფარგლებში სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცათ ემუშავათ ჰიპოთეტური ფაქტობრივი 

გარემოებებიდან გამომდინარე, სპეციალურად შეჯიბრისთვის შემუშავებულ საქმეზე. წერილობით 

ეტაპზე გუნდები ამზადებდნენ საჩივრის ავტორისა და მოსამართლის პოზიციას. ზეპირ 

სიმულაციაზე კი მათ მსაჯების წინაშე უწევდათ საჩივრის ავტორისა და მოსამართლის 

პოზიციების დაცვა. წერილობით ეტაპზე შემფასებლებს წარმოადგენდნენ დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახურის აპარატის თანამშრომლები, ხოლო ზეპირ ეტაპზე სტუდენტებს 

აფასებდნენ დამოუკიდებელი ინსპექტორი, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 

თანამშრომლები და მოწვეული ექსპერტები, მათ შორის, საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა 

სადისციპლინო კოლეგიის არამოსამართლე წევრი იოსებ ვარძელაშვილი, საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის უფროსი ვალერიან 

გავაშელი და ევროპის საბჭოს ექსპერტი თამარ თომაშვილი. აღსანიშნავია, რომ მონაწილეების 

შეფასება ხორციელდებოდა შეფასების ფორმით წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების 

საფუძველზე. თითოეული თამაშის წინ იცვლებოდა მსაჯების შემადგენლობა.  

აღსანიშნავია, რომ პანდემიის მიუხედავად, ეროვნულ შეჯიბრში მონაწილეობის სურვილი 

საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა წამყვანი უნივერსიტეტის 90-მდე სტუდენტმა გამოთქვა. 

კერძოდ, შეჯიბრში მონაწილეობის მიზნით დარეგისტრირდა 30-მდე გუნდი, წერილობითი 

მოსაზრება კი 14-მა გუნდმა წარმოადგინა.105  

გუნდების მიერ წერილობითი მოსაზრებების მომზადების შემდგომ ზეპირ ეტაპზე მსაჯების წინაშე 

11 გუნდი წარსდგა. მართალია, შეჯიბრის ორგანიზატორებმა მონაწილეებს შესთავაზეს, საკუთარი 

პოზიციების ონლაინ რეჟიმში წარმოდგენა, თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გათვალისწინებით სიმულაციაში მონაწილეობაზე 3-მა გუნდმა თავად განაცხადა უარი. ზეპირი 

ეტაპები მოიცავდა შესარჩევ რაუნდებს, ნახევარფინალსა და ფინალს. ზეპირი მოსმენები 

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ჩატარდა.  

შეჯიბრში მონაწილე გუნდებისთვის დისციპლინურ სამართალწარმოების შესახებ სათანადო 

ინფორმაციის მიღების მიზნით, რელევანტურ სამართლებრივ საკითხებზე ჩატარდა ტრენინგი. 

ზეპირი სიმულაციის ფარგლებში სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცათ მოერგოთ საჩივრის 

ავტორისა და მოსამართლის წარმომადგენლის როლები და თავად გამხდარიყვნენ მოსამართლის 

მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის მონაწილე. ეს ყველაფერი კი სტუდენტებს 

დაეხმარათ, თეორიული ცოდნის გაღრმავების პარალელურად დაეხვეწათ ზეპირი პრეზენტაციისა 

და გუნდური მუშაობის უნარები.  

ეროვნული შეჯიბრი ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისისა და საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლის ხელშეწყობით გაიმართა. სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებული 

სტუდენტები ევროპის საბჭოს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლისა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

სამსახურის მიერ დაჯილდოვდნენ სერტიფიკატებით, სპეციალური საჩუქრებით, თასებითა და 

ვაუჩერებით. საუკეთესო განმცხადებლისა და მოპასუხე მხარის სპიკერის ნომინაციაში 

გამარჯვებული სტუდენტები სასწავლო კურსს გაივლიან იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, 

გამარჯვებული გუნდისათვის კი დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით დაგეგმილია სასწავლო 

ვიზიტი ევროპის საბჭოში (სასწავლო ვიზიტის განხორციელება დამოკიდებულია კორონავირუსის 

ინფექციით გამოწვეულ შეზღუდვებზე). ამასთან, შეჯიბრის ფინალისტები 2 თვიან პრაქტიკას 
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გაივლიან დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში, რაც სტუდენტებს საშუალებას მისცემს 

კიდევ უფრო გაიღრმავონ თეორიული ცოდნა და მიიღონ მათთვის მნიშნვნელოვანი პრაქტიკული 

გამოცდილება.106  

ეროვნული შეჯიბრი დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ განხორციელებულ ერთ-

ერთ მნიშვნელოვან პროექტს წარმოადგენს. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახურს მიეცა შესაძლებლობა პრაქტიკაში ეჩვენებინა სტუდენტებისათვის 

მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოება და მიეწოდებინა ინფორმაცია 

დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე. პროექტის 

შედეგად, სტუდენტებმა, უკეთ გააცნობიერეს მოსამართლის მიმართ დისციპლინური 

სამართალწარმოების პროცესის მნიშვნელობა და ნათლად დაინახეს თავად დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახურის როლი და ფუნქციები ამ პროცესში. სტუდენტთა აქტიურობამ ნათლად 

დაგვანახა, რომ ისინი დაინტერესებული არიან მოსამართლის მიმართ დისციპლინური 

სამართალწარმოებით, თუმცა სამწუხაროდ ამ მიმართულებით მათ არ აქვთ საკმარისი ცოდნა და 

გამოცდილება. შესაბამისად, სასურველია ერთი მხრივ, სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ 

უნივერსიტეტებში სალექციო კურსის ფარგლებში ისწავლონ სამოსამართლო ეთიკისა და 

დისციპლინური სამართალწარმოების საკითხები, მეორე მხრივ კი ჩატარდეს ღონისძიებები, 

რომელიც ხელს შეუწყობს ამ მიმართულებით სტუდენტთა ცნობიერების გაზრდას. ამ მიზნით, 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური სხვა აქტივობებთან ერთად, გეგმავს ეროვნული 

შეჯიბრის პროექტის ყოველწლიურად განხორციელებას.  
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დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა სასამართლო სისტემის ავტორიტეტისა და 

საზოგადოებაში სასამართლოს მიმართ ნდობის დაცვის ინტერესს ემსახურება. დისციპლინური 

პასუხისმგებლობა სასამართლოს ანგარიშვალდებულების მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. 

უნდა აღინიშნოს, რომ 2013-2019 წლებში განხორციელებულმა საკანონმდებლო რეფორმებმა 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა დისციპლინური სისტემის საკანონმდებლო ჩარჩო სისტემის 

განჭვრეტადობის, გამჭვირვალობის, მოსამართლის უფლებების დაცვის მიმართულებით.  

2021 წლის 22 დეკემბერს ინიცირებული ორგანული კანონის პროექტი „საქართველოს ორგანულ 

კანონში „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ წარმოადგენს 

სასამართლო სისტემის მეოთხე ტალღის რეფორმის ფარგლებში განსახორციელებელ ცვლილებათა 

პაკეტს.107 როგორც განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, კანონპროექტის მიზანია იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესთან, დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურასთან, დისციპლინური გადაცდომებისა და სახდელების 

სახეებისა და დისციპლინური წარმოების განხილვის ვადებთან დაკავშირებული მთელი რიგი 

საკითხებისა და წესების ახლებურად მოწესრიგება.108 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის გაძლიერება და 

კანონმდებლობით სათანადო გარანტიების განსაზღვრა აუცილებელია, რადგანაც აღნიშნული არის 

გარანტი იმისა, რომ მოსამართლის სავარაუდო გადაცდომა ობიექტურად და მიუკერძოებლად 

იქნება გამოკვლეული. კანონპროექტით წარმოდგენილი ცვლილების მიხედვით, დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახურის სტრუქტურას, საშტატო ნუსხასა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივ 

სარგოებს, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისათვის განსაზღვრული საბიუჯეტო 

ასიგნებების ფარგლებში ამტკიცებს დამოუკიდებელი ინსპექტორი („საერთო სასამართლოების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი 49-ე მუხლი, მე-7 პუნქტი). აღნიშნული 

რეგულირებით კიდევ უფრო გაიზრდება დამოუკიდებელი ინსპექტორის დამოუკიდებლობის 

ხარისხი და ავტონომია. ამასთან, მოცემული ცვლილებით შემცირდება დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის საქმიანობაში ჩარევის რისკები და უზრუნველყოფილი იქნება ინსტიტუტის 

ეფექტიანობა, კერძოდ, დამოუკიდებელ ინსპექტორს შეეძლება თანამშრომელთა რაოდენობის 

გაზრდა, რაც იმთავითვე აისახება სამსახურის ეფექტიანობაზეც.  

ინიცირებული კანონის პროექტით დისციპლინური გადაცდომის სახეს ემატება შემდეგი შინაარსის 

ქვეპუნქტი - მოსამართლის მიერ აზრის საჯაროდ გამოთქმა პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის 

პრინციპის დარღვევით. მოსამართლე სარგებლობს კონსტიტუციით გარანტირებული გამოხატვის 

თავისუფლების უფლებით, თუმცა, იგი ამ უფლებით სარგებლობისას შეზღუდულია 

პროფესიული, ეთიკური წესებით, რადგან გამოხატვის თავისუფლების არასათანადო სარგებლობამ 

შეიძლება შეასუსტოს საზოგადოების ნდობა სასამართლო სისტემისადმი და შელახოს 

                                                           
107 „საქართველოს ორგანულ კანონში „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ კანონის 

პროექტი, https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/291199?, (ნანახია 31.12.2021) 
108 საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „საქართველოს ორგანულ კანონში „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ განმარტებითი ბარათი, გვ. 1, https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/289974?, 

(ნანახია 31.12.2021) 

8. დისციპლინურ  სამართალწარმოებასთან  დაკავშირებული  

ცვლილებები  

8.1. „საერთო  სასამართლოების  შესახებ“ საქართველოს  ორგანულ  კანონში  

განხორციელებული  საკანონმდებლო  ცვლილებები  

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/291199
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/289974
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მართლმსაჯულების ინტერესი. ამავე დროს, გამოხატვის თავისუფლების სარგებლობისას 

ყოველგვარი ეთიკური წესების დარღვევა, არ შეიძლება მოსამართლის დისციპლინირების 

საფუძველი გახდეს. შესაბამისად, აუცილებელია მკაფიო ზღვარის გავლება, ერთი მხრივ, 

მოსამართლის მიერ ეთიკური ვალდებულებების დარღვევასა და მეორე მხრივ, მის მიერ 

დისციპლინური გადაცდომის ჩადენას შორის. თუმცა, მისასალმებელია დისციპლინური 

გადაცდომების დაკონკრეტება, რადგანაც განჭვრეტადი დისციპლინური წარმოება მოსამართლეთა 

დამოუკიდებლობის უმთავრესი გარანტიაა. 

კანონპროექტით გათვალისწინებულია ახალი დისციპლინური სახდელის სახეც, კერძოდ,  

მოსამართლის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით შესაბამის პროგრამაში ჩართვა. როგორც 

განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, სანქციის ახალი სახის შემოღება ემსახურება დისციპლინური 

სახდელების მრავალფეროვნების გაზრდას, რათა მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი 

დისციპლინური გადაცდომის შესატყვისი, პროპორციული სახდელის შერჩევა.109 ამასთან, 

ცვლილებით გათვალისწინებულია მოსამართლეთა დისციპლინური სანქციების დიფერენცირება 

ძირითად და დამატებით სახდელებად. კერძოდ, შენიშვნა, საყვედური, მკაცრი საყვედური, 

მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ 

ძირითად დისციპლინურ სახდელად, ხოლო სასამართლოს თავმჯდომარის, სასამართლოს 

თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ან მოადგილის, სასამართლო კოლეგიის ან პალატის 

თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლება, ხელფასის 5%-დან 20%-მდე დაქვითვა 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც ძირითად, ისე დამატებით დისციპლინურ სახდელად. 

კანონპროექტით მცირდება დისციპლინური სამართალწარმოების ვადები. კერძოდ, 

დისციპლინარული საჩივრის ავტორისთვის დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ დადგენილი 

ხარვეზის აღმოფხვრის ვადა განისაზღვრება არაუმეტეს 5 დღით, ამასთან, დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის, განცხადების ან სხვა 

ინფორმაციის საფუძვლიანობის წინასწარ შემოწმება უნდა მოხდეს 1 თვეში. ამას გარდა, მცირდება 

დისციპლინური საქმის გამოკვლევისა და სადისციპლინო კოლეგიის მიერ დისციპლინური საქმის 

განხილვის დროებიც და განისაზღვრება 1 თვით.  

მოქმედი კანონის რედაქციით დამოუკიდებელი ინსპექტორის აცილების საკითხის განმხილველი 

კოლეგიის სამივე წევრი შესაძლოა დაკომპლექტდეს არამოსამართლე წევრებისგან. 

კანონპროექტით იცვლება აღნიშნული კოლეგიის დაკომპლექტების წესიც. კერძოდ, 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის აცილების საკითხს განიხილავს საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს 3 წევრით (2 მოსამართლე წევრითა და 1 არამოსამართლე წევრით) 

დაკომპლექტებული კოლეგია.  

კანონპროექტით მცირდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დისციპლინურ 

საკითხებზე მოსამართლის მიმართ გადაწყვეტილებების მიღებისა და მათ მიმართ დისციპლინური 

დევნის დაწყების კვორუმი. კერძოდ, ნაცვლად 2/3-სა (10 წევრი), აღნიშნულ გადაწყვეტილებებს 

მიიღებს წევრთა სრული შემადგენლობის უმრავლესობა (8 წევრი). ვენეციის კომისიის 2014 წლის 

დასკვნის თანახმად „დისციპლინური სამართალწარმოების ინიცირებისათვის ასეთი 

კვალიფიციური უმრავლესობის [საბჭოს 2/3-ის უმრავლესობის] დადგენა ქმნის სერიოზულ 

საფრთხეს იმისა, რომ ძალზე ბევრი საჩივარი დარჩება რეაგირების გარეშე ასეთ ადრეულ ეტაპზე 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაძლო შიდაკორპორატიული მიდგომის გავლენით. უბრალო 

უმრავლესობა საკმარისი უნდა იყოს აღნიშნული საკითხის გადასაწყვეტად“.110 შესაბამისად, 

                                                           
109 საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „საქართველოს ორგანულ კანონში „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ განმარტებითი ბარათი, გვ.5, https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/289974?, 

(ნანახია 31.12.2021) 
110 იხ. 2014 წლის 14 ოქტომბრის №774/2014 დასკვნა, პუნქტი 24 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)032-geo  

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/289974
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)032-geo
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აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება შესაბამისობაშია ვენეციის კომისიის დასკვნასთან და 

მიმართულია დისციპლინური სამართალწარმოების ეფექტიანობის გაზრდისაკენ.  

კანონპროექტის მიხედვით ახლებურად ყალიბდება კანონის 45-ე მუხლი, რომელიც 

ითვალისწინებს მოსამართლის საქმეთა განხილვისგან ჩამოცილების წესს. განსხვავებით მანამდე 

მოქმედი კანონის რედაქციისგან, კანონპროექტით გათვალისწინებულია მოსამართლის საქმეთა 

განხილვისგან ჩამოცილების პროცედურაში დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს მონაწილეობის როლი და უფლებამოსილება. კერძოდ, იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო, დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე და სრული 

შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერით, უფლებამოსილია წარდგინებით მიმართოს 

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიას რაიონული 

(საქალაქო) ან სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის საქმეთა განხილვისაგან ჩამოცილების 

შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად. კანონპროექტით მოსამართლის საქმეთა განხილვისგან 

ჩამოცილების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო საფუძვლები შემდეგნაირადაა 

ჩამოყალიბებული: მოსამართლის საქმეთა განხილვისგან ჩამოცილება მოხდება, თუ ა) 

მოსამართლის მიმართ დაწყებულია სისხლისსამართლებრივი დევნა; ბ) რაიონული (საქალაქო) ან 

სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის მიმართ დაიწყო დისციპლინური დევნა ამ კანონის 75(8) 

მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი წესით და არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ 

შესაბამის თანამდებობაზე დარჩენით მოსამართლე ხელს შეუშლის დისციპლინურ 

სამართალწარმოებას ან/და დისციპლინური გადაცდომით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებას 

ან/და განაგრძობს სამუშაო დისციპლინის დარღვევას. 

აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო სტანდარტი ითვალისწინებს მოსამართლის უფლებამოსილების 

შეჩერებას დისციპლინური წარმოების დამთავრებამდე განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც 

სავარაუდო დისციპლინური გადაცდომის სიმძიმის გამო, მოსამართლის საქმიანობა საფრთხეს 

უქმნის სასამართლოს პრესტიჟს და ავტორიტეტს. შესაბამისად, კანონპროექტით 

გათვალისწინებულია ცვლილება, რომლითაც შესაძლებელი ხდება მოსამართლის საქმეთა 

განხილვისგან ჩამოცილება, როცა მის მიმართ არც სისხლისსამართლებრივი დევნაა დაწყებული 

და არც მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება არის მიღებული, მაგრამ 

არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ის იყენებს საკუთარ თანამდებობას და ხელს უშლის 

დისციპლინურ სამართალწარმოებას.111 ამასთან, აღნიშნული ცვლილება გამორიცხავს 

მოსამართლის მხრიდან დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესსა თუ მის შედეგზე 

უარყოფითი ზემოქმედების შესაძლებლობას.  

ამდენად, შემოთავაზებული კანონპროექტით აღმოიფხვრება დისციპლინური სამართალწარმოების 

პროცესში არსებული ხარვეზები და გაიზრდება დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და მისი აპარატის 

დამოუკიდებლობის გარანტიები, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს დისციპლინური 

სამართალწარმოების ეფექტიანობას.  

 

 

2021 წლის 28 დეკემბრამდე დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურში მოსამართლის მიერ 

შეჯიბრებითობის პრინციპის დარღვევის, კერძოდ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსის 25-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მე-3 წინადადებით გათვალისწინებული იმპერატიული 

მოთხოვნის დარღვევის საფუძვლით წარმოდგენილი საჩივრები განიხილებოდა „საერთო 

                                                           
111 იუსტიციის საბჭოების ევროპული ქსელი, მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური 

საქმისწარმოების მინიმალური სტანდარტები, სტანდარტი 10 

8.2.  საკონსტიტუციო  სასამართლოს  მნიშვნელოვანი  გადაწყვეტილება  
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სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ზ“ 

ქვეპუნქტის „მოსამართლისათვის შეუფერებელი ქმედება“ შესაძლო დარღვევად.  

ვინაიდან, შეჯიბრებითობის პრინციპის დარღვევა საფრთხეს უქმნის მხარეების მიერ 

მტკიცებულებათა წარდგენის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას და მტკიცებულებათა 

თანაბარ პირობებში გამოკვლევას, საკითხის მოკვლევისა და შეფასების პროცესში, დარღვევის 

გამოვლენის შემთხვევაში, დამოუკიდებელი ინსპექტორი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს 

საბჭოს მიმართავდა მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყების რეკომენდაციით. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2021 წლის 28 დეკემბრის №3/2/1478 

გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი საქართველოს სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსის 25-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მე-3 წინადადების ის ნორმატიული შინაარსი, 

რომელიც ზღუდავს საქმის განმხილველი მოსამართლის მიერ კითხვის დასმის შესაძლებლობას 

საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლის პირველი პუნქტის მე-2 წინადადებასთან მიმართებით.  

საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებაში აღნიშნავს, რომ სამართლებრივი სისტემა, 

რომელიც გამორიცხავს, კითხვების დასმის გზით, სისხლის სამართლის საქმის განხილვის 

პროცესში მოსამართლის მონაწილეობასა და საქმის ყოველმხრივი გამოკვლევის შესაძლებლობას, 

საფუძველშივე ეწინააღმდეგება სამართლიანი სასამართლო განხილვისა და სამართლიანი 

გადაწყვეტილების მიღების მიზანს. ყოველგვარ აზრს მოკლებული იქნებოდა მსჯელობა, რომ 

სამართალწარმოება, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს საქმის სათანადოდ გამოკვლევას, სისხლის 

სამართლის პროცესის რომელიმე მხარის რაიმე ლეგიტიმური ინტერესისგან მომდინარეობს ან მათ 

ემსახურება და რამენაირად თავსებადია სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების 

კონსტიტუციურ მოთხოვნებთან. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 2021 წლის 28 დეკემბრიდან მოსამართლის მიერ მხარეთა 

თანხმობის გარეშე კითხვის დასმა აღარ წარმოადგენს საპროცესო კოდექსით დადგენილი 

შეჯიბრებითობის პრინციპის დარღვევას. შესაბამისად, ვერ იქნება განხილული „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ზ“ 

ქვეპუნქტის შესაძლო დარღვევად და დისციპლინურ გადაცდომად. ამდენად, აღნიშნული აღარ 

ექცევა დისციპლინური სამართალწარმოების დროს შესაფასებელ საკითხთა ფარგლებში და 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი ვეღარ იმსჯელებს აღნიშნულ ქმედებაზე დისციპლინური 

სამართალწარმოების ჭრილში.  

 

ზოგადი მიმოხილვა 

სამოსამართლო ეთიკის წესები112 (შემდგომ - „ეთიკის წესები“) სოციალურ ნორმათა ჯგუფს 

მიეკუთვნება, თუმცა მისი შესრულება, განსხვავებით სამართლის ნორმებისაგან, 

ნებაყოფლობითია. შესაბამისად, სამოსამართლო ეთიკის წესები ადგენს მოსამართლეთა ქცევის 

ზნეობრივ სტანდარტებს.  

სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტისა და პრესტიჟის გათვალისწინებით, მოსამართლემ 

უნდა აღიაროს ქცევის ის წესები, რაც შეიძლება ჩვეულებრივი მოქალაქისათვის შემზღუდავი იყოს, 

მაგრამ მოსამართლისათვის - აუცილებელი, მისი წოდებისათვის შესაფერისი და მან ეს 

ნებაყოფლობით უნდა შეასრულოს. მოსამართლემ უნდა გააკონტროლოს თავისი ქცევა, შეუსაბამოს 

                                                           
112 https://dis.court.ge/saqarthvelos-samosamarthl/  

8.3.  სამოსამართლო  ეთიკის  წესებში  განხორციელებული  ცვლილებები  

სამოსამართლო  ეთიკის  წესები  

https://dis.court.ge/saqarthvelos-samosamarthl/
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სამოსამართლო ეთიკის წესების მოთხოვნებს როგორც სამსახურებრივი მოვალეობების 

შესრულებისას, ისე პირად ცხოვრებაში. ეთიკის წესები ხელს უწყობს მოსამართლის ქცევის 

იმგვარად გამოხატვას, რომ საფრთხე არ შეექმნას სასამართლოს მიუკერძოებლობისა და 

დამოუკიდებლობის ფუნდამენტურ პრინციპებს და უზრუნველყოფილი იყოს 

სამართალწარმოების პროცესის სათანადო ხარისხითა და ფორმით წარმართვა.  

საქართველოში სამოსამართლო ეთიკის წესების მიღებაზე უფლებამოსილი ორგანო არის 

საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელიც საქართველოს საერთო სასამართლოების 

მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანოა. ზემოაღნიშნული უფლებამოსილების ფარგლებში, 

მოსამართლეთა კონფერენციამ 2021 წლის 31 ოქტომბერს მიიღო სამოსამართლო ეთიკის ახალი 

წესები, რომლებიც ახლებურად აწესრიგებს რიგ საკითხებს. ეთიკის წესები განსხვავდება მანამდე 

არსებულისაგან როგორც სტრუქტურით, ისე შინაარსობრივად. ამ თვალსაზრისით, ეთიკის წესების 

სტრუქტურული აგებულება შეესაბამება მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორისა და „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ პრინციპების 

ჩამონათვალს. იგი შედგება პრეამბულისა და შვიდი ნაწილისაგან. თითოეული ნაწილი პრინციპის 

დონეზე განმარტავს ღირებულებებსა და მოიცავს იმ წესებს, რომელთა დაცვის ვალდებულება 

თვითშემზღუდავი ნორმებით მოსამართლეებმა აიღეს.  

პრეამბულა 

ეთიკის წესების პრეამბულაში ყურადღება გამახვილებულია კანონის უზენაესობისა და 

ხელისუფლების შტოთა შორის ურთიერთშეკავებისა და გაწონასწორების ბალანსის 

მნიშვნელობაზე. ამასთან, პრეამბულა განსაზღვრავს წესების განმარტების ფარგლებს და 

მიუთითებს, რომ ეს წესები არ წარმოადგენს მოსამართლეთა ქცევის ამომწურავ სახელმძღვანელოს 

და მისი რომელიმე ნორმა, მოსამართლის ქცევის სათანადოობის შეფასებისას, გამოიყენება არა 

ცალკე მდგომი მნიშვნელობით, არამედ - ყველა სხვა ნორმასთან ერთობლიობაში.  

პრეამბულის თანახმად, დაუშვებელია წესების ისეთი განმარტება, რაც ხელს შეუშლის 

მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების გამოტანისას ფუნდამენტურ დამოუკიდებლობას. 

განმარტებულია, რომ წესების დარღვევა გამოიწვევს სისხლისსამართლებრივ, დისციპლინურ, 

სამოქალაქოსამართლებრივ თუ სხვა სახის პასუხისმგებლობას მხოლოდ შესაბამისი, სპეციალური 

საკანონმდებლო აქტებით განსაზღვრულ შემთხვევებში.  

მართალია, ეთიკის წესებს არ გააჩნიათ პირდაპირი მოქმედების იურიდიული ძალა და იგი არის 

პროფესიული ქცევის ზოგადი წესები, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეთიკის წესები თანხვედრაშია 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ 

დისციპლინური გადაცდომის ზოგიერთ სახესთან, რომლის დარღვევა დისციპლინურ 

პასუხისმგებლობას იწვევს.  

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია თანმხვედრი ნორმების წარმოჩენა შემდგომი გამოყენების 

პერსპექტივისა თუ გადაცდომების პრევენციის მიზნით. 

დამოუკიდებლობა 

განსხვავებით ეთიკის წესების წინა რედაქციისაგან, ეთიკის ახალმა წესებმა განსაზღვრა 

მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის ღირებულებები.  

განიმარტა, რომ მოსამართლე არ უნდა იყოს დამოკიდებული თავის კოლეგა მოსამართლეებზე 

ისეთი გადაწყვეტილების გამოტანისას, რომელიც მან დამოუკიდებლად უნდა გამოიტანოს. 

ამასთან, დაშვებულია მოსამართლეთა შორის აზრთა გაცვლა მართლმსაჯულების 

განხორციელებისას წამოჭრილ სამართლებრივ კაზუსთან დაკავშირებით, თუმცა მოსამართლემ 

თავი უნდა შეიკავოს სხვა მოსამართლეებთან ისეთი კომუნიკაციისგან, რომლის მიზანია ამ 

მოსამართლეების მიერ განსახილველი საქმის შედეგზე გავლენის მოხდენა. აღნიშნული დანაწესი 
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ეხმიანება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 

პუნქტის „ა.ბ.“ ქვეპუნქტს, რომლის თანახმადაც, დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს 

მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის საქმიანობაში ჩარევა საქმის შედეგზე ზეგავლენის 

მოხდენის მიზნით. აღნიშნული მუხლის მიზანს, მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის როგორც 

სამოსამართლო ეთიკის წესების, ისე ორგანული კანონის დონეზე უზრუნველყოფა წარმოადგენს. 

მიუკერძოებლობა 

„მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპების“ მეორე ღირებულების მსგავსად, ეთიკის 

წესების მეორე ნაწილში განმარტებულია მიუკერძოებლობა - სასამართლო უფლებამოსილების 

ჯეროვნად განხორციელების მნიშვნელოვანი საფუძველი, რომელიც ვრცელდება არა მხოლოდ 

გადაწყვეტილებაზე, არამედ პროცესზეც, რომლის შედეგადაც მიიღება გადაწყვეტილება. 

ეთიკის წესების ამ ნაწილში გაჩნდა ისეთი ცნებები, როგორიც არის „ფავორიტიზმი“, „წინასწარი 

განწყობა“. კერძოდ, წესების მე-6 მუხლის თანახმად, მოსამართლემ მართლმსაჯულება უნდა 

განახორციელოს რომელიმე მხარისადმი მიკერძოების, ფავორიტიზმის ან წინასწარი განწყობის 

გამოვლენის გარეშე. იგი უნდა მოერიდოს ისეთ ქცევას, რომელიც პროცესის მონაწილეებს ან 

საზოგადოებას შეუქმნის რწმენას, რომ მან გადაწყვეტილება მიიღო მტკიცებულებების 

წარდგენამდე და მხარეთა არგუმენტების მოსმენამდე. აღნიშნული სტანდარტი მიემართება 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის 

„ბ.ა“ ქვეპუნქტით113 განსაზღვრულ დისციპლინური გადაცდომის სახეს.  

ამასთან, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 

პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტის114 მსგავსად, ეთიკის წესებში დაზუსტდა მოსამართლის მხრიდან საქმის 

შედეგზე მითითების საკითხი და განიმარტა, რომ მოსამართლეს ეკრძალება მის წარმოებაში 

არსებულ საქმის შედეგზე წინასწარ მითითება, გარდა საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული (მაგ.: მორიგების მიზნით დავის გადაწყვეტის შესაძლო შედეგებზე მითითება 

და სხვ.) განმარტებების მიცემისა.  

აღსანიშნავია, რომ მოსამართლის ვალდებულებას, მასთან კანონით აკრძალული ფორმით 

კომუნიკაციის მცდელობისას, აღნიშნულის თაობაზე მოახდინოს სასამართლოს თავმჯდომარის ან 

მის მიერ უფლებამოსილი მოსამართლის ინფორმირება, დაემატა ინფორმირების სუბიექტთა 

ახალი წრე, კერძოდ, მოსამართლემ ასევე უნდა შეატყობინოს კომუნიკაციის ფაქტისა და შინაარსის 

შესახებ მხარეებს და ადვოკატებს, როგორც კი ეს პრაქტიკულად შესაძლებელი გახდება. EX-parte 

კომუნიკაცია თავის თავში წარმოადგენს დისციპლინურ გადაცდომას115, რომლის არსებობის 

შემთხვევაშიც ორგანული კანონით გათვალისწინებულია შესაბამისი სანქციების გამოყენების 

შესაძლებლობა.  

მოსამართლეთა მიმართ სახდელის გამოყენების შესაძლებლობა გათვალისწინებულია ისეთ 

შემთხვევაშიც, როდესაც აცილების აშკარა საფუძვლების არსებობისას მოსამართლე არ აიცილებს 

საქმეს. ეთიკის წესებშიც გაჩნდა ჩანაწერი მოსამართლის მიერ საქმის აცილების 

ვალდებულებასთან დაკავშირებით, თუკი იარსებებს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი 
                                                           
113 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის ბ.ა ქვეპუნქტის 

თანახმად, დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს 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. 
114 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის ბ.ბ ქვეპუნქტის 

თანახმად, დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს მოსამართლის მიერ განსახილველი საქმის შედეგის წინასწარ 

გამჟღავნება, გარდა საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 
115 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის ბ.გ ქვეპუნქტის 

თანახმად, დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს მოსამართლის მიერ ამ კანონის 721 მუხლის პირველი პუნქტის ან  

722 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნათა დარღვევა. 
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შესაბამისი საფუძველი. აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორი წლიურ ანგარიშში 

არაერთხელ მიუთითებდა აღნიშნული სტანდარტის მნიშვნელობასა და პრაქტიკაში არსებულ 

დარღვევებსა თუ გამოწვევებზე. 

ამასთან, წესების მე-9 მუხლის თანახმად, მოსამართლე უკანონოდ არ უნდა ჩაერიოს 

სასამართლოში საქმეთა განაწილებაში, რაც ასევე წარმოადგენს დისციპლინურ გადაცდომას116.   

ეთიკის ახალი წესები ცალკე ნაწილად არ ითვალისწინებს მოსამართლის მასმედიასთან და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობას. ამ საკითხის მომწესრიგებელი ნორმები განსაზღვრულია 

მიუკერძოებლობის ნაწილში, რაც ასევე განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ მოსამართლის მიერ 

აზრის საჯაროდ გამოხატვის, ამა თუ იმ გაერთიანების წევრობასთან დაკავშირებული 

დისციპლინური გადაცდომის სახეები „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტში მიუკერძოებლობის პრინციპის დარღვევის 

კონტექსტში არის განხილული. 

განსხვავებით ეთიკის წესების ძველი რედაქციისაგან, პოლიტიკური საქმიანობის, პოლიტიკური 

შეხედულების საჯაროდ გამოხატვისა და პოლიტიკური პროპაგანდის აკრძალვა ეთიკის ახალ 

წესებში მოქცეულია მიუკერძოებლობის პრინციპის ფარგლებში, ნაცვლად არასამოსამართლო 

საქმიანობის ნაწილისა. აღსანიშნავია, რომ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტს, 2021 წლის 30 დეკემბრის 

ცვლილებით, დაემატა ახალი დისციპლინური გადაცდომის სახე - „მოსამართლის მიერ აზრის 

საჯაროდ გამოთქმა პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევით“. ამასთან, ზემოთ 

დასახელებულ სამოსამართლო ეთიკის სტანდარტი აგრეთვე მიემართება „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ბ.ე“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომის სახეს117.  

კეთილსინდისიერება (შეუვალობა) 

კეთილსინდისიერებას (შეუვალობას) აქვს არსებითი მნიშვნელობა სამოსამართლო 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის. მოსამართლემ უნდა უზრუნველყოს, რომ მისი 

საქციელი ინფორმირებული, ობიექტური და საღად მოაზროვნე დამკვირვებლის თვალში იყოს 

უმწიკვლო.  

ეთიკის წესების მე-13 მუხლში ხაზი გაესვა მოსამართლის ვალდებულებას - არ გამოიყენოს 

სასამართლო გადაწყვეტილება ან სხდომა პოლიტიკური, იდეოლოგიური, რელიგიური ან სხვა 

იმგვარი პირადი მოსაზრებების გამოსახატად, რომლებიც აშკარად არ უკავშირდება საქმის 

გადაწყვეტის ამოცანებს. ამასთან, კეთილსინდისიერების (შეუვალობის) პრინციპის შესაბამისად, 

მოსამართლემ თავი უნდა შეიკავოს ყოველგვარი ისეთი ქმედებისგან, რომელიც წარმოადგენს 

„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისი მუხლების დარღვევას.   

ამავე პრინციპის ქვეშ განმტკიცებულია მოსამართლის ვალდებულება - ხელი არ შეუშალოს 

დისციპლინური წარმოების ეფექტურად წარმართვას, რასაც ეთიკის წესების ძველი რედაქცია არ 

ითვალისწინებდა. 

 

                                                           
116 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის ბ.ვ ქვეპუნქტის 

თანახმად, დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს მოსამართლის მიერ სასამართლოში საქმეთა განაწილებაში 

უკანონო ჩარევა. 
117 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის ბ.ე ქვეპუნქტის 

თანახმად, დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს მოსამართლის პოლიტიკურ გაერთიანებაში გაწევრება, მის მიერ 

პოლიტიკური საქმიანობის განხორციელება, საარჩევნო სუბიექტის ნებისმიერი ფორმით საჯაროდ მხარდაჭერა ან 

პოლიტიკური შეხედულების საჯაროდ გამოხატვა. 
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წესიერება (შესაბამისობა) 

ეთიკის წესების მეოთხე ნაწილი ეთმობა წესიერების (შესაბამისობის) პრინციპს. აღსანიშნავია, რომ 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის 

„დ“ ქვეპუნქტი დისციპლინურ გადაცდომად მიიჩნევს ქმედებას, რომელიც არღვევს წესიერების 

პრინციპს. მოსამართლის მაღალი სტატუსიდან გამომდინარე, მისი პირადი, საზოგადოებრივი და 

პროფესიული ქცევა კარგად ინფორმირებული, ობიექტური, კეთილსინდისიერი დამკვირვებლის 

მიერ უნდა აღიქმებოდეს ღირსეულ, უმწიკვლო ქცევად.  

ეთიკის ახალმა წესებმა მოსამართლის ვალდებულება - მოერიდოს დამამცირებელი აზრის 

საჯაროდ გამოხატვას სხვა მოსამართლის პროფესიონალიზმსა თუ პირად თვისებებზე, განსაზღვრა 

წესიერების ნაწილში, განსხვავებით ეთიკის წესების ძველი რედაქციისაგან, რომელშიც აღნიშნული 

ვალდებულება ექცეოდა დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპების ქვეშ. 

მოსამართლის მხრიდან ამ ეთიკური სტანდარტის დაცვა მნიშვნელოვანია სასამართლოს იმიჯი და 

ავტორიტეტის დაცვისათვის. აღნიშნული სტანდარტი მიემართება „საერთო სასამართლოების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ვ.ბ“ ქვეპუნქტით118 

განსაზღვრულ დისციპლინური გადაცდომის სახეს.  

ეთიკის წესების 23-ე მუხლის თანახმად, მოსამართლემ არ უნდა მიიღოს საჩუქარი ან სხვა 

სარგებელი, თუ მისი მიღება აკრძალულია კანონით ან მას იღებს იმგვარი 

მოქმედების/უმოქმედობისათვის, რაც ისედაც ევალებოდა საკუთარი სამოსამართლო 

მოვალეობების განხორციელების ფარგლებში. ამ სახის ვალდებულების დარღვევა დისციპლინურ 

გადაცდომად გათვალისწინებულია „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „გ.ა“119 ქვეპუნქტით.  

წესიერების ნაწილში განისაზღვრა მოსამართლის მიერ სოციალური მედიის გამოყენების საკითხი 

და დადგინდა, რომ სოციალური მედიის გამოყენებისას მოსამართლე უნდა დაემორჩილოს ამ 

წესების ყველა მოთხოვნას, რაც სოციალური მედიის გამოყენებისას, მოსამართლეს თავისი 

ქმედების გააზრებულად და სტატუსის შესაბამისად განხორციელების მაღალ სტანდარტს უდგენს.  

ამასთან, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 

პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ამავე ნაწილით განისაზღვრა მოსამართლის 

ვალდებულება თავი შეიკავოს პირადი და ინტენსიური (მეგობრული, ოჯახური) ურთიერთობის 

დამყარებისგან სასამართლოში საქმის წარმოების მონაწილესთან, რომლის საქმესაც განიხილავს ეს 

მოსამართლე, როდესაც ასეთი ურთიერთობა გამოიწვევს მოსამართლის მიკერძოებას და/ან 

უპირატესობის მინიჭებას მონაწილისთვის, თუ მოსამართლისთვის ცნობილია მხარის ვინაობა.  

თანასწორობა 

სასამართლო პროცესში მონაწილე მხარეთა მიმართ თანასწორი მოპყრობა მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს თავად მხარეების და საზოგადოების ნდობას სასამართლო სისტემისადმი. 

მოსამართლეს ეკისრება ვალდებულება უზრუნველყოს პროცესის მონაწილეთა მიმართ თანასწორი 

მოპყრობა, არ დაუშვას დისკრიმინაციული მოპყრობის ფაქტის არსებობა ან/და ასეთი ფაქტის 

რეაგირების გარეშე დატოვება მათ შორის, სხვათა მიერ, თუ მოსამართლე ამ ფაქტის 

თვითმხილველია. ამ ვალდებულების დარღვევა თავისმხრივ წარმოადგენს დისციპლინურ 

                                                           
118 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის ვ.ბ ქვეპუნქტის 

თანახმად, დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის, სასამართლოს აპარატის 

თანამშრომლის ან სასამართლო პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივცემულობის გამოხატვა. 
119 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის ვ.ბ ქვეპუნქტის 

თანახმად, დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს 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 სამართალდარღვევის ჩადენა. 
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გადაცდომას.120 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის 

მე-8 პუნქტის „ე.ა“ და „ე.ბ“ ქვეპუნქტები.  

კომპეტენტურობა, გულისხმიერება და სამართლიანობა 

ეთიკის წესების დასახელებული პრინციპი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

დისციპლინური გადაცდომის სახეს მიემართება. ამ პრინციპების ქვეშ გაერთიანებულია 

მოსამართლის ვალდებულებები, უზრუნველყოს პროცესის იმგვარად წარმართვა, რომ დაცული 

იყოს როგორც მისი, ასევე პროცესის მონაწილეთა მხრიდან ეთიკური ქცევის სტანდარტები, რათა 

შეუფერებელმა ქმედებამ არ შეურაცხყოს პროცესის მონაწილის ღირსება და პატივი.  

ამასთან, მოსამართლეს გააჩნია ვალდებულება პერიოდულად იმაღლებდეს პროფესიული ცოდნის 

დონეს და სისტემატურად ეცნობოდეს მის სფეროში მიმდინარე სიახლეებს, ხოლო „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონპროექტი ითვალისწინებს 

დისციპლინური სახდელის ახალ სახეს მოსამართლის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 

შესაბამის პროგრამაში ჩართვას.  

მნიშვნელოვანი სიახლეა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 

მუხლის მე-8 პუნქტის „ვ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ეთიკის წესებში არსებული ჩანაწერი, 

რომელიც მოსამართლეს ავალდებულებს საპროცესო ვადების დაცვით განახორციელოს 

სამართალწარმოება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს დასაბუთებული მიზეზი ვადის 

დარღვევით საქმის განხილვისა. ამგვარ საპატიო გარემოებად პრაქტიკაში მიიჩნევა საქმეთა 

სიმრავლე, ჯანმრთელობის პრობლემები და სხვა, რაც თითოეულ ინდივიდუალურ შემთხვევაში 

ყველა გარემოების ერთობლივი ანალიზით უნდა შეფასდეს. 

არასამოსამართლო საქმიანობა 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის 

„ზ“ ქვეპუნქტი დისციპლინურ გადაცდომად განსაზღვრავს მოსამართლის ყველა სხვა ქმედებას, 

რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ სტატუსს. მათ შორის ამ დანაწესის შესაბამისად, 

ეთიკის წესების ბოლო, მეშვიდე ნაწილი ადგენს მოსამართლის ვალდებულებებს, რომლებიც 

უკავშირდება მის არასამოსამართლო საქმიანობას. იმის გათვალისწინებით, რომ მოსამართლე 

საზოგადოების მუდმივი დაკვირვების ქვეშ იმყოფება, მან უნდა აიტანოს ყველა ის პერსონალური 

შეზღუდვა, რომელიც შესაძლებელია ჩვეულებრივ მოქალაქეს ძნელად მოეჩვენოს და ეს უნდა 

გააკეთოს თავისუფლად და ნებაყოფლობით. მოსამართლის მაღალი სტატუსიდან გამომდინარე, 

ეთიკის წესები ადგენს რიგ შეზღუდვებს, რომლებიც სასამართლო საქმიანობის მიღმა უნდა 

გაითვალისწინოს მოსამართლემ, ვინაიდან იგი საზოგადოებაში უნდა იწვევდეს ნდობას და 

უზრუნველყოფდეს სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტის დაცვას.  

დაკისრებული უფლებამოსილების ჯეროვნად განხორციელების უზრუნველსაყოფად, ეთიკის 

წესები განსაზღვრავს მოსამართლის ვალდებულებას, არ ეწეოდეს რაიმე ანაზღაურებად 

საქმიანობას, გარდა პედაგოგიური, სამეცნიერო ან შემოქმედებითი საქმიანობისა, თუ იგი ხელს არ 

უშლის სამოსამართლო უფლებამოსილების სათანადოდ განხორციელებას. 

                                                           
120 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტის ე.ა ქვეპუნქტის 

თანახმად, დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელებისას 

მოსამართლის სიტყვიერად ან სხვაგვარი ფორმით გამოხატული დისკრიმინაციული ქმედება ნებისმიერი პირის მიმართ 

ამა თუ იმ  საფუძვლით, ხოლო ე.ბ ქვეოუნქტის თანახმად, დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს 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. 
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სიახლე არის ეთიკის წესების 38-ე მუხლის მეორე პუნქტში არსებული ჩანაწერი, რომლის 

თანახმადაც, მოსამართლე არ უნდა ჩაებას ფინანსურ და ბიზნეს გარიგებებში, რომელიც 

გულისხმობს მოსამართლის პოზიციის (თანამდებობრივი პრესტიჟის) ბოროტად გამოყენებას, 

ჩააბამს მას ხშირ ტრანზაქციებში ან განგრძობით ბიზნეს ურთიერთობებში ადვოკატებთან ან სხვა 

პირებთან, რომლებსაც შეიძლება მოუხდეთ იმ სასამართლოში საქმიანობა, რომელსაც წარმოადგენს 

კონკრეტული მოსამართლე. ამასთან, ამავე მუხლის მესამე პუნქტი განსაზღვრავს მოსამართლის 

ვალდებულებას - საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიაწოდოს ინფორმაცია სერიოზული 

ფინანსური სირთულეების არსებობის შემთხვევაში, კერძოდ - თუ ამასთან დაკავშირებით 

დაწყებულია ან შეიძლება დაიწყოს სამართლებრივი წარმოება.  

მოსამართლეს ეკრძალება გაფიცვა და ისეთი გაერთიანების წევრობა, რომელიც მისი წევრებისაგან 

ერთგულების ფიცის დადებას (ლოიალობის დადასტურებას) მოითხოვს, ან თავისი საიდუმლო 

ხასიათიდან გამომდინარე მისი წევრების მონაწილეობასთან დაკავშირებით არ უზრუნველყოფს 

სრულ გამჭვირვალობას, ანდა ეჭვქვეშ აყენებს მოსამართლის რეპუტაციას, ზიანს აყენებს 

სასამართლოს ავტორიტეტს.  

როგორც უკვე აღინიშნა სამოსამართლო ეთიკის წესებს არ აქვთ პირდაპირი მოქმედების 

იურიდიული ძალა, თუმცა მისი არსებობა მნიშვნელოვნად განაპირობებს მოსამართლეთა ქცევის 

მაღალი სტანდარტის დამკვიდრებას. ეთიკის ახალი წესები თანხვედრაშია და უმეტესად იმეორებს 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული 

ნორმების შინაარსს. დისციპლინური გადაცდომის სახეების შესაბამისად დადგენილი ქცევის 

სტანდარტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ერთგვაროვანი სამართლებრივი მოწესრიგებისა 

და შესაბამისი სამართლებრივი შედეგების განჭვრეტადობის უზრუნველსაყოფად.  
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რეკომენდაციების შემუშავების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ 2018-2020 წლებში შემუშავებულ 

რეკომენდაციებზე და მიმოვიხილოთ მათი განხორციელების დინამიკა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ რეკომენდაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკავშირებული იყო 

დისციპლინური სამართალწარმოების ოპტიმიზაციასთან, რაც „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

ორგანულ კანონში განხორციელებული ცვლილებების121 შედეგად შესრულდა. კერძოდ ორგანული 

კანონით:  

 ბანგალორის პრინციპების შესაბამისად დაკონკრეტდა და დაზუსტდა დისციპლინური 

გადაცდომის სახეები; 

 სამართალწარმოების პროცესში დამკვიდრდა დისციპლინურ საჩივარზე ხარვეზის 

დადგენის ინსტიტუტი;  

 განისაზღვრა დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ დისციპლინური სამართალწარმოების 

დაწყებაზე უარის თქმისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის 

სამართლებრივი საფუძვლები. 

თუმცა, პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ აქტუალობას არ კარგავს რეკომენდაციები შემდეგ 

საკითხებზე:  

 საჩივრის ავტორებისათვის დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის შესახებ ყველა 

სახის ინფორმაციის მიწოდების შესახებ (მათ შორის, სამართალწარმოების დაწყების, 

დასკვნის მომზადების და სხვა.)  

 დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების (არბიტრაჟი, მედიაცია) განვითარების 

ხელშეწყობა; 

 ასევე, დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ ხარვეზის დადგენის ეტაპზე მიღებული აქტის 

სახის დაზუსტების შესახებ - დამკვიდრებული პრაქტიკის მიუხედავად, 

რეკომენდირებულია, რომ ცვლილება შევიდეს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 755 მუხლის მე-3 პუნქტში, რომლითაც დაზუსტდება თუ 

რა სახის აქტს იღებს დამოუკიდებელი ინსპექტორი და უნდა გაეგზავნოს თუ არა 

მიღებული აქტი საჩივრის ავტორს.  

 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ განკარგულებებსა და 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყვეტილებებში დაშვებული უზუსტობების 

გასწორების საკითხი.  

გარდა ზემოაღნიშნული რეკომენდაციებისა, 2021 წელს მიმდინარე დისციპლინური 

სამართალწარმოების პრაქტიკის ანალიზიდან გამომდინარე, დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

სამსახურს მიაჩნია, რომ არსებობს გარკვეული პრობლემული საკითხები, რომელთა აღმოფხვრა 

ხელს შეუწყობს დისციპლინური სამართალწარმოების ეფექტიანობის გაზრდას. კერძოდ, 

მნიშვნელოვანია, რომ ცვლილებები განხორციელდეს შემდეგი საკითხებზე:   

 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 755 მუხლის მე-3 

პუნქტით განსაზღვრულია დისციპლინურ საჩივარზე ხარვეზის დადგენის და მისი 

აღმოფხვრის ვადა, თუმცა არ არის გათვალისწინებული აღნიშნული ვადა ჩაითვლება თუ არა 

წინასწარი მოკვლევისათვის განსაზღვრულ ვადაში. საჩივრის გარემოებების მოკვლევისათვის 

გათვალისწინებული საერთო ვადის ათვლა უნდა დაიწყოს დისციპლინური საჩივრის 

                                                           
121 ცვლილებები „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში განხორციელდა 2019 წლის 13 

დეკემბერს, რომელიც ძალაში შევიდა 2020 წლის 1 იანვარს. 

9. რეკომენდაციები  
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ხარვეზის შევსების შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული საკითხი დარეგულირებულია 

პრაქტიკით მისი მოწესრიგება აუცილებელია საკანონმდებლო დონეზე.  

 პრაქტიკამ ცხადყო, რომ დისციპლინური საჩივრის წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე, 

მოსამართლეები შუამდგომლობებით მიმართავენ დამოუკიდებელი ინსპექტორს. წინასწარი 

მოკვლევის ეტაპზე მოსამართლის მიერ წარდგენილი შუამდგომლობის განხილვის 

ვალდებულება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით არ 

არის განსაზღვრული. მხოლოდ დისციპლინური დევნის ეტაპზეა ვალდებული 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი განიხილოს მოსამართლის მიერ წარდგენილი შუამდგომლობა 

(„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510). მიუხედავად 

იმისა, რომ აღნიშნული საკითხი პრაქტიკით მოწესრიგებულია, მოსამართლეთა უფლებების 

დაცვის მიზნით, უმჯობესია საკითხი დარეგულირდეს საკანონმდებლო დონეზე.   

 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7511 პირველ პუნქტს, 

უმჯობესია დაემატოს შემდეგი დათქმა: „სხვა გარემოება, როდესაც საქმის მოკვლევისათვის 

საჭირო მტკიცებულებების მოპოვება კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში ობიექტურად 

შეუძლებელია“. სხვა შემთხვევაში, მოქმედი ნორმის შინაარსით დამოუკიდებელ ინსპექტორის 

როლი დისციპლინური საქმის წარმოების შეჩერების პროცესში ბუნდოვანია. კერძოდ, დღეს 

მოქმედი სამართლებრივი ნორმების დისპოზიცია, დისციპლინური დევნის ეტაპზე, ობიექტურ 

გარემოებად განიხილავს მოსამართლის ავადმყოფობას და არ აკონკრეტებს სხვა შესაძლო 

შემთხვევას რა დროსაც წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე დამოუკიდებელი ისნპექტორის 

გადაწვეტილებით შესაძლებელია შეჩერდეს დისციპლინური საქმის წარმოება. 

 პრობლემურია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დისციპლინური 

სამართალწარმოების შეწყვეტის საკითხი ისეთ შემთხვევებში, როდესაც დამოუკიდებელ 

ინსპექტორს დასრულებული აქვს წინასწარი მოკვლევის ეტაპი და მომზადებული აქვს 

დასკვნა, ხოლო სამართალწარმოების შეწყვეტის საფუძველი წარმოიშვა დასკვნის მომზადების 

შემდეგ. აღნიშნული, ასევე, შეეხება ისეთ შემთხვევას, როდესაც საჩივარი დისციპლინურ 

გადაცდომებთან ერთად შეიცავს მოთხოვნას აქტის კანონიერების ზედამხედველობასთან 
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