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Fall 1 
Offensichtlich fehlerhafte Maßnahmen der Sitzungspolizei können Gegenstand der Dienstaufsicht sein. 
 
Fall 2 
Die Unabhängigkeit des Richters wird in der Regel nicht dadurch verletzt, dass der Dienstvorgesetzte die 
Genehmigung zu einer Dienstreise ins Ausland in einer Rechtssache versagt. 
 
Fall 3 
Durch die negative Bewertung der Bearbeitungsmethode des Richters in einer dienstlichen Beurteilung, wonach 
der Richter in bestimmten Gerichtsverfahren durch Wiedervorlageverfügungen seine Amtspflicht zur zügigen 
Bearbeitung verletzt habe, wird die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigt. 
 
Fall 4 
Eine Verfügung des Gerichtspräsidenten, "Äußerungsfristen großzügig zu bemessen und von - unnötigen - 
Erinnerungen (mit Fristsetzung) abzusehen", stellt eine unzulässige Einflussnahme auf eine der Dienstaufsicht 
entzogene, die Rechtsfindung vorbereitende Verfahrensentscheidung des Richters dar. 
 
Fall 5 
Die Einflussnahme des Dienstvorgesetzten auf eine konkrete Terminierung ist grundsätzlich unzulässig.  
 
Fall 6 
Sowohl die Beanstandung, der Richter habe es unterlassen, ein konkretes Verfahren in der gebotenen Weise zu 
fördern, als auch der Hinweis auf das Gebot eines Zwischenbescheides stellen einen Eingriff in die richterliche 
Unabhängigkeit dar.  
 
Fall 7 
Die in Frageform gefasste Äußerung eines Richters in einer Verhandlung gegenüber einem Prozessbeteiligten, "ob 
dieser ihn nicht verstehen wolle oder zu dumm sei, ihm zu folgen", kann der Dienstaufsicht unterfallen, wenn sie 
nicht den sachlichen Inhalt einer Entscheidung mitbestimmt. 
 
Fall 8 
Die zur Vorbereitung einer richterlichen Entscheidung angeordnete Aktenversendung an das 
Landesjustizministerium ist Ausübung richterlicher Tätigkeit und daher einer Dienstaufsicht grundsätzlich 
entzogen. 
 
Fall 9 
Wird in einer dienstlichen Beurteilung die Form der Verhandlungsführung des Richters verallgemeinernd negativ 
bewertet, ohne konkrete Beobachtungen des Beurteilers in bestimmten Verhandlungen in Bezug zu nehmen, 
kann dies als eine allgemeine Kritik an der Verhandlungsführung des Richters verstanden werden und auf die 
Weisung hinauslaufen, zukünftig anders oder im Sinne des Beurteilers zu verfahren, die die richterliche 
Unabhängigkeit des Beurteilten beeinträchtigt. 
 
Fall 10 
Zur Frage einer Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit durch den Betrieb und die Administration des 
EDV-Netzes im Bereich der rechtsprechenden Tätigkeit. 
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საქმე №1 

RiZ (R) 3/75, ფედერალური უზენაესი სასამართლოს (BGH) 1976 წლის 27 სექტემბრის 
გადაწყვეტილება  

წყარო: BGHZ 67, 184 

აშკარა ნაკლოვანი ღონისძიებები სასამართლო სხდომაზე წესრიგის შენარჩუნების 
პროცესუალურ უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით შეიძლება სამსახურებრივი 
ზედამხედველობის საგანი იყოს. 

ფაბულა 

მოსამართლემ – ოქმის შინაარსის შესახებ კამათის შემდეგ – ადვოკატი დაცვის ორ 
თანამშრომელს სხდომათა დარბაზიდან გააყვანინა, რასაც მოჰყვა მიწის სასამართლოს 
პრეზიდენტის საყვედური და გაფრთხილება. რამდენადაც მოსამართლეს დაევალა, მომავალში 
ადვოკატებისათვის სხდომათა დარბაზში შენიშვნა არ გაეკეთებინა ან არ გაეძევებინა სხდომათა 
დარბაზიდან, მოსამართლეთა დისციპლინურმა სასამართლომ დაუშვებლად მიიჩნია 
სამსახურეობრივი ზედამხედველობის ღონისძიებები.    

გადაწყვეტილების საფუძვლებთან დაკავშირებით: 

1. მოსამართლე ექვემდებარება ზედამხედველობას, თუ არ ილახება მისი დამოუკიდებლობა 
(§26, აბზ. 1 DRiG – გერმ. მოსამართლეთა შესახებ კანონი). ორივე სფეროს გამიჯვნის საკითხი 
კანონმდებელმა მართლმსაჯულებას მიანდო (BGHZ 42, 163, 170). გერმანიის ფედერალური 
საზედამხედველო სასამართლო შემდეგ თვალსაზრისზე დგას: 

ა) სამსახურებრივი ზედამხედველობის ნებისმიერი ღონისძიება, რომელიც შეეხება სასამართლო 
გადაწყვეტილების (დადგენილება-განკარგულების, რეგულირების წესის) შინაარსს, 
დაუშვებელია, თუ იგი სცილდება გარეგანი წესრიგის ფარგლებს (BGHZ 42, 163, 169, 171; 275, 
286; 57, 344, 348). გარეგანი წესრიგის სფერო მოიცავს საქმიანობებს, რომლებიც იმდენად შორს 
არის საკუთრივ მართლმსაჯულების ცენტრალური სფეროსა და სხვა, მოსამართლეზე 
გადაკისრებული ამოცანებისაგან (რომლებიც დაკავშირებულია მართლმსაჯულებასთან), რომ 
მათ მიმართ აღარ მოქმედებს ძირითადი კანონის 97-ე მუხლის 1-ლი აბზაცით 
გათვალისწინებული გარანტია (BGHZ 42, 163, 169, 172; 46, 147, 148/149; 47, 275, 286/287; 51, 280, 
285, 287; Grimm, Richterliche Unabhängigkeit und Dienstaufsicht in der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs, გვ. 74). ეს სფერო ვრცელდება აგრეთვე ოფიციალური ფუნქციის 
განხორციელების ტიპზეც (§ 26 აბზ. 2 DRiG), სასამართლო საქმეების განხორციელების გარეგან 
ფორმაზე (BGHZ 42, 163, 169/170; 47, 275, 286/287; 51, 280, 285, 288/289; Schäfer in Löwe/Rosenberg, 
StPO 22. გამოც. GVG § 1 შენიშვნა. VIII 2 ბ). 

ბ) ამ პრინციპებიდან გამონაკლისი გაითვალისწინება სამსახურებრივი ფუნქციების აშკარად 
არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში (შდრ.  BGHZ 46, 147, 150; 47, 275, 287). სამოსამართლეო 
საქმიანობა არ წარმოადგენს ძირითად უფლებას ან სამსახურებრივ პრივილეგიას ფედერალური 
საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონის (BVerfGG) § 90-ის თვალსაზრისით (BVerfGE 27, 
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211, 217; Benda, DRiZ 1975, 166, 170), არამედ ეს არის ხელისუფლების გადანაწილების 
გამოვლინება, საქმის ბუნებით დასაბუთებული წინაპირობა უცხო გავლენისაგან თავისუფალი 
მართლმსაჯულებისათვის. იგი გამართლებასა და ფარგლებს პოულობს მოსამართლის 
ვალდებულებაში კანონისა და სამართლის წინაშე (Art. 20 აბზ. 2, Art. 97 აბზ. 1 GG; § 1 GVG; § 25 
DRiG). ამ ვალდებულების გარეშე არ შეიძლება არსებობდეს მოწესრიგებული 
მართლმსაჯულება, მისი განხორციელება, სახელმწიფოს არ ძალუძს, შეასრულოს თავისი 
მოვალეობა, უზრუნველყოს სასამართლო წესით უფლების დაცვა. მისი კანონიერი ინტერესი, 
უზრუნველყოს  კანონსა და სამართალზე დამოკიდებულებას, როგორც დამოუკიდებლობის 
პრინციპის აუცილებელი ელემენტი (შდრ. Eb. Schmidt, Lehrkomm. StPO Teil I 2.Aufl. ველი 487) 
აგრეთვე სამსახურებრივი ზედამხედველობის გზით, ვერ გახდება დისკუსიის საგანი (vgl. Baur 
DRiZ 1973, 6). მაგრამ გასცდებოდა კანონიერი ინტერესის განხორციელების ფარგლებს, თუ 
სამსახურებრივი ზედამხედველობა გარეგანი წესრიგის სფეროს დამრღვევ გაპროტესტების 
კომპეტენციას მიიღებდა, რაც მას საშუალებას მისცემდა, ნაკლებად ღირებული გადაწყვეტილება 
(შდრ. BGHZ 46, 147, 150; 51, 280, 287/288; 51, 363, 370; Grimm, S. 90) უკვე იმ წინაპირობების 
არსებობისას მიეღო, რომ იგი იმ განცხადებებს თვლის მცდარად, რომლებიც სამართლის 
გამოყენებას ნაკლოვანს უწოდებენ ან პროცედურას კანონსაწინააღმდეგოდ თვლიან (შდრ. RGSt 
66, 386, 389; BGHSt 10, 208, 210; DRiZ 1967, 239). მხოლოდ ყოველგვარ ეჭვსმოკლებულმა, აშკარა 
შეცდომამ შეიძლება დართოს საჯარო მოხელის ზემდგომ უფროსს უფლება, მიუთითოს 
მოსამართლეს, რომ იგი კანონსაწინააღმდეგოდ მოქმედებდა (Schäfer DRiZ 1970, 73, 74; Schmidt-
Räntsch, DRiG 2. Aufl. § 26 Rdn. 23; Eb.Schmidt,  ველი. 531; Schäfer in Löwe/Rosenberg, შენიშვნა  
VIII 2 c სხვა მტკიცებულებებთან ერთად).  

... 

გაფრთხილება და საყვედური, როგორც სამსახურებრივი ზედამხედველობის ყველაზე 
ინტენსიური საშუალება სამოსამართლეო საქმიანობის სფეროში (BGHZ 57, 344, 348) 
ამომწურავია საგნობრივ შეფასებაში (შდრ. BGHZ 46, 147, 150; 51, 280, 287/288; 51, 363, 370) და 
ზოგად მიმართვაში „ამ სახის ინცინდენტების“ შესაბამისად მოგვარების მიზნით (BGHZ 51, 280, 
286; Schmidt-Räntsch, § 26 ველი 25). საჯარო მოხელის ზემდგომ უფროსს არ აქვს უფლება 
სამსახურებრივი ზედამხედველობის ფარგლებში ასეთი გამკიცხავი გამოთქმები გამოიყენოს 
(BGHZ).  

2. ბრძანებისას, რომელიც განმცხადებელმა თვითონ გასცა, სასამართლო დადგენილება-
განჩინებისას, რომელზედაც იგი აპელირებდა და ამ გადაწყვეტილების აღსრულებისას საქმე 
შეეხებოდა სასამართლო სხდომის ღონისძიებებს, რომლებიც ემსახურებოდა, რომ შესაძლებელი 
გამხდარიყო ოქმის (მიმდინარე ან საბოლოო) შინაარსის დაფიქსირება. იმ მნიშვნელობის 
თვალსაზრისით, რომელიც სასამართლო სხდომის ოქმს ენიჭება (vgl. Baumbach, ZPO 34. Aufl. 
Bem. 3 vor § 159), ეჭვგარეშეა, რომ ეს ღონისძიებები განაჩენს შუალობითად ემსახურებოდა და 
მასთან იმდენად მჭიდრო ფუნქციონალურ კავშირში იმყოფებოდა, რომ ისინი არ შეიძლება 
მიეთვალოს გარეგანი წესრიგის სფეროს. და მაინც, ზედამხედველობის სამსახურს ჰქონდა 
უფლება გაფრთხილებისა და საყვედურის სახით გამოეყენებინა ისინი, ვინაიდან ისინი, 
როგორც ჩანს კანონის საპირისპირო იყო: GVG–ს 177-ე და 178-ე პარაგრაფების ტექსტის 
მიხედვით ადვოკატები სასამართლო პროცესზე უფლებამოსილი პირის ან დამცველის როლში 
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არ ექვემდებარებიან სასამართლო სხდომის ზედამხედველ პოლიციასა და სისხლის სამართლის 
საპროცესო ძალაუფლებას (Baumbach, aaO GVG-ს §177, 1-ლი შენიშვნა, § 178, მე-2 შენიშვნა; 
Kleinknecht, StPO, 32-ე გამოცემა, GVG §177, 1-ლი B შენიშვნა, § 178 1-ლი შენიშვნა; Schäfer in 
Löwe/Rosenberg, aaO §176, მე-3 c შენიშვნა სხვადასხვა მტკიცებულებებით). ეს გამომდინარეობს 
აგრეთვე ადვოკატის, როგორც მართლმსაჯულების დამოუკიდებელი ორგანოს, ფუნქციიდან (§1 
BRAO) და როგორც ყველა იურიდიულ საკითხებში კომპეტენტური დამოუკიდებელი მრჩევლის 
(§3 აბზ. 1 BRAO) ფუნქციიდან (BVerfGE 34, 293, 299). GVG-ს §§ 177, 178 არაორაზროვანი ტექსტი 
დაუშვებლად მიიჩნევს, ადვოკატის იძულებით გაძევებას სიტუაციებში, რომლებიც არ არის 
იმდენად არაორდინალური, რომ შეიძლება ივარაუდებოდეს, რომ კანონმდებელმა არ 
გაითვალისწინა ისინი თავის მოსაზრებებში. განმცხადებელსა და სასამართლო პროცესზე 
უფლებამოსილ პირს შორის დისპუტი ოქმთან დაკავშირებით და ოქმის 
ჩამოყალიბების/ფორმულირების საკითხებზე, რომლის დროსაც ადვოკატი განმცხადებელს 
მრავალჯერ აწყვეტინებდა საუბარს, შორს იყო იმ ექსტრემალური შემთხვევისაგან, რომლის 
დაუყოვნებელი აღკვეთა პროპორციულობის პრინციპის გათვალისწინებით ადვოკატის 
მანტიაში გამოწყობილი ხელშემშლელის დარბაზიდან იძულებითი გაყვანის გზით არ არის 
გამორიცხული (შდრ. Schäfer in Löwe/Rosenberg, ამასთან დაკავშირებით იხ აგრეთვე ფედერ. 
საკონსტ. სასამართლო 15, 226, 234, 28, 21; BayVerfGH 25, 51) –  

3. სამსახურებრივი ზედამხედველობის ღონისძიებები და განმცხადებლის საჯარო მოხელის 
ზემდგომი უფროსის გადაწყვეტილებები მესამე პირის მიმართ მთლიანად (ერთი გამონაკლისის 
გარდა – შდრ. ქვემოთ II 4) მოქცეული იყო მათთვის დადგენილ ფარგლებში (შდრ. ზემოთ II 1გ, 
BGHძ 50, 280, 287). აქედან გამომდინარე ისინი არ შეიძლება ჩაითვალოს დაუშვებლად. 

სხვაგვარი წესი მოქმედებს გაფრთხილების შემთხვევაში, რომელსაც გასცემს განმცხადებლის 
მიმართ ლანდის/მიწის სასამართლოს თავმჯდომარე სიტყვებით, „თავი შეიკავეთ მომავალში, 
რომ სამოქალაქო საქმეზე პროცესზე უფლებამოსილ ადვოკატებს სხდომათა დარბაზში შენიშვნა 
მისცეთ ან დარბაზიდან გააყვანინოთ“. ეს გაფრთხილება კი არ შემოიფარგლა სიტყვებით; „ასეთ 
შემთხვევებში“ (შდრ. . Schmidt-Räntsch, aaO §26 ველი 25), არამედ მოახდინა გენერალიზაცია 
ყველზე ფართო გაგებით (შდრ. მაღლა II 2). 
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საქმე №2 

RiZ (R) 3/77, ფედერალური უზენაესი სასამართლოს (BGH) 1978 წლის 27 იანვრის 
გადაწყვეტილება  

წყარო: BGHZ 71, 9 

როგორც წესი, მოსამართლის დამოუკიდებლობა არ იზღუდება იმით, რომ მას მისმა უშუალო 
უფროსმა ნება არ დართო  წასულიყო საზღვარგარეთ მივლინებით 

ფაბულა 

საოლქო სასამართლომ გადაწყვიტა, სამართლებრივი დახმარების ფარგლებში ეთხოვა 
იზრაელში მოღვაწე მოსამართლისათვის, დაეკითხა ორი მოწმე; დაკითხვაში მონაწილეობა 
უნდა მიეღოთ როგორც პირველი ინსტანციის მოსამართლეს, ასევე სათადარიგო მოსამართლესა 
და სამ სათადარიგო მსაჯულს. იუსტიციის სამინისტრომ საზღვარგარეთ მივლინებაში წასვლის 
ნებართვა, უსაფრთხოების საფუძვლებიდან გამომდინარე, გასცა მხოლოდ 2 მოსამართლეზე. 
გამგზავრებაზე უარი ფედერაციის სადისციპლინო სასამართლომ არ შეაფასა, როგორც 
მოსამართლის დამოუკიდებლობის შეზღუდვა. 

გადაწყვეტილების მიზეზები/საფუძვლები. 

მოსამართლის დამოუკიდებლობის ცნება არც გერმანიის ძირითად კანონში (Art. 97, 1-ლი აბზ.) 
და არც კანონში მოსამართლეთა შესახებ არის დეფინირებული (§26 1-ლი აბზაცი). მისი 
შინაარსი შემუშავებულ უნდა იქნეს, ერთის მხრივ, მისი მნიშვნელობიდან სახელმწიფო 
ორგანოებთან თანამშრომლობისათვის, და მეორეს მხრივ, სასამართლო პროცესში სამართლის 
განხორციელებისათვის. ორივე მიმართულებით, მაშასადამე, ძალაუფლების გადანაწილების 
პრინციპისა (GG, Art. 20, აბზ. 2, მე-2 წინადადება) და სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობის 
პრინციპის თვალსაზრისით, თავს იჩენენ დამოუკიდებლობის აუცილებელი შეზღუდვები. 
საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ მოსამართლის დამოუკიდებლობა პირად და საგნობრივ 
მხარეებს ავლენს. პირველი, რომელსაც მოსამართლის დამოუკიდებლობა ეფუძნება, აქ ეჭვს არ 
ბადებს. გადასაწყვეტია საკითხი, მოითხოვს თუ არა საგნობრივი დამოუკიდებლობა, რომელიც 
მოსამართლეს სამართლებრივი საქმის განხილვისათვის აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო 
ხელისუფლებების მითითებებიდან ათავისუფლებს, სასამართლოთა, ზეგავლენისაგან 
სრულიად თავისუფალ, გადაწყვეტილებებს საზღვარგარეთ მტკიცებულებათა გამოკვლევაში 
მონაწილეობის მიღების მიზნით მივლინებით წასვლასთან დაკავშირებით. ეს ასე არ არის. 

თუმცა დამოუკიდებლობის გარანტია ძალაშია/მოქმედებს არა მხოლოდ  თვითონ 
განაჩენისათვის. მეტიც, ამ გარანტიაში ჩართულია აგრეთვე გადაწყვეტილებები, რომლებიც 
სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანას მხოლოდ შუალობითად ემსახურებიან, მაგალითად, 
ახდენენ რა სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანისათვის მომზადებას (BGHZ 42, 163, 169). 

განმცხადებელი და მასთან ერთად ჰესენის ზედამხედველობის სასამართლო მაინის 
ფრანკფურტში არასათანადოდ აფასებენ მოსამართლის დამოუკიდებლობის ფარგლებს, როცა 
მათ არ სურთ მიანიჭონ გადამწყვეტი მნიშვნელობა გარემოებას, რომ ამ შემთხვევაში საქმე ეხება 



8 
 

საზღვარგარეთ მტკიცებულებათა შეგროვებას. აუცილებელია სამოსამართლეო საქმიანობის 
თვისებიდან ამოსვლა, როგორც სუვერენული საქმიანობიდან, რომელიც პრინციპში შეიძლება 
განხორციელდეს მხოლოდ სახელმწიფოს, რომლის ორგანოებსაც სასამართლოც განეკუთვნება, 
იურისდიქციაში. ეს ზღვარი შეიძლება გადალახულ იქნეს მხოლოდ  სხვა სახელმწიფოს 
თანხმობით. კითხვა, მოპოვებულ უნდა იქნეს თუ არა ასეთი თანხმობა ან გამოყენებულ უნდა 
იქნეს თუ არა ასეთი უკვე გაცემული თანხმობა, ექცევა საზღვარგარეთის სახელმწიფოებთან 
ურთიერთობების სფეროში და ამ ურთიერთობებზე ზრუნვა კონსტიტუციით ევალება მხოლოდ 
და მხოლოდ ფედერალურ მთავრობას (გერმ. GG Art. 32). აქედან კი გამომდინარეობს, რომ 
ფედერალურ მთავრობას აქვს უფლება, სამოსამართლეო საქმიანობის განხორციელებას 
საზღვარგარეთ საგარეო პოლიტიკის კუთხით საეჭვო თვალით შეხედოს და რომ ლანდის 
პასუხისმგებელ იუსტიციის მინისტრს გააჩნია უფლებამოსილება და ვალდებულიც არის იგი, 
ფედერალური მთავრობის მიერ გამოთქმული ეჭვის საფუძველზე უარი განაცხადოს 
მივლინებებზე საზღვარგარეთ და მათთან დაკავშირებული სამივლინებო ხარჯების გადახდაზე.  

აღნიშნული უფლებამოსილება, გაატარო შენი საკუთარი თვალსაზრისი საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს საწინააღმდეგოდ, არ შეიძლება გამომდინარეობდეს თვალსაზრისიდან, რომ აქ 
წარმოდგენილ დაძაბულ ურთიერთობაში სამოსამართლეო დამოუკიდებლობის პრინციპებსა 
და ძალაუფლების დანაწილებას შორის უკანასკნელმა საზღვარგარეთის სახელმწიფოს 
თანხმობის გამო გამიზნულ  ადმინისტრაციული ფუნქციის განხორციელებაზე მის 
კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში უკან უნდა დაიხიოს. სინამდვილეში არ არსებობს 
დაძაბული ურთიერთობა. მოსამართლე დამოუკიდებელია მხოლოდ იმ ფარგლებში, რომელსაც 
მას უსაზღვრავენ კონსტიტუცია და უბრალო/ჩვეულებრივი კანონი – რომელიც 
კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში უნდა იყოს. ძირითადი კანონის 32-ე მუხლში 
დასახელებული ზრუნვა საზღვარგარეთის სახელმწიფოებთან კავშირებზე, მოქცეულია ამ 
ფარგლებს გარეთ და ამდენად არ ეხება მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას. სხვაგვარად 
იქნებოდა, თუ ფედერალური მთავრობა შეეცდებოდა, სასამართლოსათვის თავს მოეხვია 
გარკვეული სამართლებრივი პოზიცია სამართლებრივი დავის გადაწყვეტისას, რათა თავიდან 
ყოფილიყო აცილებული არასასურველი შედეგები ფედერაციის საზღვარგარეთის 
ურთიერთობებისათვის. ასეთი გავლენა არ ექცევა კონსტიტუციის 32-ე მუხლის მოქმედების 
ქვეშ და დაუშვებელია. იმ სფეროში, რომელშიც სასამართლოს დამოუკიდებლობა აბსოლუტური 
პრიორიტეტია, აღმასრულებელ ხელისუფლებას მხოლოდ ის შესაძლებლობა გააჩნია, 
სასამართლო დასკვნების არასასურველ შედეგებს შეეწინააღმდეგოს/დაუპირისპირდეს 
საკუთარი კომპეტენციის სფეროს მიკუთვნებული ღონისძიებებით – მაგალითად, 
საკანონმდებლო ინიციატივით ან შეწყალების სახით. 

მიგნებულ შედეგს არ უპირისპირდება მაინის ფრანკფურტში მდებარე ჰესენის 
ზედამხედველობის სასამართლოს მოსაზრება, ეს მხოლოდ საქმის განმხილველი სასამართლოს 
საქმეაო, ჩათვლის თუ არა იგი საკმარისად მტკიცებულების შეგროვებას მინდობილი 
პირის/რწმუნებულის თუ სპეციალურად მტკიცებულების მიღების მიზნით, ხშირად მოწმის 
დასაკითხად მივლენილი, მოსამართლის მიერ და თუ აუცილებლობად მიიჩნევს, რომ 
ჭეშმარიტების დასადგენად აუცილებელია პირველი ინსტანციის სისხლის სამართლის პალატის 
სრული შემადგენლობა დაესწროს საზღვარგარეთ მოწმის დაკითხვის პროცესს. მოსაზრება 
იმდენად ამართლებს, რამდენადაც ამა თუ იმ ფორმით მოპოვებული მტკიცებულების შეფასება 
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საქმის გადამწყვეტი სასამართლოს პრეროგატივაა და რამდენადაც მან პრინციპში უნდა 
განსაზღვროს, უნდა შეგროვდეს თუ არა კიდევ სხვა მტკიცებულებები და თუ კი, რა ფორმით. 
მაგრამ ეს მოსამართლის უფლებამოსილება არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს თავისუფალ 
წვდომას ყველა სასურველ მტკიცებულებაზე და მტკიცებულების წარდგენის პროცედურაზე. 
სისხლის სამართლის საქმე არ არის იმაზე მიმართული, რომ დამნაშავეს ნებისმიერი 
გარემოებებისას შეუფარდოს სათანადო სასჯელი. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 
თვითონ განსაზღვრავს მთელ რიგ აკრძალვებს მტკიცებულებებთან დაკავშირებით, რომლებიც 
მოსამართლეს აიძულებენ, პროცესუალური შედეგები მაშინაც არ გაითვალისწინოს, როცა 
შესაძლებელია მათი ჭეშმარიტების შემადგენლობის უნაკლო შეფასება (შდრ.§ 136a აბზაცი 3, 
§252 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი – StPO). 
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საქმე №3 

RiZ (R) 3/94, ფედერალური უზენაესი სასამართლოს (BGH) 1995 წლის 27 იანვრის 
გადაწყვეტილება 

წყარო: DRiZ 1995, 352 

ოფიციალურ სამსახურებრივ დასკვნაში მოსამართლის მიერ საქმის მასალების დამუშავების 
მეთოდი ნეგატიურად შეფასდა, ითქვა რა, რომ მოსამართლემ გარკვეულ სამართალწარმოებებში 
განმეორებითი წარდგენის თაობაზე განკარგულებით თავისი სამსახურებრივი მოვალეობა 
საქმის მასალების სწრაფად დამუშავების თვალსაზრისით დაარღვია, რითაც დაირღვა 
მოსამართლის დამოუკიდებლობა.   

ფაბულა: 

ერთ-ერთ დასკვნაში გაპროტესტებულ იქნა, რომ მოსამართლემ არაჯეროვნად შეასრულა 
ცალკეული პროცედურები. დისციპლინარულმა სასამართლომ ეს დაუშვებლად მიიჩნია. 

დასაბუთებიდან: 

ზემოთდასახელებული შეფასებები ახდენენ განმცხადებლის/მოსარჩელის სამოსამართლეო 
დამოუკიდებლობის (დაუშვებლად) შელახვას. ვინაიდან მოსამართლის გადაწყვეტილება იმის 
თაობაზე, რა სიხშირით, რა პერიოდებში და რის გადასამოწმებლად ითხოვს იგი ყოველ 
კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის მასალების მისთვის წარდგენას, განეკუთვნება სასამართლო 
გადაწყვეტილების გამოტანის სფეროს, რაც სრულად ჩამორთმეული აქვს სამსახურებრივ 
ზედამხედველობას. ეს გამომდინარეობს შემდეგიდან: 

ფედერალური სადისციპლინო სასამართლოს დადგენილი პრაქტიკის მიხედვით (ერთობლივად 
იხ. BGH NJW 1988, 419, 420 და aaO, S. 421 f. m.w.N.) ღონისძიება დაუშვებელია, თუ იგი ამ 
სფეროში შეეხება მითითებას იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა განიხილავდეს მოსამართლე 
საქმეებს; ამდენად, ყოველი ზედამხედველობის ფუნქციით აღჭურვილი ორგანო ვალდებულია, 
თავი შეიკავოს ფსიქიკურ-ფსიქოლოგიური ზეგავლენისაგან. ამიტომ მოსამართლის 
კრიტიკული შეფასება ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დაუშვებელია, თუ იგი ამით 
წაახალისებდა, მიღებული ყოფილიყო სამომავლოდ სხვაგვარი გადაწყვეტილება, ვიდრე ეს 
მიღებული იქნებოდა ასეთი კრიტიკის გარეშე. ამაში შედის აგრეთვე ისიც, რომ 
ზედამხედველობის ორგანოს არ აქვს უფლება შეეცადოს, შელახოს მოსამართლის 
გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება იმ მიზნით, რათა მას დაუდგინოს საქმეთა 
დამუშავების გარკვეული წესი. 

მეორეს მხრივ, სამოსამართლეო სამსახურებრივი მოვალეობა იმდენად ექვემდებარება 
ზედამხედველობას, რამდენადაც საქმე ეხება საქმის სათანადო წესით შესრულების გარანტიას, 
მოსამართლის მიერ თავისი საქმეების შესრულების ფორმას ან გარეგან წესრიგს (BGHZ 90, 41, 
45). ამიტომ ძველი საქმეების დაგვიანებული ჩანიშვნა ან შეუსაბამოდ გრძელი გადავადების 
ვადები (BGHZ 90, 41, 44 - 46) ან ძველი საქმეების ძალზე მაღალი მაჩვენებელი (BGH NJW 1988, 
419, 420) შეიძლება გახდეს ზედამხედველობის დასაშვები განხორციელების საბაბი. მეორეს 
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მხრივ, შეხსენებები/გაფრთხილებები, რომლებიც შეიცავენ რჩევებს განხილვის უფრო მარტივი 
ფორმით წარმართვის შესახებ, იდეებს პროცესის დამთავრების/დასრულების გარკვეული 
ფორმის შესახებ, ზეპირი განხილვის მომზადების სხვაგვარად წარმართვის ფორმის შესახებ ან 
მრავალი სხდომების ჩანიშვნების შესახებ მითითებებს, აგრეთვე მცდელობას, განსაზღვრული 
ტიპის პროცესების სასწრაფოდ დამუშავებას, წარმოადგენენ მოსამართლის დამოუკიდებლობის 
დაუშვებლად შელახვის შემთხვევებს.  

ამ ფონზე სასამართლოს გადაწყვეტილება, არის თუ არა სადავო საქმე გადაწყვეტილების 
მიღებისათვის მზად, უნდა მოექცეს სასამართლო პრაქტიკის ძირითად სფეროში. ნათქვამი 
ვრცელდება მოსამართლის მიერ მიღებულ შუალედურ გადაწყვეტილებაზე სიმართლის 
დადგენის გზაზე, რომელიც შეეხება საქმის მასალის სამართლებრივი დამუშავების მეთოდსა და 
სტილს. ვინაიდან მან საკუთარი პასუხისმგებლობის ქვეშ უნდა დაადგინოს – მხოლოდ კანონზე 
და სამართალზე დაყრდნობით – არის თუ არა კიდევ სხვა პროცესუალურ- სამართლებრივი 
გადაწყვეტილებები მისაღები საქმის სიმწიფის და მიუხედავად ან ხომ არ არის საჭირო 
განხილვის სხდომის დანიშვნამდე კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის 
განვითარების საკითხიდან გამომდიინარე, მიღწეული დასკვნის დამატებითი გადამოწმება. თუ 
იგი – როგორც განმცხადებელი – არის სასამართლო კოლეგიის წევრი, მან ასევე უნდა 
გაითვალისწინოს მოცემული კოლეგიისათვის ჩვეული პროცესები სხდომათა მომზადებისა და 
კენჭისყრის თვალსაზრისით. სწორედ სოციალურ სასამართლოებში, რომელთა კოლეგიები 
ხშირად სხდომებს თემატური პრიორიტეტებით ატარებენ, მოსამართლისათვის სხდომათა 
გეგმიდან გამომდინარე აუცილებლობა წარმოიშვას, მისი დეცენატიდან გადასაწყვეტად 
მომწიფებული საქმეები – თანაც მრავალჯერ – ხელმეორედ წარადგენინოს, თუ ისინი 
მოგვიანებით იქნებიან განსახილველად სხდომაზე წარმოდგენილი. ასევე სასამართლო 
კოლეგიის წევრი მოსამართლის – როგორც მოსარჩელე – კომპეტენციის სფეროს არ 
განეკუთვნება, დანიშნოს/განსაზღვროს სასამართლო დავის განხილვა (§ 110 აბზ. 1 SGG) და 
საქმის სხდომაზე გატანის საკითხთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების თვალსაზრისით იგი, 
როგორც მომხსენებელი მოსამართლე, დამოკიდებულია კოლეგიის სხვა წევრებზე, რომლებმაც 
მონაწილეობა უნდა მიიღონ საქმის განხილვაში. მაგრამ მაშინაც, როცა პროფესიული 
მოსამართლე სოციალურ სასამართლოში ერთპიროვნული მოსამართლე ან საპატიო 
მოსამართლეებით დაკომპლექტებული სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარეა, მისაღებია 
გადაწყვეტილება, არის თუ არა საქმე საბოლოოდ მზად გადასაწყვეტად თუ ისევ 
გადასახედია/მისაწოდებელია განსახილველად. 

სამსახურებრივი ზედამხედველობის  განხორციელებული ღონისძიებები ხელყოფენ 
განმცხადებლის სამოსამართლეო დამოუკიდებლობას. ისინი მას ედავებიან არა ზემოთ 
განხილულ გადაცდომებს, არამედ უწუნებენ დავების დამუშავების მის მიერ არჩეულ მეთოდსა 
თუ სახეობას. საყვედური, რომ მან სულ მცირე რვა პროცესში თავისი დეცერნატიდან 
დროულად არ დაამუშავა განმეორებიტი წარდგენის მეთოდის გამოყენების გამო, ხელყოფს 
დაუშვებლად სამოსამარტლეო პრაქტიკას გადაწყვეტილების გამოტანასთან მიმართებაში. 
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საქმე №4 

RiZ (R) 6/94, ფერდერალური უზენაესი სასამართლოს (BGH) 1994 წლის 27 იანვრის 
გადაწყვეტილება  

წყარო: SGb 1995, 494 

სასამართლოს პრეზიდენტის განკარგულება, “შეპასუხების ვადების დიდსულოვნად 
განსაზღვრისა და უსარგებლო/არასაჭირო შეხსენებებიდან (ვადების განსაზღვრით) თავის 
შეკავების შესახებ”, დაუშვებელ ზეგავლენას წარმოადგენს მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე 
სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის მოსამზადებელ პროცედურასთან დაკავშირებით.  

ფაბულა: 

სოციალური სასამართლოს თავმჯდომარემ/პრეზიდენტმა სთხოვა მოსამართლეებს, 
დიდსულოვნად დაედგინათ შესაგებლის წარდგენის ვადა მიწის სადაზღვევო კომპანიისათვის 
იქ საქმის მასალების დამუშავებისათვის დროის სიმცირის გამო. ზედამხედველობის 
ფედერალურმა სასამართლომ ეს დაუშვებლად სცნო. 

დასაბუთების საფუძვლებიდან: 

“სამოსამართლეო საქმიანობა სამსახურებრივ ზედამხედველობას უბრალოდ არ აქვს 
ჩამორთმეული. ზედამხედველობის ფედერალური სასამართლოს პრეცედენტული 
მართლმსაჯულების მიხედვით სამოსამართლეო საქმიანობა ექვემდებარება სამსახურებრივ 
ზედამხედველობას, თუ საქმე ეხება საქმიანობის კანონით განსაზღვრული წესით წარმოების 
უზრუნველყოფას, სამსახურებრივი საქმიანობის განხორციელების გარეგან ფორმას ან ისეთ 
საკითხებს, რომლებიც მართლმსაჯულების ცენტრალურ სფეროს იმდენად არის  დაშორებულია 
რომ ისინი გარეგან წესრიგის სფეროს განეკუთვნება (BGH NJW 1988, 421 სხვა 
მტკიცებულებებთან ერთად). მაგრამ სამსახურებრივი ზედამხედველობის სფეროდან სრულად 
არის გამოტანილი თვითონ სასამართლო პროცესი ამ პროცესის მომზადების ეტაპზე ან მის 
შემდგომ მიღებული არსებითი და საპროცესო გადაწყვეტილებების ჩათვლით (შდრ. BGHZ 42, 
163, 169; 47, 275, 286; 71, 9, 11; 90, 41, 45; BGH DRiZ 1984, 181, 182; 1991, 369). ამ უკანასკნელ 
სფეროს მიეკუთვნება სადავო განკარგულების არეში მოქცეული გადაწყვეტილებები ძირითადი 
კანონის $ 104-ის მე-3 წინადადების მიხედვით განსაზღვრული ვადების შესახებ და შეხსენებები 
ვადების გასვლის შესახებ. ისინი ემსახურება არა მხოლოდ პროცესის მსვლელობის 
უზრუნველყოფას, არამედ სამართლებრივი დავისათვის გადაწყვეტილების მომზადებასაც. 
ვადების განსაზღვრისა და შეხსენებების თაობაზე განკარგულების გაცემისას მოსამართლე 
ვალდებულია მოახდინოს მხარეთა ინტერესების შეპირისპირება/შედარება. გადაუდებელი 
საქმეების ან უბრალო ფაქტობრივი გარემოებების შემთხვევაში იგი მოკლე ვადებს დაადგენს და 
შეხსენებასაც არ დააყოვნებს, აშკარად ნაკლებად გადაუდებელ/საჩქარო საქმეებისა ან რთული 
ფაქტობრივი გარემოებების შემთხვევაში იგი მოპასუხე მხარეს შესაგებლის წარდგენისათვის მეტ 
დროს დაუწესებს და დიდხანს შეიკავებს თავს შეხსენებისაგან. გარემოებას, რომ მოპასუხე მხარე 
სავარაუდოდ თავის მოქმედებებს მესამე პირებთან შეათანხმებს ან ინფორმაციებს შეაგროვებს, 
იგი ისევე გაითვალისწინებს, როგორც ერთ-ერთი მხარის პროცესზე ქცევას წინა პროცესებზე 
ვადების განსაზღვრის ან შეხსენების თვალსაზრისით. ყოველივე ამის მიხედვით ვადების 
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განსაზღვრისა და შეხსენებების შემთხვევაში საქმე ეხება არა მხოლოდ პროცესის მსვლელობის 
უზრუნველმყოფელ ფორმალობებს, არამედ სამართლებრივი დავისათვის მნიშვნელოვან 
წინასწარ გადაწყვეტილებებს. ეს მაშინაც ძალაშია, როცა ისინი “ასახული” აღმოჩნდება 
განყოფილებების ფორმულარებზე, ვინაიდან კონკრეტულ შემთხვევაში მხარეების ინტერესების 
შესატყვისი გადაწყვეტილება საბოლოოდ მოსამართლემ უნდა მიიღოს. 

სამსახურებრივი ზედამხედველობის ღონისძიება მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხელყოფის 
გამო მაშინ არის დაუშვებელი, თუ იგი სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის სფეროში 
პირდაპირ ან არაპირდაპირ მითითებას შეეხება იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა გადაწყვიტოს 
მოსამართლემ ან როგორ უნდა მოიქცეს იგი; ამიტომ სამსახურებრივმა ზედამხედველობამ თავი 
უნდა შეიკავოს ყოველგვარი ფსიქოლოგიური ზეწოლისაგან (BGHZ 90, 41, 43 და შემდეგი). 
აგრეთვე მცდელობა, აიძულო მოსამართლე დაასრულოს საქმე მის მიერ გადაწყვეტილების 
მიღების თავისუფლების შემლახველი სახით, არათავსებადია მოსამართლის 
დამოუკიდებლობასთან (შდრ. BGHZ 69, 309, 313; BGH NJW 1988, 421). მსგავსი სახით 
ზემოქმედება მიზნად ისახავს სადავო განკარგულებას.  
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საქმე №5 

RiZ (R), ფედერალური უზენაესი სასამართლოს (BGH), 2001 წლის 20 ივნისის გადაწყვეტილება 
2/00 

წყარო: NJW–RR 2002, 574 

საჯარო მოხელის უფროსის მხრიდან ზეწოლის განხორციელება კონკრეტული სხდომის 
ჩანიშვნის საკითხთან დაკავშირებით პრინციპულად დაუშვებელია. 

ფაბულა:  

მიწის სამხარეო სასამართლოს თავმჯდომარემ სისხლის სამართლის საქმეზე თავმჯდომარე 
მოსამართლეს შვებულების თაობაზე მის განაცხადთან დაკავშირებით მიუთითა, 
გადაემოწმებინა, შვებულებაზე უარის მიღების შემთხვევაში ხომ არ იქნებოდა შესაძლებელი 
სასამართლო სხდომის უფრო ადრე ჩატარება. იმავდროულად მან შეკითხვები გაუგზავნა 
დამცველებსაც და მათი პასუხები მოსამართლეს გააცნო, რომლის დროსაც გაუმეორა მას თავისი 
სურვილის შესახებ. მოსამართლეებზე ზედამხედველობის განმახორციელებელი სასამართლოს 
თვალსაზრისით ასეთი მოქმედება ხელყოფს მოსამართლის დამოუკიდებლობას. 

გადაწყვეტილების საფუძვლებთან დაკავშირებით 

სააპელაციო სასამართლომ სწორედ ჩათვალა, რომ ღონისძიებები იმის შემოწმებას 
ემსახურებოდნენ, იყო თუ არა შესაძლებელი, რომ მოსარჩელის მიერ დადგენილ ვადაზე ადრე 
დაწყებულიყო სასამართლოს მთავარი სხდომა და მიზანი იყო ჩანიშვნაზე შუალობითი 
გავლენის განხორციელება. მათ რომ – როგორც განაცხადა მოპასუხემ – მხოლოდ და მხოლოდ 
შვებულების საკითხის გადაწყვეტა უნდა მოემზადებინათ, უკვე იმიტომ არის გამოგონილი, რომ 
მოსარჩელის მიერ მოთხოვნილი შვებულება არ ემთხვეოდა დანიშნული სხდომის დღეებს. 
ღონისძიებების მიზანი– კერძოდ დამცველთა გამოკითხვის შედეგად დადგენილი - იმდენად 
ნათელია, რომ სულაც არ არის დამოკიდებული პერსონალის შეხვედრებისას გამოთქმული 
ცალკეული გამონათქვამების ტექსტზე. იგი, სხვათა შორის, რაზედაც ასევე მიუთითა 
სააპელაციო სასამართლომაც, დასტურდება მიწის სამხარეო უმაღლესი სასამართლოს 
თავმჯდომარე ჰ-ს ფორმულირებით 1998 წლის 25 ივნისის ადმინისტრაციულ საჩივარზე 
მიღებული გადაწყვეტილების ტექსტში, რომლის თანახმადაც “ღონისძიების მიზანია ... 
მხოლოდ და მხოლოდ საკითხის გარკვევა, მოსარჩელესათვის შვებულებაზე უარით 
შეიძლებოდა თუ არა მოსარჩელეს შექმნოდა ახალი შესაძლებლობები სხდომის ვადებთან 
დაკავშირებით, მაშინ, როცა თარიღის ჩანიშვნა უნდა ხორციელდებოდეს მოსამართლის 
დამოუკიდებლობის ფარგლებში”. ეს მეტყველებს სხვა არაფერზე თუ არა იმაზე, რომ სამხარეო 
სასამართლოს თავმჯდომარე არ იყო მზად, შეგუებოდა სხდომის აღნიშნულ თარიღს როგორც 
საბოლოოს. თუ კასატორი ამ კონტექსტში ფიქრობს, რომ მოსარჩელე ღონისძიებებით, კერძოდ 
დამცველთა გამოკითხვით მოქცეულიყო ვითარებაში, განეხორციელებინა საერთოდ 
შედარებები, იგი მხედველობიდან უშვებს, რომ სამართლებრივად/იურიდიულად 
მიუწვდომელი ტერმინირება უკვე სახეზე იყო. ვინაიდან მოსარჩელემ სამოსამართლეო 
დამოუკიდებლობის ფარგლებში საქმის განხილვის დასაწყისად 1998 წლის 28 აპრილი 
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განსაზღვრა, არ არსებობდა მისთვის საბაბი, ეკითხა დამცველებისათვის, იქნებოდნენ თუ არა 
ისინი უფრო ადრე ჩასატარებელ თარიღზე თანახმა 

სააპელაციო სასამართლოს მიერ სამართლებრივად უშეცდომოდ დადგენილი მცდელობა, 
სამსახურებრივ ზემდგომს ზეგავლენა მოეხდინა კონკრეტული პროცესის თარიღის 
განსაზღვრასთან დაკავშირებით, ხელყოფს მოსარჩელის სამოსამართლეო დამოუკიდებლობას. 
ფედერაციული ზედამხედველობის განმახორციელებელი სასამართლოს დამკვიდრებული 
მართლმსაჯულების მიხედვით სამსახურებრივი ზედამხედველობა არ ხორციელდება არა 
მხოლოდ საკუთრივ სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანაზე, არამედ აგრეთვე ამ 
პროცესთან დაკავშირებულ, შუალობითად მის სამსახურში მყოფ – მოსამზადებელ და პროცესის 
დასრულების შემდეგ მისაღებ – საქმეზე არსებით და საპროცესო  გადაწყვეტილებებზე ( BGH, 
1989 წლის 8 მაისის გადაწყვეტილება - RiZ (R) 6/88, NJW 1991, 426, 427, და 1997 წლის 14 
აპრილის გადაწყვეტილება - RiZ (R) 1/96, DRiZ 1997, 467, 468 სხვა მტკიცებულებებთან ერთად). 
სამოსამართლეო საქმიანობის ამ მთავარ სფეროს განეკუთვნება აგრეთვე საქმის განხილვის 
თარიღის განსაზღვრაც/ჩანიშვნა (BGHZ 93, 238, 244). ამიტომ არის ზემდგომის მხრიდან 
ზეგავლენა კონკრეტული თარიღის დადგენაზე პრინციპში დაუშვებელი, მან თავი უნდა 
შეიკავოს ყოველგვარი პირდაპირი ან არაპირდაპირი ან მენტალურ-ფსიქოლოგიური 
გავლენისაგან (შდრ. BGH, 1986 წლის 6 ნოემბრის გადაწყვეტილება - RiZ (R) 4/86, NJW 1987, 1197, 
1198, და 1995 წლის 27 იანვრის გადაწყვეტილება - RiZ (R) 3/94, DRiZ 1995, 352, 353; KG, 
1994წლის 25 მაისის გადაწყვეტილება - DGH 2/93, DRiZ 1995, 438). სხვა წესი მოქმედებს, თუ 
მოსამართლე საქმის განხილვის ჩანიშვნისას დაარღვევს თავის მოვალეობას, სათანადოდ და 
დაუყოვნებლივ განახორციელოს თავისი სამსახურებრივი ფუნქციები და ამით იძლევა საბაბს, 
მის მიმართ განხორციელებულ იქნას DRiG –ის 26-ე პარაგრაფის მე-2 აბზაცით 
გათვალისწინებული ღონისძიებები (BGHZ 90, 41, 44-46; 93, 238, 244). აქ უდავოდ არ არის 
წარმოდგენილი ასეთი საგამონაკლისო შემთხვევა. 

  



16 
 

საქმე №6 

ფედერალური უზენაესი სასამართლოს (BGH) 2004 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება - RiZ (R) 
4/03 

წყარო: NJW-RR 2005, 433 

როგორც გაპროტესტება, რომ მოსამართლემ ჯეროვნად ვერ წარმართა კონკრეტული საქმის 
წარმოება, ასევე მითითება მოთხოვნაზე, გამოტანილ იქნეს შუალედური გადაწყვეტილება, 
წარმოადგენენ მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხელყოფას. 

ფაბულა 

გადაწყვეტილებაში ზემდგომ ადმინ. ორგანოში ქვემდგომი ორგანოს თანამშრომლის საქციელის 
შესახებ საჩივარზე სასამართლოს თავმჯდომარემ იმედი გამოთქვა, რომ უფლებამოსილი 
მოსამართლე რაც შეიძლება სწრაფად მიიღებს ჯერ ისევ გამოსატან გადაწყვეტილებას. ამასთან 
მან მოსამართლეს იმაზე მიუთითა, რომ სულ მცირე ერთი შუალედური გადაწყვეტილება მაინც 
უნდა იქნეს გამოტანილიო. ორივე შემთხვევა ფედერალურმა საზედამხედველო სასამართლომ 
დაუშვებლად მიიჩნია. 

გადაწყვეტილების საფუძვლებთან დაკავშირებით 

მოსამართლის დამოუკიდებლობის შეზღუდვა უპირველეს ყოვლისა იმაში მდგომარეობს, რომ 
2001 წლის 6 მარტის წერილში, რომელიც მიწერილ იქნა  მომჩივანის (სასამართლო პროცესზე) 
უფლებამოსილი პირისადმი, გამოითქვა მოსაზრება, რომ მოსარჩელემ კონკრეტული, ჯერ კიდევ 
დაუსრულებელი პროცესი, რომელშიც ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში შეტანილ იქნა 
საჩივარი ქვემდგომი ორგანოს თანამშრომლის საქციელის გამო, არაჯეროვნად განახორციელაო. 
ეს მოქმედებს მიუხედავად იმისა, წარმოადგენს თუ არა ეს გამონათქვამი DRiG-ს 26-ე 
პარაგრაფის მე-2 აბზაცის თვალსაზრისით საყვედურს თუ ეს არის სამსახურებრივი 
ზედამხედველობის უფრო სუსტი ღონისძიება (შდრ. BGH, 1967 წლის 9 მარტის გადაწყვეტილება 
- RiZ(R) 2/66, BGHZ 47, 275, 285  და 1987 წლის 30 მარტის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 7/86, BGHZ 
100, 271, 276), მაგალითად, როგორიცაა მითითება (Kissel, GVG მე- 3გამოც. § 1, ველი 52). 
სამსახურებრივი ზედამხედველობა  მიმდინარე პროცესის ფარგლებში უნდა დარწმუნდეს, რომ 
პროცესის მიმდინარეობისას არავითარ შეფერხებებს ადგილი არ აქვს (BGH, 1986 წლის 19 
სექტემბრის გადაწყვეტილება - RiZ (R) 1/86, DRiZ 1987, 57) და ვითარების-და მიხედვით, 
რომელიმე კონკრეტული შემთხვევა საბაბად გამოიყენოს, რომ მოსამართლეს უსაყვედუროს 
თავისი საქმიანობის მართლსაწინააღმდეგოდ განხორციელება (შდრ. ვგლ. BGH, 1969 წლის 3 
იანვრის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 6/68, BGHZ 51, 280, 286). ამას არ უკავშირდება მოსამართლის 
დამოუკიდებლობის ხელყოფა, სანამ ჯერ კიდევ მიმდინარე პროცესი ნიმუშის სახით 
ემსახურება საყვედურის გამოცხადებას არასაკმარისი დაჩქარებისათვის და საყვედრური კი 
ეხება “ამდაგვარ შემთხვევებს”  (BGH, 1976წლის 27 სექტემბრის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 3/75, 
BGHZ 67, 184, 190 და 1987 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 5/87, NJW 1988, 421, 
422).  და პირიქით, ასეთი საყვედური ცალკეული მიმდინარე პროცესის საბაბით დაუშვებელია, 
თუ მოსამართლე ფიქრობს, რომ წინ გადმოსწიოს ჯერ კიდევ დაუმთავრებელი პროცესი 
დამუშავების იმავე სტადიაზე მყოფ სხვა პროცესთან მიმართებაში (BGH, 1987 წლის 16 
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სექტემბრის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 5/87, NJW 1988, 421, 422). ვინაიდან მოსამართლის 
დამოუკიდებლობის ფარგლებში მხოლოდ მოსამართლე წყვეტს მასზე მიწერილი საქმეების 
დამუშავების რიგითობას, სამსახურებრივ ზედამხედველობას მაშინაც არ შეუძლია სთხოვოს 
მოსამართლეს, რომ დააჩქაროს მისი დეცერნატიდან რომელიმე კონკრეტული საპროცესო საქმის 
დამუშავება, თუ მიაჩნია, რომ სახეზეა მოსამართლის მხრიდან სავალდებულო ქცევის დარღვევა 
(BGH, 1986 წლის 6 ნოემბრის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 4/86, NJW 1987, 1197, 1198). 
ზედამხედველობის სამსახურმა ასევე თავი უნდა შეიკავოს ყოველგვარი ფსიქოლოგიური 
ზეწოლისაგან (BGH, Urteil vom 31. Januar 1984 - RiZ(R) 3/83, BGHZ 90, 41, 43 f.).  იგი განუყოფლად 
არის დაკავშირებული შემდეგ თვალსაზრისთან/განცხადებასთან, რომ საჩივრის 
შემტანი/მომჩივანი შეიძლება ელოდა კიდეც გამოცხადებულ გადაწყვეტილებას, სულ მცირე, 
შუალედურ გადაწყვეტილებას მაინც და დასკვნითი წინადადებით: “იმედი მაქვს, რომ 
მოსამართლე ეხლა მაინც მიიღებს მისაღებ გადაწყვეტილებას”. ამ კონტექსტიდან 
გამომდინარეობს, რომ მოსარჩელე თვალსაზრისის გამოხატვით, რომ მოსამართლემ 
კონკრეტული, ჯერ კიდევ მიმდინარე პროცესი არ წარმართა ჯეროვნადო, მიზეზი უნდა 
გამხდარიყო ამ პროცესის თაობაზე სასწრაფო გადაწყვეტილებისა მიუხედავად დასამუშავებელ 
საქმეთა მოსამართლის მიერ დადგენილი რიგითობისა. ამ გამონათქვამის მნიშვნელობაში ადრე 
გაკეთებული შენიშვნა არაფერს ცვლის, მოსამართლეს არ შეიძლება განესაზღვროს, რომელი 
საქმე როდის დაამუშავოს და განიხილოს. აქ არსებული წინააღმდეგობრიობა არ უკარგავს ამ 
გამონათქვამს, ობიექტური გაგების შემთხვევაში, სულ მცირე, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების 
ნიშანს, როცა საქმე ეხება მოსარჩელის გადაწყვეტილებას მასზე მიწერილი საქმეების 
დამუშავების რიგითობის თაობაზე. 

დისციპლინური ზედამხედველობის სასამართლოს გადაწყვეტილება სამართლებრივად 
გამართულია/უშეცდომოა, თუ ამ სასამართლომ ბერლინის უმაღლესი სამხარეო სასამართლოს 
თავმჯდომარის მიერ გაკეთებულ მითითებაში - მიეღო მოსამართლეს შუალედური 
გადაწყვეტილება -, მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხელყოფის ფაქტი დაინახა.  

მოსამართლის დამოუკიდებლობის სფერო მოიცავს არა მხოლოდ საკუთრივ სასამართლო 
გადაწყვეტილების გამოტანას და მასთან დაკავშირებულ არსებით  და პროცესთან 
დაკავშირებულ სხვა გადაწყვეტილებებს (BGH, 1989 წლის 8 მაისის გადაწყვეტილება  - RiZ (R) 
6/88, NJW 1991, 426, 427 სხვა მტკიცებულებებთან ერთად),  არამედ აგრეთვე მოსამართლის არა 
აშკარად დაწესებულ, სამართლის მძებნელის ინტერესების გამთვალისწინებელ ქმედებებსაც, 
რომლებიც კონკრეტულ პროცესში დაკავშირებულია მოსამართლის ფუნქციასთან, დაადგინოს 
სამართალი და უზრუნველყოს სამართლებრივი მშვიდობა (BGH, 1997 წლის 14 აპრილის 
გადაწყვეტილება - RiZ(R) 1/96, DRiZ 1997, 467, 469).   

ამ მოქმედებებს განეკუთვნება, ისევე როგორც სხვა ვადების დადგენა (შდრ. Schmidt-Räntsch, 
DRiG მე-5 გამოც. § 25 ველი 8), ასევე შუალედური გადაწყვეტილება სავარაუდო სამომავლო 
თარიღის შესახებ, რომელთან დაკავშირებითაც გარკვეულ პროცესზე გადაწყვეტილება მიიღება. 
ასეთი გადაწყვეტილება მოსამართლის ფუნქციასთან – დაადგინოს სამართალი – უკვე იმიტომ 
არის მჭიდრო საგნობრივ კავშირში, რომ პროცესის მონაწილეები იღებენ ინფორმაციას, 
როდემდე შეუძლიათ მათ წარადგინონ პროცესუალური დოკუმენტები, რათა ამ გზით 
ზეგავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილებაზე. ამის საპირისპიროდ მოწინააღმდეგე მხარე 
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წარუმატებლად აცხადებს, რომ შუალედური გადაწყვეტილება არ ეხება მართლმსაჯულების 
განხორციელებას მიმდინარე WEG-პროცესში, არამედ საქმის დაგვიანებულ დამუშავებას 
ვითომდა გადატვირთულობის გამო, რაც სამოსამართლეო საქმიანობის გარეგანი წესრიგის 
სფეროს განეკუთვნება და ზედამედველობას ექვემდებარება. ეს მოსაზრება არასწორია, ვინაიდან 
შუალედური გადაწყვეტილება საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების ვადის თაობაზე უშუალო 
კავშირშია იმ გადაწყვეტილებასთან, რომელიც ეხება ცალკეული საქმის განხილვის რიგითობას, 
რასაც მხოლოდ მოსამართლე წყვეტს თავისი დამოუკიდებლობის ფარგლებში. 

შუალედური გადაწყვეტილების გაუთვალისწინებლობა არ იყო აშკარა, ყოველგვარ ეჭვს 
მოკლებული ჩარევა, რომელიც შესაძლებელია გახდეს ზედამხედველობრივი ღონისძიების 
საგანი (შდრ. BGH, 1966 წლის 7 ივნისის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 1/66, BGHZ 46, 147, 150, 1976  
წლის 27 სექტემბრის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 3/75, BGHZ 67, 184, 187, 1977 წლის 17 ოქტომბრის 
გადაწყვეტილება - RiZ(R) 2/77, BGHZ 70, 1, 4, 1980 წლის 5 თებერვლის გადაწყვეტილება  - RiZ(R) 
2/79, BGHZ 76, 288, 291 და 1995 წლის 12 ოქტომბრის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 2/95, DRiZ 1996, 
371, 372).“ 
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საქმე №7 

ფედერალური უზენაესი სასამართლოს (BGH) 2006 წლის 22 თებერვლის გადაწყვეტილება - (R) 
3/05 

წყარო: NJW 2006, 1676 

ერთ-ერთი საქმის განხილვისას პროცესის ერთ-ერთი მხარისადმი კითხის ფორმით 
ჩამოყალიბებული მოსამართლის გამონათქვამი “არ გინდათ მომისმინოთ ან მეტისმეტად 
სულელი ხართ, რომ ჩემს ნათქვამს  გულისყურით მოეკიდოთო”, შეიძლება გახდეს 
ზედამხედველობის სამსახურის შესწავლის საგანი, თუ ეს გამონათქვამი გადაწყვეტილების 
საგნობრივ შინაარსს არ განსაზღვრავს. 

ფაბულა: 

რაიონის (ქალაქის) მოსამართლემ მორიგების პროცესის მსვლელობისას ერთ-ერთი მხარის 
საპროცესო წარმომადგენელთან კამათის პროცესში მას ჰკითხა, “არ გინდა გამიგო, თუ იმდენად 
სულელი ხარ, რომ საუბარში ვერ მომყვებიო”. ფედერალურმა საზედამხედველო სასამართლომ 
აქ ვერ დაინახა მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხელყოფა. 

გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით 

გერმანიის მოსამართლეთა შესახებ კანონის (შემდგომში: DRiG) §26-ის 1-ლი აბზაცის მიხედვით 
მოსამართლე ექვემდებარება ზედამხედველობას, თუ არ იქნება ხელყოფილი მისი 
დამოუკიდებლობა. ამ პირობით სამსახურებრივი ზედამხედველობა მოიცავს აგრეთვე 
უფლებამოსილებას, უსაყვედუროს მოსამართლეს, თუ იგი არაჯეროვნად შეასრულებს თავის 
სამსახურებრივ მოვალეობას და გააფრთხილოს იგი, კანონის შესაბამისად და გაუჭიანურებლად 
შეასრულოს სამსახურებრივი ფუნქციები (DRiG, §26 აბზ. 2). ამ წესის თანახმად სამოსამართლეო 
საქმიანობა იმდენად ექვემდებარება ზედამხედველობას/ კონტროლს, რამდენადაც საქმე ეხება 
სამოსამართლეო სამსახურებრივი მოვალეობების ჯეროვანი შესრულების უზრუნველყოფას და 
საქმეების შესრულების გარეგან ფორმას ან ისეთ საკითხებს, რომლებიც იმდენად არის 
დაცილებული საკუთრივ მართლმსაჯულებას, რომ ისინი მხოლოდ გარეგნულ წესრიგს 
მიკუთვნებულად განიხილება (st. Rspr., vgl. BGH, 2000 წლის 5 ივლისის გადაწყვეტილება - 
RiZ(R) 6/99, NJW-RR 2001, 498 სხვა მტკიცებულებებთან ერთად).  

სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულების გარეგან ფორმას შეიძლება აგრეთვე ის მეთოდი თუ 
ხერხი მიეკუთვნებოდეს, როგორადაც მოსამართლე ურთიერთობს საქმის განხილვის პროცესში 
მხარეებსა ან მათ წარმომადგენლებთან. თუმცა მოსამართლის საგნობრივი დამოუკიდებლობის 
დაცვა მოითხოვს, სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ არ მოექცეს არა მარტო სასამართლო 
გადაწყვეტილების გამოტანა და სასამართლო გადაწყვეტილება, არამედ აგრეთვე 
გადაწყვეტილების გამოტანის ხელშემწყობი ყველა შუალობითი არსებითი თუ პროცესუალური 
გადაწყვეტილება, მოსამართლის ცალსახად დაუდგენელი, სამართლის მძებნელის ინტერესს 
მორგებული მოქმედებების ჩათვლით, რომლებიც დაკავშირებულია კონკრეტულ პროცესში 
მოსამართლის ფუნქციასთან, დაამკვიდროს სამართალი და უზრუნველყოს სამართლებრივი 
მშვიდობა (შდრ. Joerses, DRiZ 2005, 321, 322 მტკიცებულებეთან ერთად). სამსახურებრივ 
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ზედამხედველობას ასევე არ ექვემდებარება პროცესის წარმართვა. კონკრეტულ შემთხვევაში კი 
გამონათქვამები, რომლებსაც მოსამართლე პროცესზე იყენებს, შეიძლება წარმოადგენდეს 
მოსამართლის საქმიანობიდან გამოცალკევებად გარეგანი წესრიგის სფეროს მიკუთვნებად 
ფორმალურ ელემენტს და ამიტომ უნდა მიკუთვნებულ იქნას გარეგანი წესრიგის სფეროს. თუ ეს 
გამონათქვამები არ მონაწილეობენ გადაწყვეტილების საგნობრივი შინაარსის განსაზღვრაში, 
„ვერბალური ექსცესები“ შეიძლება მოექცეს სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ (BGH, 
1977წლის 17 ოქტომბრის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 2/77, BGHZ 70, 1, 5; 1980 წლის 18 აპრილის 
გადაწყვეტილება - RiZ(R) 1/80, BGHZ 77, 70, 72).    

მოსარჩელის გამონათქვამი ძ-ს მიმართ, არ გინდა გამიგო თუ მეტისმეტად სულელი ხარ 
იმისათვის, რომ ჩემს ნათქვამს გულისყურით მოუსმინოო, ზედამხედველობის სასამართლომ 
„ვერბალური ექსცესის“ სფეროს მიაკუთვნა.  

ზედამხედველობის სასამართლოს თვალსაზრისიდან არ ჩანს, რომ სახეზე იყოს სამართლებრივი 
შეცდომა. მოსარჩელის გამონათქვამი მხარის პიროვნულობას ეხება და მისი ღირსების შელახვას 
ახდენს. მოსარჩელის თვალსაზრისის საწინააღმდეგოდ, საქმე ის კი არ არის, მიკუთვნებულ 
იქნეს თუ არა გამონათქვამი შეურაცხყოფის კატეგორიას სისხლის სამართლის გაგებით და 
სისხლის სამართლის კუთხით, არსებობს თუ არა მოსარჩელისათვის გამართლების 
საფუძვლები, მასშემდეგ რაც მან საყვედური დაიმსახურა მიკერძოებულობის გამო. 
მნიშვნელოვანია მხოლოდ, რომ გამონათქვამი ობიექტურად დამამცირებელი იყო. 
მოსამართლეს, რომელიც პროცესში მონაწილე მხარეს სულელს დაუძახებს, აღარ შეუძლია 
ძირითადი კანონის 97-ე მუხლის 1-ლი აბზაცით გათვალისწინებული დამოუკიდებლობის 
დამცველი გარანტიის გამოყენება. უშედეგოდ იშველიებს მოსარჩელე მოსამართლის უფლებას 
აზრის თავისუფლად გამოთქმაზეც ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილებათა საფუძველზე (1999წლის 16 მაისის განჩინება - 1 BvR 734/98, NJW 2000, 199 
ფ.; 2000 წლის 14 თებერვლის განჩინება - 1 BvR 390/95, NJW 2000, 3413 ff.; 2005 წლის 23 აგვისტოს 
განჩინება - 1 BvR 1917/04, NJW 2005, 3274 და შემდეგი). 

უშედეგოდ ითხოვს მოსარჩელე, ჩემი გამონათქვამი იმიტომ არის სამსახურებრივი 
ზედამხედველობისათვის მიუწვდომელი, რომ იგი გადაწყვეტილების საგნობრივი შინაარსის 
განსაზღვრაში მონაწილეობდაო. ასეთ შემთხვევას კი არ აქვს აქ ადგილი. 

უსამართლოდ ეყრდნობა მოსარჩელე სენატის სხვადასხვა გადაწყვეტილებებს (BGH, 1977 წლის 
17 ოქტომბრის გადაწყვეტილება  - RiZ(R) 2/77, BGHZ 70, 1 ff.; 1991 წლის 24 ივნისის 
გადაწყვეტილება - RiZ(R) 3/91, DRiZ 1991, 410 და შემდეგი). მოსამართლის დამამცირებელი 
გამონათქვამები მოხვდა საფუძვლად აღებულ ფაქტობრივ გარემოებებში მტკიცებულებათა 
შეფასების კონტექსტში. ამიტომ ისინი მონაწილეობდნენ სასამართლო გადაწყვეტილების 
შინაარსის განსაზღვრაში. 
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საქმე №8 

ფედერალური უზენაესი სასამართლოს (BGH) 2008 წლის 17 აპრილის გადაწყვეტილება –RiZ (R) 
3/07 

წყარო: BGHZ 176, 163 

სასამართლო გადაწყვეტილების მომზადების მიზნით ფედერალური მიწის იუსტიციის 
სამინისტროსათვის საქმის მასალების გაგზავნა არის სამოსამართლეო საქმიანობის 
განხორციელება და ამიტომ არ ექცევა იგი სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ. 

ფაბულა: 

რაიონული (ქალაქის) სასამართლოს მოსამართლემ ორი სამოქალაქო დავის საქმის მასალები 
შენიშვნებითურთ, რომ ერთ-ერთი კანონი კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ მიაჩნია, პირდაპირ 
გადაუგზავნა ამ მიწის იუსტიციის სამინისტროს და სთხოვა, რომ მას გამოეხატა თავისი 
პოზიცია. შემდგომში ამ მიწის უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარემ მოსამართლის ეს 
ნაბიჯი კრიტიკულად შეაფასა და მოსამართლეს უთხრა, მომავალში დაეცვა დადგენილი 
სამართლებრივი გზა. ამაში ფედერალურმა ზედამხედველობის სასამართლომ მოსამართლის 
დამოუკიდებლობის ხელყოფა დაინახა. 

გადაწყვეტილების საფუძვლებთან დაკავშირებით: 

სამართლიანად აცხადებს მოსარჩელე, რომ ამ შემთხვევაში საქმე სამსახურებრივი 
ზედამხედველობის ღონისძიებას ეხებაო. სენატის დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის 
მიხედვით სამსახურებრივი ზედამხედველობის ღონისძიებები არა მხოლოდ უშუალო ჩარევები, 
არამედ ყველა სახის ზეგავლენებია სამსახურებრივი ზედამხედველობის შესაძლო ორგანოს 
მხრიდან, რომლებიც მოსამართლის საქმიანობაზე მხოლოდ შუალობითად ზემოქმედებენ, 
მაგალითად ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოების მხრიდან მიწოდებული 
იდეები ან მათ მიერ გამოთქმული თვალსაზრისები, თუ ეს ორგანოები რაღაცნაირად 
კრიტიკულად აფასებენ კონკრეტულ შემთხვევაში მოსამართლის სამსახურებრივ მოქმედებას 
(დამკვ. პრაქტიკა შდრ. მაგალითად, BGH, 1967 წლის 9 მარტის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 2/66, 
BGHZ 47, 275, 282 f., 1980 წლის 5 თებერვლის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 2/79, BGHZ 76, 288, 290 f. 
და 1984 წლის 31 იანვრის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 3/83, BGHZ 90, 41, 43) და პირდაპირ ან 
არაპირდაპირ იძლევიან რჩევებს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მოსამართლე მომავალში და როგორ 
უნდა იღებდეს იგი გადაწყვეტილებებს (შდრ. BGH, 1984 წლის 31 იანვრის გადაწყვეტილება, გვ. 
43 და შემდეგი და 1997 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილება RiZ (R) 3/96, DRiZ,  1998, 20, 22). ამ 
წინაპირობებს აკმაყოფილებს გასაჩივრებული/სადავო წერილი. 

მოსამართლეთა შესახებ გერმანიის კანონის (DRiG) § 26-ის მიხედვით მოსამართლე 
ექვემდებარება სამსახურებრივ ზედამხედველობას მხოლოდ, თუ ამით არ ილახება მისი, 
როგორც მოსამართლის, დამოუკიდებლობა. მოსამართლის დამოუკიდებლობის ეფექტურად 
დაცვის ინტერესიდან გამომდინარე სამსახურებრივ ზედამხედველობას არ ექვემდებარება არა 
მხოლოდ საკუთრივ სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანა, არამედ ყველა, ამ პროცესის 
მხოლოდ შუალობითად ხელშემწყობი – მისი მომმზადებელი ან მისი შემდგომი – არსებითი და 
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საპროცესო გადაწყვეტილებები (დამკვ. პრაქტიკა, შდრ. მაგალითად, BGH, 1963 წლის 23 
ოქტომბრის გადაწყვეტილება – RiZ(R) 1/62, B 1/62, BGHZ 42, 163, 1997 წლის 14 აპრილის 
გადაწყვეტილება – RiZ (R) 1/96, DRiZ 1997, 467, 468 და შემდეგი და 2006 წლის 22 თებერვლის 
გადაწყვეტილება – RiZ (R) 3/05, NJW 2006, 1674, 1675). თვით არაცალსახად 
გაწერილი/არაპირდაპირ გათვალისწინებული სამოსამართლეო მოქმედებები 
მართლმსაჯულების მთავარი სფეროდან არ შედის სამსახურებრივი ზედამხედველობის 
სფეროში, თუ ისინი მხოლოდ მოცემულ კონკრეტულ პროცესში დაკავშირებული არიან 
მოსამართლის ფუნქციასთან, დაამკვიდროს სამართალი და უზრუნველყოს სამართლებრივი 
მშვიდობა (BGH, 1997 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილება, გვ  469, 2004 წლის სამი ნოემბრის 
გადაწყვეტილება - RiZ(R) 4/03, NJW-RR 2005, 433, 435 და 2006 წლის 22 თებერვლის 
გადაწყვეტილება). ამ სფეროში სამსახურებრივი ზედამხედველობის ღონისძიებები უკვე მაშინაც 
დაუშვებელია, როცა სამართლის გამოყენება მიჩნეულია, როგორც გაუმართავი ან პროცესი 
კანონთან შეუსაბამო; მხოლოდ თუ საქმე ეხება აშკარა, ყოველგვარ ეჭვსმოკლებულ შეცდომას, 
შეიძლება მოქმედებდეს სხვა წესი (დამკვ. პრაქტიკა, შდრ. მაგ., BGH, 1976წლის 27 სექტემბრის 
გადაწყვეტილება - RiZ(R) 3/75, BGHZ 67, 184, 187, 1983 წლის 1-ლი დეკემბრის გადაწყვეტილება - 
RiZ(R) 5/83, DRiZ 1984, 194, 195, 1995 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 2/95, DRiZ 
1996, 371, 372, 2000 წლის 5 ივლისის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 6/99, NJW-RR 2001, 498, 499, 2004 
წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 4/03, NJW-RR 2005, 433, 435 სხვა 
მტკიცებულებებთან ერთად).  

მოსარჩელის გადაწყვეტილება, კონკრეტული, მასთან წარმოებაში მყოფი საქმის მასალები 
გადაეგზავნა სამინისტროში მის მიერ სამოსამართლეო დამოუკიდებლობის ფარგლებში 
მისაღები გადაწყვეტილების მომზადების მიზნით და თხოვნით, რომ სამინისტროს გამოეხატა 
თავისი პოზიცია, წარმოადგენს სამოსამართლეო საქმიანობის განხორციელებას ასეთი 
თვალსაზრისით და ამიტომ პრინციპულად გამოტანილია სამსახურებრივი ზედამხედველობის 
განხორციელების სფეროდან.  

მოპასუხის 2005 წლის 2 სექტემბრის წერილი ხელყოფს მოსარჩელის, როგორც მოსამართლის 
დამოუკიდებლობას უკვე იმიტომ, რომ იქ გამოთქმულია თვალსაზრისი, რომ მოსამართლემ 
მომავალში, თუ გადაწყვეტს სამინისტროსათვის მიმართვას, დაიცვას ოფიციალური 
ინსტანციები. ეს კი დამოუკიდებლად იმისა, წარმოადგენს თუ არა ეს გამონათქვამი – როგორც 
ეს ასეთად ეჩვენება მოსარჩელეს – მითითება თუ საყვედურს მოსამართლეთა შესახებ გერმანიის 
კანონის $ 26-ის მე-2 აბზაცის მიხედვით – სამსახურებრივი ზედამხედველობის მხოლოდ 
ნაკლებად მკაცრ ღონისძიებას, მაგალითად მითითებას იმაზე (vgl. BGH, 2004 წლის 3 ნოემბრის 
გადაწყვეტილება - RiZ(R) 4/03, NJW-RR 2005, 433, 434 m.w.Nachw.), თუ როგორ უნდა მოხდეს 
სამინისტროსათვის საქმის მასალების გადაზავნა. ეს გამონათქვამი შეიცავს სამსახურებრივი 
ზედამხედველობის ღონისძიებას, ვინაიდან მოსარჩელემ ნათლად დაინახოს, რომ მსგავს 
შემთხვევებში მან ისევ უშუალოდ სამინისტროს კი არ უნდა მიმართოს, არამედ ეს გააკეთოს 
მხოლოდ ოფიციალური ინსტანციების დაცვით. 

მნიშვნელოვანია, რომ სამსახურებრივი ზედამხედველობის მიერ განხორციელებული სადავო 
ღონისძიება - მოსამართლის მიერ სამინისტროსათვის საქმის მასალების გაგზავნის -  უშუალო 
კავშირშია მოსამართლის მიერ მართლმსაჯულების სფეროში კონკრეტულ საქმესთან 
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დაკავშირებით განხორციელებულ ქმედებასთან. გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში 
გამოთქმული თვალსაზრისის საწინააღმდეგოდ ეს არის ზედამხედველობისაგან 
გამოცალკევებული სამოსამართლეო საქმიანობის მთავარი სფერო და არ შეიძლება 
მიკუთვნებულ იქნას გარეგანი წესრიგის სფეროს, რომელიც მოქცეულია სამსახურებრივი 
ზედამხედველობის კომპეტენციაში. 
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საქმე №9 

ფედერალური უზენაესი სასამართლოს (BGH) 2009 წლის 4 ივნისის გადაწყვეტილება – RiZ (R) 
5/08 

წყარო: BGH 181, 268 

თუ ოფიციალურ სამსახურებრივ შეფასებაში მოსამართლის მიერ საქმის განხილვის ფორმა 
ზოგადად უარყოფითად შეფასდება, შემფასებლის განსაზღვრულ განხილვებში კონკრეტულ 
დაკვირვებებთან კავშირის გარეშე, ეს შეიძლება გაგებულ იქნეს როგორც მოსამართლის მიერ 
საქმის განხილვის ზოგადი კრიტიკა, და მივიდეს საქმე მითითებამდე, რომ მომავალში მან 
სხვაგვარად ან შემფასებლის თვალსაზრისის გათვალისწინებით წარმართოს პროცესი, რაც 
ლახავს მოსამართლის დამოუკიდებლობას. 

ფაბულა: 

მოსამართლე ასაჩივრებს მის მიმართ გაკეთებულ შეფასებას, რომელშიც მას, სხვათა შორის, 
ზეპირი მოსმენის პროცესში პასიურობა და მაღალხარისხიანი მართლმსაჯულების 
შეუსრულებლობა ესაყვედურება. ფედერალურმა ზედამხედველობის სასამართლომ შეფასების 
ფორმულირებებში დაინახა სამოსამართლეო დამოუკიდებლობის ხელყოფა. 

გადაწყვეტილების საფუძვლებთან დაკავშირებით: 

ა) გერმანიის მოსამართლეთა შესახებ კანონის §26-ის 1-ლი აბზაცის მიხედვით მოსამართლე 
ექვემდებარება სამსახურებრივ ზედამხედველობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ ირღვევა 
მისი დამოუკიდებლობა. გერმანიის მოსამართლეთა შესახებ კანონის § 26-ის მე-2 აბზაცის 
მიხედვით სამსახურებრივი ზედამხედველობა, 1-ლი აბზაცის პირობის გათვალისწინებით, 
მოიცავს აგრეთვე უფლებამოსილებას, აღნიშნოს მოსამართლის მხრიდან საკუთარი ფუნქციის 
მართლსაწინააღმდეგო შესრულება და მოუწოდოს მას, რომ გაუჭიანურებლად და წესისამებრ 
შეასრულოს თავისი სამსახურებრივი ფუნქციები. ამის შესაბამისად საქსონიის მოსამართლეთა 
შესახებ კანონის § 6, აბზაცი 2 ითვალისწინებს უვადოდ დანიშნული მოსამართლის შეფასებას 
მისი ვარგისიანობის, უნარებისა და პროფესიული წარმატების მიხედვით იმაზე მითითებით, 
რომ მოსამართლის სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულების შეფასებისას დაცულ უნდა იქნეს 
გერმანიის მოსამართლეთა შესახებ კანონის § 26-ის 1-ლი და მე-2 აბზაცებით 
გათვალისწინებული შეზღუდვები და რომ დაუშვებელია პოზიციის გამოხატვა მოსამართლის 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შინაარსის თაობაზე. 

ბ) თუ ხელყოფილია მოსამართლის დამოუკიდებლობა სამსახურებრივი შეფასების შინაარსით, 
ეს დაუშვებელია. მაგრამ ეს მაშინ არ არის ასე, თუ შემდეგ მოსამართლის საქმიანობა და 
სპეციალურად სამოსამართლეო უნარები შეფასებულ იქნება. ეს გარკვეულ მიზანთან არის 
შესაბამისობაში. სამსახურებრივი შეფასება ხელყოფს მოსამართლის დამოუკიდებლობას 
მხოლოდ მაშინ, თუ იგი პირდაპირ ან არაპირდაპირ გადის მითითებაზე, თუ როგორ უნდა 
განიხილოს და გადაწყვიტოს მოსამართლემ საქმე. ამ მიმართულებით მოსამართლის 
სამსახურებრივმა შეფასებამ თავი უნდა შეიკავოს ყოველგვარი ფსიქოლოგიური ზეწოლისაგან. 
იგი დაუშვებელია, თუ მასში მოცემული კრიტიკა წაახალისებს მოსამართლეს, რომ მომავალში 
მიიღოს სხვაგვარი არსებითი და საპროცესო გადაწყვეტილებები, ვიდრე ამას გააკეთებდა 
კრიტიკის გარეშე (დამკვიდრ. პრაქტიკა, შდრ. მაგალითად, ფედერ. უზენ. სასამართლოს 2002 
2ლის 25 სექტემბრის, ასევე 2001 წლის 10 აგვისტოს და 1997 წლის 14 აპრილის 
გადაწყვეტილებები).  
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გ) მოსამართლის დამოუკიდებლობის დაცვის სფეროს განეკუთვნება, პირველ რიგში, საკუთრივ 
სამართლის დადგენა/დამკვიდრება და მისი ხელშემწყობი არსებითი და პროცესუალური 
გადაწყვეტილებები, მათ შორის მოსამართლის ცალსახად არ დადგენილი, სამართლის 
მძებნელის ინტერესებზე ორიენტირებული მოქმედებების ჩათვლით, რომლებიც 
დაკავშირებულია პროცესის ფარგლებში განსახორციელებელი სამოსამართლეო ფუნქციასთან, 
დაამკვიდროს სამართალი და უზრუნველყოს სამართლებრივი მშვიდობა (ე.წ. ძირითადი 
სფერო, დამკვიდრ. პრაქტიკა, შდრ. ფედერ. უზენ. სასამართლოს 2006 წლის 22 თებერვლის, 1997 
წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილებები). ეს ყოველივე არ წარმოადგენს ზედამხედველობის 
ღონისძიებების საგანს, გარდა იმ შემთხვევისა, როც სახეზეა აშკარა, ყოველგვარ 
ეჭვსმოკლებული ჩარევა/შეცდომა (BGH, 1997წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილება  - RiZ(R) 1/96 = 
DRiZ 1997, 467). ამის შესაბამისად სამსახურებრივ ზედამხედველობას არ ექვემდებარება 
აგრეთვე მოლაპარაკებების ხალმძღვანელობა (BGH, 2006 წლის 22 თებერვლის სასამართლო 
გადაწყვეტილება - RiZ(R) 3/05 = NJW 2006, 1674). 

დ) და პირიქით, სამსახურებრივ ზედამხედველობას ექვემდებარება მოსამართლის მიერ 
საკუთარი საქმეების გაძღოლა და მოგვარება, როცა საქმე ეხება სასამრთლოს/მოსამართლის 
კანონშესაბამისად მუშაობას, სამსახურებრივი საქმეების მოგვარების გარეგან ფორმას ან ისეთ 
საკითხებს, რომლებიც სამართალწარმოების მთავარ სფეროს იმდენად არის დაცილებული, რომ 
ისინი მხოლოდ გარეგანი წესრიგის სფეროს შეიძლება მიკუთვნებულ იქნას (დამკვ. პრაქტიკა; 
შდრ. მაგალითად, BGH, 2006 წლის 22 თებერვლის სასამართლო გადაწყვეტილება - RiZ(R) 3/05 = 
NJW 2006, 1674; 1997 წლის 14 აპრილის სასამართლო გადაწყვეტილება - RiZ(R) 1/96 = DRiZ 1997, 
467). ასე, მაგალითად, შეუსაბამოდ გრძელი ვადები შეიძლება სამსახურებრივი კონტროლის 
საგანი გახდეს. (BGH, 1995 წლის 27 იანვრის სასამ. გადაწყვეტილება - RiZ(R) 3/94 = DRiZ 1995, 
352; 1985 წლის 22 მარტის სასამ. გადაწყვეტილება - RiZ(R) 12/84 = DRiZ 1985, 394; 1984 წლის 31 
იანვრის სასამ. გადაწყვეტილება - RiZ(R) 3/83 = BGHZ 90, 41, 44). 

ე) სამსახურებრივ შეფასებაში შესული საყვედური უნდა ამოწურავდეს ფაქტების დასახელებასა 
და არსებით შეფასებას. ამას ემატება აგრეთვე მოსამართლის ბრალეულობის ობიექტური 
დადგენა, რომლის გარეშეც საყვედური არ შეიძლება გამოცხადებულ იქნას. ობიექტურად 
დადგენილი ბრალი არ უნდა იწვევდეს მოსამართლის პირად დამცირებას. თუ მოხდება ასეთი 
რამ, სახეზეა – დაუშვებელი – გაკიცხვა (BGH, 1997წლის 14 აპრილის სასამ. გადაწყვეტილება - 
RiZ(R) 1/96 = DRiZ 1997, 467; 1985წლის 22 მარტის სასამ. გადაწყვეტილება  - RiZ(R) 12/84 = DRiZ 
1985, 394; 1967 წლის 9 მარტის სასამ. გადაწყვეტილება - RiZ(R) 2/66 = BGHZ 47, 275, 285; Schmidt-
Räntsch, DRiG 6. გამოც. § 26 ველი 38; Fürst/Mühl/Arndt Richtergesetz 1.გამოც. § 26 ველი 32 და 
შემდეგი). 
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საქმე №10 

ფედერალური უზენაესი სასამართლოს (BGH) 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება – RiZ 
(R) 7/10 

წყარო: MDR 2011, 1508 

მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხელყოფის საკითხისათვის სამოსამართლეო საქმიანობის 
სფეროში EDV-ს ქსელის ფუნქციონირებისა და ადმინისტრირების გზით 

ფაბულა: 

რამდენიმე მოსამართლემ იმის წინააღმდეგ გაილაშქრა, რომ პასუხისმგებლობა  
მართლმსაჯულების სფეროში კომპიუტერული ქსელის ფუნქციონირებისა და 
ადმინისტრირებისათვის დაეკისრა არა სასამართლოებს, არამედ ფინანსური მენეჯმენტის ერთ-
ერთ უწყებას და ამიტომ არსებობს დაკვირვებებისა და კონტროლის საფრთხე აღმასრულებელი 
ხელისუფლების მხრიდან.. ზედამხედველობის სამსახურმა ამაში ვერ დაინახა მოსამართლის 
დამოუკიდებლობის ხელყოფა.  

გადაწყვეტილების საფუძვლებიდან გამომდინარე: 

სადამკვირვებლო ფუნქცია განეკუთვნება სამსახურებრივი ზედამხედველობის კომპეტენციას, 
რომლებსაც ექვემდებარებიან მოსამართლეები მოსამართლეთა შესახებ კანონის $ 26-ის 1-ლი 
აბზაცის მიხედვით, თუ არ ილახება მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა. სამსახურებრივი 
დაკვირვების ფუნქციის განმახორციელებელ უწყებას მისი ფუნქციის, უზრუნველყოს 
მოწესრიგებული მართლმსაჯულება და გააკონტროლოს სამსახურებრილი ვადების დაცვა, 
შესრულება შეუძლია მხოლოდ მაშინ, თუ იგი უფლებამოსილი იქნება, მუდმივი დაკვირვების 
შედეგად მიიღოს ინფორმაცია მოსამართლეთა მუშაობის შესახებ (BGH, 1990 წლის 14 
სექტემბრის სასამ. გადაწყვეტილება - RiZ(R) 1/90, BGHZ 112, 189, 193). ამაშივე შედის უფლება, 
დააკვირდეს ტექნიკური საშუალებებისა და სხვა დამხმარე საშუალებების გამოყენებას, რათა 
თავიდან იქნეს აცილებული, მაგალითად კერძო ინტერესებში მათი გამოყენება და ამით 
გამოწვეული ზედმეტი ხარჯების წარმოშობა (BGH, 1994წლის 24 ნოემბრის სასამ. 
გადაწყვეტილება - RiZ(R) 4/94, NJW 1995, 731, 732). 

მოსამართლის დამოუკიდებლობის შელახვად იქნება მიჩნეული, თუ დაკვირვებასთან 
დაკავშირებულია ღონისძიებები, რომლებიც იმისათვის არის განსაზღვრული ან ვარგისი, რომ 
უშუალო ან შუალობითი ფსიქოლოგიური ან სხვაგვარი ზეგავლენა მოახდინოს მოსამართლის 
მიერ სამართლებრივი გადაწყვეტილების გამოტანაზე. ამასთან მოსამართლის 
დამოუკიდებლობის დაცვის სფეროს განეკუთვნება არა მარტო მის მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებები საქმეზე, არამედ ყველა – იქნება ეს წინასწარი თუ პროცესის შემდგომი - 
არსებითი და პროცესუალური გადაწყვეტილებები, რომლებიც შუალობითად “ემსახურება” 
გადაწყვეტილების გამოტანას (BGH, 1963 წლის 23 ოქტომბრის სასამართლო გადაწყვეტილება - 
RiZ(R) 1/62, BGHZ 42, 163, 169, 1997 წლის 14 აპრილის სასამართლო გადაწყვეტილება - RiZ(R) 
1/96, DRiZ 1997, 467, 468 და შემდეგი და 2006 წლის 22 თებერვლის გადაწყვეტილება  - RiZ(R) 
3/05, NJW 2006, 1674, 1675). მოცულია ყველა სამოსამართლეო მოქმედება, რომლებიც 
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კონკრეტული პროცესის ფარგლებში უშუალო კავშირში არიან მოსამართლის მთავარ 
ფუნქციასთან, დაამკვიდროს სამართალი და უზრუნველყოს სამართლებრივი მშვიდობა (BGH, 
1997 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილება - RiZ(R) 1/96, DRiZ 1998, 467, 469). მათ რიცხვში შედის 
აგრეთვე მოსამართლის მიერ მომზადებული და EDV-ს/კომპიუტერულ/ ქსელში განთავსებული 
დოკუმენტები, მაგალითად, გადაწყვეტილებების პროექტები, გადაწყვეტილებები, შენიშვნები ან 
ჩანიშვნები კონსულტაციების შესახებ. სამსახურებრივი ზედამხედველობის ღონისძიებები, 
რომლებსაც შეუძლიათ “წაახალისონ” მოსამართლე, გამოიყენოს სამსახურებრივი კომპიუტერი 
და EDV-ს ქსელი ამ ან სხვა სასამართლო ფუნქციების შესასრულებლად არა მის მიერ 
საგნობრივად სამართლიანად მიჩნეული მოცულობით, შეუძლიათ ხელყონ მოსამართლის 
დამოუკიდებლობა (შდრ. ტელეფონით სარგებლობისათვის, BGH, 1994 წლის 24 ნოემბრის 
გადაწყვეტილება – RiZ(R) 4/94, NJW 1995, 731, 732).  

ჰესენის მიწის მართლმსაჯულების სფეროში იუსტიციის ორგანოების, კერძოდ მაინის 
ფრანკფურტის უმაღლესი სასამართლოს კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრაცია მონაცემთა 
დამუშავების ცენტრის მეშვეობით არ აძლევს მოსამართლეებს საბაბს იფიქრონ, რომ 
კომპიუტერული ქსელი ზემდგომი ან მესამე პირების მიერ, რომლებიც მარტო 
ზედამხედველობას და მმართველობას არ ექვემდებარებიან, გამოყენებული იქნება სასამართლო 
პრაქტიკიდან სასამართლო დოკუმენტების შინაარსობრივი მხარის კონტროლისათვის და 
ამიტომ თავი უნდა შეიკავონ ასეთი მონაცემების ელექტრონული ვერსიების შედგენისა და 
დასეივებისაგან. მაგრამ EDV-ს ქსელის უმაღლესი ადმინისტრაციის ქსელში შესვლის 
სისტემური შესაძლებლობა არ არის განსაზღვრული სასამართლო დოკუმენტაციის 
შინაარსობრივი კონტროლისათვის. იგი ემსახურება EDV-ს ქსელის სწორ ფუნქციონირებასა და 
კანონისმიერ ადმინისტრაციას და ამ მიზნისათვის აუცილბელია. მაგრამ – ზედამხედველობის 
უზენაესი სასამართლოს შედეგების მიხედვით არსებული - კომპიუტერული ქსელის 
ვარგისიანობა სასამართლო დოკუმენტების შინაარსობრივი კონტროლისათვის სასამართლო 
პრაქტიკის მთავარ სფეროში მოსარჩელის თვალსაზრისის საწინააღმდეგოდ არ ხელყოფს 
მოსამართლის დამოუკიდებლობას უკვე მაშინაც, თუ კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრაცია 
არ ექვემდებარება მარტო სასამართლოების, ე. ი. მოსამართლეებისა და შსბ. სასამართლო 
პრეზიდიუმების, ზედამხედველობას და ხელმძღვანელობას, კერძოდ, იგი ქმნის ტექნიკურ 
შესაძლებლობას, რომ კომპიუტერული ქსელი გამოყენებულ იქნეს სასამართლო დოკუმენტების 
შინაარსობრივი კონტროლისათვის, მაგალითად სისტემური ძებნისათვის, 
ინსპექტირებისათვის, კოპირებისათვის, დამუშავებისათვის და მათი გადამისამართებისათვის. 
მაგრამ ეს შესაძლებლობა არსებობს იმისაგან დამოუკიდებლად, კომპიუტერული ქსელი 
მუშაობს და იმართება ჰესენის იუსტიციის მინისტრის კანცელარიას  დაქვემდებარებული 
უწყების მიერ, როგორიცაა, მაგალითად, ჰესენის მონაცემთა დამუშავების ვენტრი, თუ თვითონ 
იუსტიციის მინისტრის და შსბ. სასამართლოების თავმჯდომარეების, როგორც უშუალო 
ზემდგომების/უფროსების მიერ. საზედამხედველო ორგანოების სასამართლო პრაქტიკის 
ძირითად სფეროს მიკუთვნებულ სასამართლო დოკუმენტებზე წვდომის ასეთი თეორიული 
შესაძლებლობა ფართოდ არის წარმოდგენილი გერმანიის იუსტიციაში. თუმცა, მიუხედავად 
შეცდომებისა გამონაკლის შემთხვევებში, არ არსებობს რაიმე მტკიცებულება იმისათვის, რომ ეს 
შესაძლებლობა შეგნებულად გამოიყენება სასამართლო დოკუმენტების შინაარსების 
კონტროლისათვის. ასევე ნაკლებად საცნაურია, რომ სასამართლო საქმიანობაზე ზეგავლენას 
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ახდენდეს შიში ასეთი კონტროლის წინაშე. ვინაიდან ამით არ ივარაუდება, რომ 
კომპიუტერული სისტემის უბრალოდ ვარგისიანობა სასამართლო დოკუმენტების 
შინაარსობრივი კონტროლისათვის, მოსამართლეებს საბაბს მისცემს, არ ისარგებლონ 
კომპიუტერული ქსელით მათ მიერ საჭიროდ მიჩნეული მოცულობით, სახეზე არ არის 
მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხელყოფა.  

ეს მოქმედებს აქ ყველა შემთხვევაში იმიტომ, რომ ზედამხედველობის უზენაესმა სასამართლომ 
თავის გაუსაჩივრებელ გადაწყვეტილებაში არასანქციონირებული შინაარსობრივი 
კონტროლისაგან სასამართლოს დოკუმენტების დაცვის მიზნით კომპიუტერული ქსელის 
ადმინისტრაციის გადაცემა მონაცემთა დაცვის ცენტრისათვის დამოკიდებული გახადა 
მრავალრიცხოვანი პირობებისაგან. აქედან გამომდინარე, მონაცემთა დაცვის ცენტრის 
თანამშრომლებს სასამართლო დოკუმენტების შინაარსებზე ხელი მიუწვდებათ მხოლოდ მაშინ, 
თუ ეს საჭირო იქნება კომპიუტერული ქსელის მუშაობისათვის, მაგალითად, სარემონრო 
სამუშაოებისა ან ხელახალი დაინსტალირებისას. გარდა ამისა, აკრძალულია იუსტიციის ან 
ფინანსთა მინისტრებისათვის, როგორც ზედამხედველობის ორგანოებისათვის, ან სხვა მესამე 
პირებისათვის სასამართლო დოკუმენტების გადაგზავნა. ასევე  დაუშვებელია სასამართლო 
დოკუმენტების ე.წ. მეტამონაცემების, მაგალითად დოკუმენტის ავტორის ან მისი შედგენის 
თარიღის, დასეივება ან გაზიარება. გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ, თუ არსებობს 
კონკრეტული ეჭვი კომიუტერული ქსელის გამოყენებისა არასამსახურებრივი მიზნებისათვის. 
რეგულირების ეს წესები წერილობითი ფორმით უნდა არსებობდეს. მათი შესრულებაზე 
ცონტროლს ანხორციელებს იუსტიციის მინისტრი მოსამართლეთა წრიდან არჩეული 
წარმომადგენლების სრულფასოვანი მონაწილეობის გზით. 
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Fall 1 

BGH, Urteil vom 27.09.1976 – RiZ (R) 3/75 

Fundstelle: BGHZ 67, 184 

Offensichtlich fehlerhafte Maßnahmen der Sitzungspolizei können Gegenstand der Dienstaufsicht sein. 

Sachverhalt 

Ein Richter hatte – nach einem Streitgespräch über den Inhalt des Protokolls - einen Rechtsanwalt durch 
zwei Wachtmeister aus dem Sitzungssaal entfernen lassen, was einen Vorhalt und eine Ermahnung des 
Präsidenten des Landgerichts zur Folge hatte. Soweit dem Richter aufgegeben wurde, es künftig zu 
unterlassen, Rechtsanwälte des Sitzungssaales zu verweisen oder abführen zu lassen, hat das 
Dienstgericht für Richter die dienstaufsichtsrechtlichen Maßnahmen für unzulässig gehalten. 

Aus den Entscheidungsgründen 

„1. Der Richter untersteht einer Dienstaufsicht nur, soweit nicht seine Unabhängigkeit beeinträchtigt 
wird (§ 26 Abs. 1 DRiG). Die Abgrenzung der beiden Bereiche hat der Gesetzgeber der Rechtsprechung 
überlassen (BGHZ 42, 163, 170). Das Dienstgericht des Bundes vertritt folgenden Standpunkt: 

a) Jegliche den Inhalt einer Entscheidung (Anordnung, Regelung) betreffende Maßnahme der 
Dienstaufsicht ist unzulässig, wenn sie über den Bereich der äußeren Ordnung hinausgreift (BGHZ 42, 
163, 169, 171; 47, 275, 286; 57, 344, 348). Der "äußere Ordnungsbereich" umfasst Tätigkeiten, die "dem 
Kernbereich der eigentlichen Rechtsprechung" und sonstiger, dem Richter übertragener Aufgaben (die 
mit der Rechtsprechung im Zusammenhang stehen) "so weit entrückt sind, dass für sie die Garantie des 
Art. 97 Abs. 1 GG nicht mehr in Anspruch genommen werden kann" (BGHZ 42, 163, 169, 172; 46, 147, 
148/149; 47, 275, 286/287; 51, 280, 285, 287; Grimm, Richterliche Unabhängigkeit und Dienstaufsicht in 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs S. 74). Er erstreckt sich auch auf die "Art der Ausführung 
eines Amtsgeschäfts" (§ 26 Abs. 2 DRiG), die "äußere Form der Erledigung richterlicher Geschäfte" 
(BGHZ 42, 163, 169/170; 47, 275, 286/287; 51, 280, 285, 288/289; Schäfer in Löwe/Rosenberg, StPO 22. 
Aufl. GVG § 1 Anm. VIII 2 b). 

b) Eine Ausnahme von diesen Grundsätzen kommt im Falle offensichtlich fehlerhafter Amtsausübung in 
Betracht (vgl. BGHZ 46, 147, 150; 47, 275, 287). Die richterliche Unabhängigkeit ist kein Grundrecht im 
Sinne des § 90 BVerfGG und kein Standesprivileg (BVerfGE 27, 211, 217; Benda, DRiZ 1975, 166, 170), 
sondern ein Ausfluss der Gewaltenteilung, eine in der Natur der Sache begründete Voraussetzung 
objektiver, von Fremdbeeinflussung freier Rechtsprechung. Rechtfertigung und Schranke findet sie in 
der Bindung des Richters an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 2, Art. 97 Abs. 1 GG; § 1 GVG; § 25 DRiG). 
Ohne diese Bindung kann es keine geordnete Rechtspflege geben, ist der Staat nicht in der Lage, seine 
Justizgewährungspflicht zu erfüllen. Sein berechtigtes Interesse, die Abhängigkeit von Gesetz und Recht 
als unverzichtbares "Komplementärelement" (vgl. Eb. Schmidt, Lehrkomm. StPO Teil I 2.Aufl. Rdn. 487) 
des Unabhängigkeitsprinzips auch im Wege der Dienstaufsicht sicherzustellen, kann kaum bestritten 
werden (vgl. Baur DRiZ 1973, 6). Aber es würde weit über die berechtigte Wahrnehmung dieses 
Interesses hinausführen, wenn die Dienstaufsicht eine den äußeren Ordnungsbereich überschreitende 
Beanstandungskompetenz erhielte, die ihr die Möglichkeit gäbe, ein sachbezogenes Unwerturteil (vgl. 
BGHZ 46, 147, 150; 51, 280, 287/288; 51, 363, 370; Grimm aaO S. 90) schon unter der Voraussetzung zu 
fällen, dass sie Feststellungen für falsch hält, die Rechtsanwendung für fehlerhaft ansieht oder das 
Verfahren als gesetzwidrig betrachtet (vgl. RGSt 66, 386, 389; BGHSt 10, 208, 210; BGH DRiZ 1967, 239). 
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30 
 

Erst der dem Zweifel entrückte, offensichtliche Fehlgriff kann es dem Dienstvorgesetzten gestatten, dem 
Richter vorzuhalten, dass er nicht gesetzestreu gehandelt habe (Schäfer DRiZ 1970, 73, 74; Schmidt-
Räntsch, DRiG 2. Aufl. § 26 Rdn. 23; Eb.Schmidt aaO Rdn. 531; Schäfer in Löwe/Rosenberg aaO Anm. 
VIII 2 c mit weiteren Nachweisen). 

... 

Vorhalt und Ermahnung als intensivste Mittel der Dienstaufsicht im Bereich der richterlichen Tätigkeit 
(BGHZ 57, 344, 348) erschöpfen sich in sachbezogener Bewertung (vgl. BGHZ 46, 147, 150; 51, 280, 
287/288; 51, 363, 370) und in einem allgemeinen Appell zur ordnungsgemäßen Erledigung von "Fällen 
dieser Art" (BGHZ 51, 280, 286; Schmidt-Räntsch aaO § 26 Rdn. 25). Der Dienstvorgesetzte darf sich im 
Rahmen der Dienstaufsicht nicht missbilligend äußern (BGHZ aaO). 

2. Bei der Anordnung, die der Antragsteller selbst traf, dem Gerichtsbeschluss, auf den er hinwirkte und 
der Vollstreckung dieser Entscheidung ging es um sitzungspolizeiliche Maßnahmen , die dazu dienten, 
die (vorläufige oder endgültige) Aufzeichnung des Protokollinhalts zu ermöglichen. Im Hinblick auf die 
Bedeutung, die der Sitzungsniederschrift zukommt (vgl. Baumbach, ZPO 34. Aufl. Bem. 3 vor § 159), 
kann nicht bezweifelt werden, dass sie dem Rechtsspruch mittelbar dienten und mit ihm in so engem 
funktionalen Zusammenhang standen, dass sie nicht dem Bereich der äußeren Ordnung zugerechnet 
werden können (vgl. BGHZ 42, 163, 169; 47, 275, 287; 51, 280, 287; Schmidt-Räntsch aaO § 25 Rdn. 8 
mit weiteren Nachweisen). Dennoch durfte sich die Dienstaufsicht im Wege des Vorhalts und der 
Ermahnung mit ihnen befassen, weil sie offensichtlich dem Gesetz zuwiderliefen: Nach dem eindeutigen 
Wortlaut der §§ 177, 178 GVG unterliegen Rechtsanwälte in der Rolle des Prozessbevollmächtigten oder 
des Verteidigers nicht der gerichtlichen Sitzungspolizei und Ordnungsstrafgewalt (Baumbach aaO GVG § 
177 Anm. 1, § 178 Anm. 2; Kleinknecht, StPO 32. Aufl. GVG § 177 Anm. 1 B, § 178 Anm. 1; Schäfer in 
Löwe/Rosenberg aaO § 176 Anm. 3 c mit weiteren Nachweisen). Das ergibt sich auch aus der Funktion 
des Rechtsanwalts als eines unabhängigen Organs der Rechtspflege (§ 1 BRAO) und als des berufen 
unabhängigen Beraters (§ 3 Abs. 1 BRAO) in allen Rechtsangelegenheiten (BVerfGE 34, 293, 299). Der 
unzweideutige Wortlaut der §§ 177, 178 GVG lässt es nicht zu, die zwangsweise Entfernung eines 
Anwalts in Situationen anzuordnen und vollziehen zu lassen, die nicht so außergewöhnlich sind, dass 
angenommen werden könnte, der Gesetzgeber habe sie nicht in seine Überlegungen einbezogen. Der 
Disput zwischen dem Antragsteller und dem ihn immer wieder unterbrechenden 
Prozessbevollmächtigten aus Anlass und im Hinblick auf die Abfassung des Protokolls war von einem 
Extremfall – dessen unaufschiebbare Bewältigung unter Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit die zwangsweise Entfernung eines Störers in Anwaltsrobe als nicht ausgeschlossen 
erscheinen lässt (vgl. Schäfer in Löwe/Rosenberg aaO; hierzu auch BVerfGE 15, 226, 234; 28, 21; 
BayVerfGH 25, 51) – weit entfernt. Auch das war offensichtlich. 

3. Die Maßnahmen der Dienstaufsicht und die Bescheide der Dienstvorgesetzten des Antragstellers an 
Dritte hielten sich bis auf eine Ausnahme (vgl. unten II 4) in den ihnen gezogenen Grenzen (vgl. oben II 
1 c; BGHZ 50, 280, 287). Sie können infolgedessen nicht als unzulässig angesehen werden. 

Etwas anderes gilt für die Ermahnung, die der Präsident des Landgerichts dem Antragsteller ... mit den 
Worten erteilte, "es künftig zu unterlassen, in Zivilsachen prozessbevollmächtigte Rechtsanwälte des 
Sitzungssaales zu verweisen oder abführen zu lassen". Sie beschränkte sich nicht auf "Fälle dieser Art" 
(vgl. Schmidt-Räntsch aaO § 26 Rdn. 25), sondern generalisierte in zu weitgehender Weise (vgl. oben II 
2).“ 
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Fall 2 

BGH, Urteil vom 27.01.1978 - RiZ (R) 3/77 

Fundstelle: BGHZ 71, 9 

Die Unabhängigkeit des Richters wird in der Regel nicht dadurch verletzt, dass der Dienstvorgesetzte die 
Genehmigung zu einer Dienstreise ins Ausland in einer Rechtssache versagt. 

Sachverhalt 

Ein Schwurgericht beschloss, im Wege der Rechtshilfe zwei Zeugen durch einen israelischen Richter 
vernehmen zu lassen; an der Vernehmung sollten sowohl das erkennende Gericht als auch der 
Ergänzungsrichter und die drei Ergänzungsschöffen teilnehmen. Das Justizministerium genehmigte die 
Auslandsdienstreise aus Sicherheitsgründen lediglich für zwei Richter. Die Genehmigungsversagung im 
Übrigen wurde vom Dienstgericht des Bundes nicht als Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit 
bewertet. 

Entscheidungsgründe 

„Der Begriff der richterlichen Unabhängigkeit ist weder im Grundgesetz (Art 97 Abs 1) noch im 
Deutschen Richtergesetz (§ 26 Abs 1) definiert. Sein Inhalt muss aus seiner Bedeutung einerseits für das 
Zusammenwirken der staatlichen Organe, andererseits für die Durchsetzung des Rechts im gerichtlichen 
Verfahren erschlossen werden. In beiderlei Richtung, also im Hinblick sowohl auf das 
Gewaltenteilungsprinzip (Art 20 Abs 2 Satz 2 GG) als auch auf das Rechtsstaatsprinzip, ergeben sich 
notwendig Schranken der Unabhängigkeit. Es ist allgemein anerkannt, dass die richterliche 
Unabhängigkeit eine persönliche und eine sachliche Seite aufweist. Die erste, auf die sich die 
Unabsetzbarkeit des Richters gründet, steht hier nicht in Frage. Zu entscheiden ist, ob die sachliche 
Unabhängigkeit, die den Richter von Weisungen der Exekutive oder der Legislative für die Behandlung 
einer Rechtssache freistellt, völlig unbeeinflusste Entschließungen der Gerichte in Bezug auf 
Dienstreisen ins Ausland zur Teilnahme an Beweiserhebungen fordert. Das ist nicht der Fall.  

Allerdings gilt die Garantie der Unabhängigkeit nicht nur für den Rechtsspruch selbst. Vielmehr sind in 
diese Garantie auch die Entscheidungen einbezogen, die der Rechtsfindung nur mittelbar dienen, etwa 
indem sie den Rechtsspruch vorbereiten (BGHZ 42, 163, 169). Zu diesen Entscheidungen gehören auch 
Beschlüsse, welche die Erhebung von Beweisen anordnen und bestimmen, in welchen Formen dies 
geschehen soll. Die hier in Rede stehenden Beschlüsse des Schwurgerichts, auch soweit sie die 
Anwesenheit aller seiner Mitglieder und Ergänzungsmitglieder bei der Beweisaufnahme durch den 
ersuchten Richter anordneten, gehören ihrer Art nach in diesen von der Unabhängigkeitsgarantie 
geschützten Bereich.  

Der Antragsteller und mit ihm das Hessische Dienstgericht in Frankfurt am Main verkennen indes die 
Reichweite der richterlichen Unabhängigkeit, wenn sie dem Umstand, dass es hier um eine 
Beweisaufnahme im Ausland geht, keine entscheidende Bedeutung beimessen wollen. Auszugehen ist 
von der Eigenschaft richterlicher Tätigkeit als hoheitlicher Tätigkeit, die grundsätzlich nur im eigenen 
Hoheitsbereich des Staates, zu dessen Organen das Gericht gehört, ausgeübt werden kann. Diese 
Schranke kann nur mit Zustimmung des in Betracht kommenden anderen Staates durchbrochen werden. 
Die Frage, ob eine solche Zustimmung herbeigeführt oder von einer etwa bereits erteilten Zustimmung 
Gebrauch gemacht werden soll, fällt in den Bereich der Beziehungen zu auswärtigen Staaten, deren 
Pflege von Verfassungs wegen allein der Bundesregierung zugewiesen ist (Art 32 GG). Daraus folgt, dass 
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die Bundesregierung das Recht hat, einer richterlichen Tätigkeit im Ausland außenpolitische Bedenken 
entgegenzusetzen, und dass der zuständige Landesjustizminister befugt und verpflichtet ist, aufgrund 
solcher von der Bundesregierung geltend gemachter Bedenken die Bewilligung von Dienstreisen und die 
Zahlung von Reisekosten zu verweigern.  

... 

Die bezeichnete Befugnis, die eigene Auffassung gegen die des Auswärtigen Amtes durchzusetzen, lässt 
sich auch nicht aus der Erwägung herleiten, in dem hier auftretenden Spannungsverhältnis zwischen den 
Prinzipien der richterlichen Unabhängigkeit und der Gewaltenteilung müsse letzteres wegen der 
Zustimmung des auswärtigen Staates zu der beabsichtigten Amtstätigkeit in seinem Hoheitsbereich 
zurücktreten. Ein Spannungsverhältnis besteht in Wahrheit nicht. Unabhängig ist der Richter nur 
innerhalb der ihm von Verfassung und einfachem Gesetz - soweit es mit der Verfassung in Einklang 
steht - gezogenen Grenzen. Die in Art 32 GG genannte Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten 
liegt außerhalb dieser Grenzen, berührt die Unabhängigkeit des Richters also nicht. Anders läge es, wenn 
die Bundesregierung etwa versuchen würde, ein Gericht zu einer bestimmten Rechtsauffassung bei der 
Entscheidung einer Rechtssache anzuhalten, um unerwünschte Folgen für die auswärtigen Beziehungen 
des Bundes zu vermeiden. Eine solche Einflussnahme wäre von Art 32 GG nicht gedeckt und unzulässig. 
In diesem Bereich, in dem die Unabhängigkeit des Gerichts absoluten Vorrang hat, bleibt der Exekutive 
nur die Möglichkeit, nachteiligen Folgen richterlicher Erkenntnisse durch Maßnahmen im eigenen 
Zuständigkeitsbereich - etwa eine Gesetzesinitiative oder eine Begnadigung - entgegenzuwirken.  

Dem gefundenen Ergebnis steht die Erwägung des Hessischen Dienstgerichts in Frankfurt am Main nicht 
entgegen, es sei allein Sache des erkennenden Gerichts, ob es eine Beweisaufnahme durch einen 
beauftragten oder ersuchten Richter für ausreichend erachtet und ob zur Wahrheitsfindung die 
Anwesenheit des gesamten Schwurgerichts bei einer Vernehmung im Ausland notwendig sei. Die 
Erwägung trifft insofern zu, als die Wertung eines in der einen oder anderen Form gewonnenen 
Beweisergebnisses allein dem in der Sache entscheidenden Gericht zusteht, und als es deshalb 
grundsätzlich auch in der Lage sein muss zu bestimmen, ob und in welcher Form weitere Beweise zu 
erheben sind. Diese richterliche Befugnis bedeutet aber keineswegs den freien Zugang zu allen etwa 
wünschenswerten Beweismitteln und Beweisverfahren. Das Strafverfahren ist nicht darauf angelegt, den 
Schuldigen unter allen Umständen der angemessenen Strafe zuzuführen. Die Strafprozessordnung selbst 
enthält eine Reihe von Beweisverboten, die den Richter zwingen, gewisse Verfahrensergebnisse auch 
dann nicht zur Kenntnis zu nehmen, wenn eine einwandfreie Würdigung ihres Wahrheitsgehalts 
möglich wäre (vgl etwa § 136a Abs 3, §  252 StPO).  

...“ 
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Fall 3 

BGH, Urteil vom 27.01.1995 – RiZ (R) 3/94 

Fundstelle: DRiZ 1995, 352 

Durch die negative Bewertung der Bearbeitungsmethode des Richters in einer dienstlichen Beurteilung, 
wonach der Richter in bestimmten Gerichtsverfahren durch Wiedervorlageverfügungen seine 
Amtspflicht zur zügigen Bearbeitung verletzt habe, wird die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigt. 

Sachverhalt 

In einer Beurteilung war beanstandet worden, dass der Richter zumindest einzelne Verfahren nicht mit 
der gebotenen Zügigkeit gefördert habe. Das Dienstgericht des Bundes sah hielt dies für unzulässig. 

Aus den Entscheidungsgründen 

„Die vorgenannten Beurteilungsinhalte beeinträchtigen (unzulässig) die richterliche Unabhängigkeit des 
Antragstellers. Denn die Entscheidung eines Richters darüber, wie häufig, in welchen Abständen und zu 
welchen Überprüfungen er sich im Einzelfall eine Streitakte wieder vorlegen lässt, gehört zum Raum der 
eigentlichen Rechtsfindung, die der Dienstaufsicht vollständig entzogen ist. Das ergibt sich aus 
folgendem:  

Nach ständiger Rechtsprechung des Dienstgerichts des Bundes (zusammenfassend BGH NJW 1988, 419, 
420 und aaO, S. 421 f. m.w.N.) ist eine Maßnahme unzulässig, wenn sie in diesem Bereich irgendwie auf 
eine Weisung hinausläuft, wie der Richter verfahren soll; insoweit muss sich jede mit der Dienstaufsicht 
betraute Stelle auch jeder mental-psychischen Einflussnahme enthalten. Deshalb ist eine kritische 
Bewertung des Richters durch die Dienstaufsicht unzulässig, wenn er dadurch veranlasst werden könnte, 
u.a. eine Verfahrensentscheidung künftig in einem anderen Sinn als ohne diese Kritik zu treffen. Dies 
schließt ein, dass die Dienstaufsicht auch nicht versuchen darf, die Entscheidungsfreiheit des Richters zu 
dem Zweck zu beeinträchtigen, ihn auf eine bestimmte Bearbeitungsweise festzulegen.  

Andererseits unterliegt die richterliche Amtsführung insoweit der Dienstaufsicht, als es um Fragen der 
Sicherung eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs, der äußeren Form der Erledigung der richterlichen 
Amtsgeschäfte oder der äußeren Ordnung geht (BGHZ 90, 41, 45). Deswegen kann der Vorhalt 
verzögerlicher Terminierung älterer Sachen oder unangemessen langer Absetzungsfristen (BGHZ 90, 41, 
44 bis 46) oder zu hoher Rückstände (BGH NJW 1988, 419, 420) eine zulässige Ausübung von 
Dienstaufsicht sein. Hingegen enthalten die Ermahnung zu einer strafferen Verhandlungsführung 
(BGHZ 90, 41, 46 bis 48), das Ansinnen einer bestimmten Form der Prozesserledigung (BGHZ 69, 309, 
313), einer bestimmten Art der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung (BGH NJW 1984, 2535) oder 
vermehrter Anberaumung von Sitzungstagen (BGH NJW 1988, 421 f.) sowie das Ersuchen, ganz 
bestimmte Verfahren umgehend zu bearbeiten (BGH NJW 1987, 1197 f.), grundsätzlich unzulässige 
Beeinträchtigungen der richterlichen Unabhängigkeit.  

Vor diesem Hintergrund ist die richterliche Entscheidung, ob eine Streitsache entscheidungsreif ist, dem 
Kernbereich der Rechtsprechung zuzuordnen. Dasselbe gilt für die Zwischenentscheidungen des 
Richters auf seinem Weg der Rechtsfindung, welche die Art und Weise der rechtlichen Bearbeitung des 
Streitstoffes betreffen. Denn er hat - nur an Gesetz und Recht gebunden - in alleiniger Verantwortung zu 
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klären, ob noch bestimmte verfahrensrechtliche Entscheidungen zu treffen sind oder ob sogar nach von 
ihm bereits festgestellter Entscheidungsreife im Blick auf die Entwicklung von Gesetzgebung und 
höchstrichterlicher Rechtsprechung vor einer Terminierung weitere Überprüfungen des bisherigen 
Erkenntnisstandes erforderlich sind. Ist er - wie der Antragsteller - Mitglied eines Spruchkörpers, hat er 
außerdem auf die im jeweiligen Kollegium gebräuchlichen Prozesse der gegenseitigen Abstimmung und 
der Vorbereitung von Sitzungen zu achten. Gerade in der Sozialgerichtsbarkeit, deren Spruchkörper 
häufig Sitzungen mit sachthematischen Schwerpunkten durchführen, kann sich für den Richter aus dem 
Sitzungsplan die Notwendigkeit ergeben, sich bereits als entscheidungsreif beurteilte Sachen aus seinem 
Dezernat erneut - auch mehrmals - wieder vorlegen zu lassen, wenn diese erst zu einem späteren 
Zeitpunkt zur Sitzung anstehen. Ferner ist ein beisitzender Richter - wie der Kläger - grundsätzlich für 
die Terminierung der Streitsache nicht zuständig (§ 110 Abs. 1 SGG) und als Berichterstatter auch 
hinsichtlich der Beurteilung der Entscheidungsreife von der Ansicht der zur Mitwirkung im konkreten 
Streitfall berufenen Mitglieder des Kollegiums abhängig. Aber auch dann, wenn der Berufsrichter in der 
Sozialgerichtsbarkeit Einzelrichter oder Vorsitzender eines im übrigen mit ehrenamtlichen Richtern 
besetzten Spruchkörpers ist, gehört die Entscheidung darüber, ob eine bestimmte Sache endgültig 
entscheidungsreif oder aber wieder vorzulegen ist, im Rahmen sachgerechter Bearbeitung des Dezernats 
zum Kernbereich richterlicher Rechtsfindung; sie findet im Gebot, in angemessener Frist zu entscheiden, 
also ältere Sachen nicht zögerlich zu terminieren oder zu hohe Rückstände auflaufen zu lassen, eine 
Grenze, auf deren Beachtung die Dienstaufsicht ggf. zulässig dringen kann.  

Die angegriffenen Maßnahmen der Dienstaufsicht beeinträchtigen die richterliche Unabhängigkeit des 
Antragstellers. Sie halten ihm keine der genannten Grenzüberschreitungen, sondern die Art und Weise 
der von ihm gewählten Bearbeitung von Streitfällen vor. Mit dem Vorwurf, er habe zumindest acht 
Verfahren aus seinem Dezernat aufgrund seiner Wiedervorlagepraxis nicht umgehend bearbeitet, greifen 
sie unzulässig in den Vorgang der richterlichen Rechtsfindung ein.“ 
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Fall 4 
 
BGH, Urteil vom 27.01.1994 – RiZ (R) 6/94 
 
Fundstelle: SGb 1995, 494 
 
Eine Verfügung des Gerichtspräsidenten, "Äußerungsfristen großzügig zu bemessen und von - unnötigen 
- Erinnerungen (mit Fristsetzung) abzusehen", stellt eine unzulässige Einflussnahme auf eine der 
Dienstaufsicht entzogene, die Rechtsfindung vorbereitende Verfahrensentscheidung des Richters dar. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Präsident eines Sozialgerichts hatte die Richter gebeten, Klageerwiderungsfristen für die 
Landesversicherungsanstalt wegen dort bestehender Bearbeitungsengpässe großzügig zu bemessen. Dies 
hat das Dienstgericht des Bundes für unzulässig gehalten.  
 
Aus den Entscheidungsgründen: 
 
„ Die richterliche Tätigkeit ist der Dienstaufsicht nicht schlechthin entzogen. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Dienstgerichts des Bundes unterliegt die richterliche Amtsführung insoweit der 
Dienstaufsicht, als es um die Sicherung eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufes, die äußere Form der 
Erledigung der Amtsgeschäfte oder um solche Fragen geht, die dem Kernbereich der Rechtsprechung so 
weit entrückt sind, dass sie nur noch als zur äußeren Ordnung gehörig anzusehen sind (BGH NJW 1988, 
421 m.w.N.). Der Dienstaufsicht vollständig entzogen ist aber die eigentliche Rechtsfindung 
einschließlich der sie vorbereitenden und ihr nachfolgenden Sach- und Verfahrensentscheidungen (vgl. 
BGHZ 42, 163, 169; 47, 275, 286; 71, 9, 11; 90, 41, 45; BGH DRiZ 1984, 181, 182; 1991, 369).  
Zu letzterem Bereich zählen die von der beanstandeten Verfügung betroffenen Entscheidungen über 
Fristsetzungen gemäß § 104 Satz 3 SGG und Erinnerungen nach Ablauf der Fristen. Sie dienen nicht nur 
der Sicherung des Verfahrensablaufs, sondern der Vorbereitung der Entscheidung des Rechtsstreits. Bei 
Bemessung der Fristen und der Anordnung von Erinnerungen hat der Richter die Interessen der Parteien 
gegeneinander abzuwägen. Bei eilbedürftigen Sachen oder einfach gelagerten Sachverhalten wird er 
kurze Fristen setzen und alsbald erinnern, bei erkennbar weniger eilbedürftigen Sachen oder 
schwierigen Sachverhalten wird er der beklagten Partei mehr Zeit für die Klageerwiderung einräumen 
und mit einer Erinnerung länger zuwarten. Den Umstand, dass die beklagte Partei voraussichtlich ihr 
Vorgehen mit Dritten abzustimmen oder Erkundigungen einzuziehen haben wird, wird er ebenso 
berücksichtigen wie das Prozessverhalten einer bestimmten Partei in vorangegangenen Verfahren im 
Hinblick auf Fristsetzungen und Monierungen. Nach alledem handelt es sich bei den Fristsetzungen und 
Erinnerungen nicht allein um den Verfahrensablauf sichernde Formalien, sondern um für den 
Rechtsstreit wichtige Vorentscheidungen. Das gilt auch dann, wenn sie auf Formularen von den 
Geschäftsstellen "vorverfügt" werden. Denn die den Interessen der Parteien gerecht werdende 
Entscheidung im Einzelfall hat dennoch der Richter zu treffen.  
... 
 
Eine Maßnahme der Dienstaufsicht ist wegen Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit 
unzulässig, wenn sie im Bereich der eigentlichen Rechtsfindung auf eine direkte oder indirekte Weisung 
hinausläuft, wie der Richter entscheiden oder verfahren soll; insoweit muss sich die Dienstaufsicht auch 
jeder psychischen Einflussnahme enthalten (BGHZ 90, 41, 43 f). Auch der Versuch, den Richter in einer 
seine Entscheidungsfreiheit beeinträchtigenden Weise zu einer bestimmten Art der Erledigung zu 
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veranlassen, ist mit der richterlichen Unabhängigkeit nicht zu vereinbaren (vgl. BGHZ 69, 309, 313; 
BGH NJW 1988, 421). Eine solche Einflussnahme bezweckte aber die angefochtene Verfügung. ...“  
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Fall 5 

BGH, Urteil vom 20.06.2001 – RiZ (R) 2/00 

Fundstelle: NJW-RR 2002, 574 

Die Einflussnahme des Dienstvorgesetzten auf eine konkrete Terminierung ist grundsätzlich unzulässig.  

Sachverhalt 

Der Präsident eines Landgerichts hatte den Vorsitzenden Richter in einem Strafverfahren im 
Zusammenhang mit dessen Urlaubsantrag nahegelegt zu prüfen, ob bei Versagung des Urlaubs eine 
frühere Terminierung des Verfahrens möglich wäre. Zugleich hatte er entsprechende Anfragen an die 
Verteidiger gerichtet und deren Ergebnisse dem Richter unter Wiederholung seines Anliegens vorgelegt. 
Nach Ansicht des Dienstgerichts für Richter beeinträchtigt dieses Vorgehen die richterliche 
Unabhängigkeit. 

Aus den Entscheidungsgründen 

„Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass die Maßnahmen der Prüfung dienten, ob ein 
früherer als der vom Antragsteller festgesetzte Hauptverhandlungsbeginn möglich sei, und damit den 
Zweck hatten, mittelbar auf die Terminierung Einfluss zu nehmen. Dass sie - wie der Antragsgegner 
vorgetragen hat - ausschließlich die Entscheidung über das Urlaubsgesuch vorbereiten sollten, ist schon 
deswegen fernliegend, weil sich der vom Antragsteller beantragte Urlaub nicht mit den anberaumten 
Sitzungstagen überschnitt. Die Zielsetzung der Maßnahmen tritt - insbesondere durch die Befragung der 
Verteidiger - so klar hervor, dass es auf den Wortlaut einzelner bei den Dienstbesprechungen gefallener 
Äußerungen nicht ankommt. Sie wird im übrigen, worauf das Berufungsgericht auch hingewiesen hat, 
bestätigt durch die Formulierung in dem Widerspruchsbescheid des Präsidenten des Oberlandesgerichts 
H. vom 25. Juni 1998, wonach "Ziel der Maßnahmen ... ausschließlich die Klärung der Frage gewesen 
[sei], ob durch eine Versagung des Urlaubs dem Antragsteller neue Gestaltungsmöglichkeiten für die in 
richterlicher Unabhängigkeit durchzuführende Terminierung hätten geschaffen werden können". Dies 
besagt nichts anderes, als dass der Präsident des Landgerichts die vorliegende Terminierung nicht als 
endgültig hinzunehmen bereit war. Wenn der Revisionsführer in diesem Zusammenhang meint, der 
Antragsteller habe durch die Maßnahmen, insbesondere auch die Befragung der Verteidiger, in die Lage 
versetzt werden sollen, Abwägungen, die in eine Terminsplanung einmünden, überhaupt vornehmen zu 
können, so übersieht er dabei, dass eine rechtlich nicht angreifbare Terminierung bereits vorlag. Da der 
Antragsteller in richterlicher Unabhängigkeit den Beginn der Hauptverhandlung auf den 28. April 1998 
festgesetzt hatte, bestand für ihn gar keine Veranlassung, die Verteidiger zu fragen, ob sie auch für einen 
früheren Termin zur Verfügung stehen würden.  

Die vom Berufungsgericht somit rechtsfehlerfrei festgestellte versuchte Einflussnahme des 
Dienstvorgesetzten auf die Terminierung eines bestimmten Verfahrens beeinträchtigt den Antragsteller 
in seiner richterlichen Unabhängigkeit. Nach ständiger Rechtsprechung des Dienstgerichts des Bundes 
ist nicht nur die eigentliche Rechtsfindung der Dienstaufsicht entzogen, sondern auch alle ihr nur 
mittelbar dienenden - sie vorbereitenden und ihr nachfolgenden - Sach- und Verfahrensentscheidungen 
(BGH, Urteile vom 8. Mai 1989 - RiZ (R) 6/88, NJW 1991, 426, 427, und vom 14. April 1997 - RiZ (R) 
1/96, DRiZ 1997, 467, 468 m.w.N.). Diesem Kernbereich richterlicher Tätigkeit ist auch die 
Terminierung eines bestimmten Verfahrens zuzurechnen (BGHZ 93, 238, 244). Deshalb ist eine 
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Einflussnahme des Dienstvorgesetzten auf eine konkrete Terminierung grundsätzlich unzulässig; er hat 
sich vielmehr jeder direkten oder indirekten oder auch nur mental-psychischen Einflussnahme zu 
enthalten (vgl. BGH, Urteil vom 6. November 1986 - RiZ (R) 4/86, NJW 1987, 1197, 1198, und vom 27. 
Januar 1995 - RiZ (R) 3/94, DRiZ 1995, 352, 353; KG, Urteil vom 25. Mai 1994 - DGH 2/93, DRiZ 1995, 
438). Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Richter bei der Terminsbestimmung gegen seine Pflicht zur 
ordnungsgemäßen und unverzüglichen Erledigung der Amtsgeschäfte verstößt und dadurch Anlass für 
Maßnahmen nach § 26 Abs. 2 DRiG gibt (BGHZ 90, 41, 44 bis 46; 93, 238, 244). Ein solcher 
Ausnahmefall liegt hier unstreitig nicht vor.“  
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Fall 6 

BGH, Urteil vom 3.11.2004 - RiZ (R) 4/03 

Fundstelle: NJW-RR 2005, 433 

Sowohl die Beanstandung, der Richter habe es unterlassen, ein konkretes Verfahren in der gebotenen 
Weise zu fördern, als auch der Hinweis auf das Gebot eines Zwischenbescheides stellen einen Eingriff in 
die richterliche Unabhängigkeit dar.  

Sachverhalt 

Im Bescheid über eine Dienstaufsichtsbeschwerde hatte der Präsident eines Gerichts die Hoffnung zum 
Ausdruck gebracht, dass der zuständige Richter alsbald die noch ausstehende Entscheidung treffe. 
Überdies hat er ihn darauf hingewiesen, dass zumindest ein Zwischenbescheid geboten sei. Beides 
erachtete das Dienstgericht des Bundes als unzulässig. 

Aus den Entscheidungsgründen 

Eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit liegt zunächst darin, dass in dem Schreiben vom 
6. März 2001 an die beschwerdeführenden Prozessbevollmächtigten die Auffassung geäußert wird, der 
Antragsteller habe das konkrete, noch anhängige Verfahren, in dem die Dienstaufsichtsbeschwerde 
erhoben worden war, nicht in der gebotenen Weise gefördert. Dies gilt unabhängig davon, ob diese 
Äußerung einen Vorhalt im Sinne des § 26 Abs. 2 DRiG oder nur eine schwächere Maßnahme der 
Dienstaufsicht (vgl. BGH, Urteile vom 9. März 1967 - RiZ(R) 2/66, BGHZ 47, 275, 285 und vom 30. März 
1987 - RiZ(R) 7/86, BGHZ 100, 271, 276), etwa einen Hinweis (Kissel, GVG 3. Aufl. § 1 Rdn. 52), 
darstellt. Die Dienstaufsicht darf sich auch in laufenden Verfahren darüber vergewissern, dass keine 
Unzuträglichkeiten in der Laufzeit der Prozesse auftreten (BGH, Urteil vom 19. September 1986 - RiZ 
(R) 1/86, DRiZ 1987, 57), und ggf. auch einen Einzelfall zum Anlass nehmen, dem Richter die 
ordnungswidrige Ausübung seiner Tätigkeit vorzuhalten (vgl. BGH, Urteil vom 3. Januar 1969 - RiZ(R) 
6/68, BGHZ 51, 280, 286). Damit ist eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit nicht 
verbunden, solange das noch anhängige Verfahren als Beleg und Beispiel für den Vorhalt ungenügender 
Beschleunigung dient und der Vorhalt sich auf "Fälle dieser Art" bezieht (BGH, Urteile vom 27. 
September 1976 - RiZ(R) 3/75, BGHZ 67, 184, 190 und vom 16. September 1987 - RiZ(R) 5/87, NJW 
1988, 421, 422). Hingegen ist ein solcher Vorhalt aus Anlass eines anhängigen Einzelfalles unzulässig, 
wenn der Richter veranlasst werden soll, das noch nicht abgeschlossene Verfahren anderen gleich 
bearbeitungsbedürftigen Verfahren vorzuziehen (BGH, Urteil vom 16. September 1987 - RiZ(R) 5/87, 
NJW 1988, 421, 422). Da nur der Richter in richterlicher Unabhängigkeit über die Reihenfolge der 
Bearbeitung seiner Dienstgeschäfte entscheidet, darf die Dienstaufsicht ihn selbst dann nicht um die 
umgehende Bearbeitung eines ganz bestimmten Verfahrens aus seinem Dezernat ersuchen, wenn sie 
insoweit ein pflichtwidriges Verhalten des Richters für gegeben erachtet (BGH, Urteil vom 6. November 
1986 - RiZ(R) 4/86, NJW 1987, 1197, 1198). Auch einer psychologischen Einflussnahme hat sich die 
Dienstaufsicht zu enthalten (BGH, Urteil vom 31. Januar 1984 - RiZ(R) 3/83, BGHZ 90, 41, 43 f.).  

Gemessen hieran war die Äußerung der Auffassung, der Antragsteller habe ein konkretes, noch 
anhängiges WEG-Verfahren nicht in der gebotenen Weise gefördert, unzulässig. Sie steht in einem 
untrennbaren Sinnzusammenhang mit der weiteren Äußerung, der Beschwerdeführer habe die 
angekündigte Entscheidung, zumindest einen Zwischenbescheid, erwarten dürfen, und mit dem 
Schlusssatz: "Ich hoffe, dass der Richter nunmehr alsbald die noch ausstehende Entscheidung trifft." Aus 
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diesem Kontext geht hervor, dass der Antragsteller auch durch die Äußerung der Auffassung, er habe das 
konkrete, noch anhängige Verfahren nicht in der gebotenen Weise gefördert, zu einer alsbaldigen 
Entscheidung dieses Verfahrens, unabhängig von der von ihm selbst für richtig befundenen Reihenfolge 
der Bearbeitung seiner Dienstgeschäfte, veranlasst werden sollte. An dieser Bedeutung der Äußerung 
ändert auch die vorangehende Bemerkung nichts, dem Richter könne nicht vorgegeben werden, welche 
Sache er wann zu verhandeln habe. Der darin liegende Widerspruch nimmt der Äußerung bei 
objektivem Verständnis nicht den Charakter einer zumindest psychologischen Einflussnahme auf die 
Entscheidung des Antragstellers über die Reihenfolge der Bearbeitung seiner Dienstgeschäfte.  

Das Urteil des Dienstgerichtshofes ist rechtsfehlerfrei, soweit dieser in dem Hinweis der Präsidentin des 
Kammergerichts auf das Gebot eines Zwischenbescheides einen Eingriff in die richterliche 
Unabhängigkeit gesehen hat.  

Der Bereich der richterlichen Unabhängigkeit umfasst nicht nur die eigentliche Rechtsfindung und die 
ihr unmittelbar dienenden Sach- und Verfahrensentscheidungen (BGH, Urteil vom 8. Mai 1989 - RiZ(R) 
6/88, NJW 1991, 426, 427 m.w.Nachw.), sondern auch nicht ausdrücklich vorgeschriebene, dem 
Interesse der Rechtsuchenden dienende richterliche Handlungen, die in einem konkreten Verfahren mit 
der Aufgabe des Richters, Recht zu finden und den Rechtsfrieden zu sichern, in Zusammenhang stehen 
(BGH, Urteil vom 14. April 1997 - RiZ(R) 1/96, DRiZ 1997, 467, 469).  

Zu diesen Handlungen gehört, ebenso wie sonstige Terminbestimmungen (vgl. Schmidt-Räntsch, DRiG 
5. Aufl. § 25 Rdn. 8), auch ein Zwischenbescheid über den voraussichtlichen Termin, zu dem in einem 
bestimmten Verfahren eine Entscheidung ergeht. Ein solcher Bescheid steht mit der Aufgabe des 
Richters, Recht zu finden, schon deshalb in engem sachlichen Zusammenhang, weil die 
Verfahrensbeteiligten ihm entnehmen können, bis wann sie Schriftsätze einreichen können, um dadurch 
auf die Entscheidung Einfluss zu nehmen. Der Antragsgegner macht demgegenüber ohne Erfolg geltend, 
der Zwischenbescheid betreffe nicht die Rechtsprechungstätigkeit in dem anhängigen WEG-Verfahren, 
sondern nur die hinausgezögerte Bearbeitung der Sache wegen vermeintlicher Überlastung, die zum 
äußeren Ordnungsbereich der richterlichen Tätigkeit gehöre und der Dienstaufsicht unterliege. Diese 
Auffassung ist unzutreffend, weil ein Zwischenbescheid über den voraussichtlichen 
Entscheidungstermin in untrennbarem Zusammenhang mit der Entscheidung über die Reihenfolge der 
Bearbeitung der einzelnen Dienstgeschäfte steht, die, wie dargelegt, allein der Richter in richterlicher 
Unabhängigkeit zu treffen hat.  

Das Unterlassen eines Zwischenbescheides war kein offensichtlicher, jedem Zweifel entrückter Fehlgriff, 
der auch im Kernbereich der richterlichen Tätigkeit zum Gegenstand dienstaufsichtlicher Maßnahmen 
gemacht werden darf (vgl. BGH, Urteile vom 7. Juni 1966 - RiZ(R) 1/66, BGHZ 46, 147, 150, vom 27. 
September 1976 - RiZ(R) 3/75, BGHZ 67, 184, 187, vom 17. Oktober 1977 - RiZ(R) 2/77, BGHZ 70, 1, 4, 
vom 5. Februar 1980 - RiZ(R) 2/79, BGHZ 76, 288, 291 und vom 12. Oktober 1995 - RiZ(R) 2/95, DRiZ 
1996, 371, 372).“ 
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Fall 7 
 
BGH, Urteil vom 22.02.2006 – (R) 3/05 
 
Fundstelle: NJW 2006, 1676 
 
Die in Frageform gefasste Äußerung eines Richters in einer Verhandlung gegenüber einem 
Prozessbeteiligten, "ob dieser ihn nicht verstehen wolle oder zu dumm sei, ihm zu folgen", kann der 
Dienstaufsicht unterfallen, wenn sie nicht den sachlichen Inhalt einer Entscheidung mitbestimmt. 
 
Sachverhalt 
 
Ein Richter am Amtsgericht hatte im Verlauf einer Güteverhandlung im Streitgespräch mit einem 
Parteivertreter gefragt, ob dieser „ihn nicht verstehen wolle oder zu dumm sei, ihm zu folgen.“ Dies 
wurde ihm mit Bescheid des Präsidenten des Landgerichts vorgehalten und eine Ermahnung 
ausgesprochen. Das Dienstgericht des Bundes hat hierin keine Beeinträchtigung der richterlichen 
Unabhängigkeit gesehen. 
 

Aus den Entscheidungsgründen 

„ Nach § 26 Abs. 1 DRiG untersteht der Richter einer Dienstaufsicht nur, soweit nicht seine 
Unabhängigkeit beeinträchtigt wird. Unter diesem Vorbehalt umfasst die Dienstaufsicht auch die 
Befugnis, die ordnungswidrige Art der Ausführung der Amtsgeschäfte vorzuhalten und zu 
ordnungsgemäßer, unverzögerter Erledigung der Amtsgeschäfte zu ermahnen (§ 26 Abs. 2 DRiG). 
Danach unterliegt die richterliche Amtsführung insoweit der Dienstaufsicht, als es um die Sicherung 
eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs und die äußere Form der Erledigung der Amtsgeschäfte oder 
um solche Fragen geht, die dem Kernbereich der eigentlichen Rechtsprechung so weit entrückt sind, dass 
sie nur noch als zur äußeren Ordnung gehörig anzusehen sind (st. Rspr., vgl. BGH, Urteil vom 5. Juli 
2000 - RiZ(R) 6/99, NJW-RR 2001, 498 m.w.N.).  

Zur äußeren Form der Erledigung der Amtsgeschäfte kann auch die Art und Weise gehören, wie der 
Richter auf die Parteien oder deren Prozessvertreter in einer Verhandlung einwirkt. Allerdings gebietet 
es der Schutz der sachlichen Unabhängigkeit des Richters, nicht nur die eigentliche Rechtsfindung und 
den Rechtsspruch der Dienstaufsicht zu entziehen, sondern auch alle der Rechtsfindung nur mittelbar 
dienenden Sach- und Verfahrensentscheidungen, einschließlich nicht ausdrücklich vorgeschriebener, 
dem Interesse der Rechtssuchenden dienender richterlicher Handlungen, die in einem konkreten 
Verfahren mit der Aufgabe des Richters, Recht zu finden und den Rechtsfrieden zu sichern, in 
Zusammenhang stehen (vgl. Joeres, DRiZ 2005, 321, 322 m.w.N.). Dementsprechend ist auch die 
Verhandlungsführung einer Dienstaufsicht weitgehend entzogen. Im Einzelfall kann sich jedoch die 
Ausdrucksweise, derer sich ein Richter in einer Verhandlung bedient, als vom Inhalt seiner richterlichen 
Tätigkeit abhebbares und dem äußeren Ordnungsbereich zurechenbares Formelement darstellen und 
deshalb dem äußeren Ordnungsbereich zuzuweisen sein. Wenn sie den sachlichen Inhalt einer 
Entscheidung nicht mitbestimmen, können "verbale Exzesse" deshalb der Dienstaufsicht unterfallen 
(BGH, Urteil vom 17. Oktober 1977 - RiZ(R) 2/77, BGHZ 70, 1, 5; Urteil vom 18. April 1980 - RiZ(R) 
1/80, BGHZ 77, 70, 72).  
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Die Äußerung des Antragstellers gegenüber Z., ob dieser ihn nicht verstehen wolle oder zu dumm sei, 
ihm zu folgen, hat der Dienstgerichtshof in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise als der 
Dienstaufsicht unterfallenden "verbalen Exzess" in diesem Sinne eingeordnet.  

... 

Rechtsfehler lässt die Auffassung des Dienstgerichtshofs nicht erkennen. Die Äußerung des 
Antragstellers greift die Persönlichkeit des Z. an und ist geeignet, sie herabzuwürdigen. Es kommt, 
entgegen der Ansicht des Antragstellers, nicht darauf an, ob sie als Beleidigung im Sinne des Strafrechts 
einzuordnen ist und ob dem Antragsteller strafrechtlich betrachtet Rechtfertigungsgründe zur Seite 
stehen, nachdem er selbst mit dem Vorwurf der Voreingenommenheit konfrontiert worden ist. 
Maßgebend ist allein, dass die Äußerung objektiv herabwürdigend war. Ein Richter, der eine Partei 
sinngemäß als dumm bezeichnet, kann, wenn diese Äußerung nicht den sachlichen Inhalt einer 
Entscheidung mitbestimmt, die Unabhängigkeitsgarantie des Art. 97 Abs. 1 GG vernünftigerweise nicht 
mehr in Anspruch nehmen. Vergeblich macht der Antragsteller insoweit ein richterliches Recht auf 
Meinungsfreiheit in Anlehnung an Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 16. 
März 1999 - 1 BvR 734/98, NJW 2000, 199 f.; Beschluss vom 14. Februar 2000 - 1 BvR 390/95, NJW 2000, 
3413 ff.; Beschluss vom 23. August 2005 - 1 BvR 1917/04, NJW 2005, 3274 f.) geltend. 

... 

Vergeblich macht der Antragsteller geltend, seine Äußerung sei deshalb der Dienstaufsicht 
unzugänglich, weil sie den sachlichen Inhalt einer Entscheidung mitbestimmt habe. Ein derartiger Fall 
liegt nicht vor.  

Zu Unrecht beruft sich der Antragsteller auf verschiedene Entscheidungen des Senats (BGH, Urteil vom 
17. Oktober 1977 - RiZ(R) 2/77, BGHZ 70, 1 ff.; Urteil vom 24. Juni 1991 - RiZ(R) 3/91, DRiZ 1991, 410 
f.). In den zugrunde liegenden Sachverhalten fielen die herabwürdigenden Äußerungen des Richters im 
Zusammenhang mit der Beweis- oder Sachverhaltswürdigung. Sie bestimmten daher den Inhalt der 
richterlichen Entscheidung mit.  

...“ 
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Fall 8 

BGH, Urteil vom 17.04.2008 – RiZ (R) 3/07 

Fundstelle: BGHZ 176, 163 

Die zur Vorbereitung einer richterlichen Entscheidung angeordnete Aktenversendung an das 
Landesjustizministerium ist Ausübung richterlicher Tätigkeit und daher einer Dienstaufsicht 
grundsätzlich entzogen. 

Sachverhalt: 

Der Richter eines Amtsgerichts hatte zwei Zivilverfahrensakten mit dem Bemerken, dass er ein Gesetz 
für verfassungswidrig halte, direkt dem Landesjustizministerium übersandt und um Stellungnahme 
gebeten. Im Folgenden hatte der Präsident des Oberlandesgerichts diese Vorgehensweise gegenüber dem 
Richter kritisch bewertet und ihm aufgegeben, künftig den Dienstweg einzuhalten. Hieran hat das 
Dienstgericht des Bundes eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit gesehen. 

Aus den Entscheidungsgründen: 

„Zu Recht macht der Antragsteller geltend, es handele sich insoweit um eine Maßnahme der 
Dienstaufsicht. Maßnahmen der Dienstaufsicht sind nach ständiger Rechtsprechung des Senats nicht nur 
unmittelbare Eingriffe, sondern auch alle Einflussnahmen einer für die Dienstaufsicht in Betracht 
kommenden Stelle, die sich auf die Tätigkeit des Richters nur mittelbar auswirken, etwa Anregungen 
oder Meinungsäußerungen dienstaufsichtsführender Stellen, die sich in irgendeiner Weise kritisch mit 
dem dienstlichen Verhalten eines Richters in einem konkreten Fall befassen (st. Rspr., vgl. etwa BGH, 
Urteile vom 9. März 1967 - RiZ(R) 2/66, BGHZ 47, 275, 282 f., vom 5. Februar 1980 - RiZ(R) 2/79, BGHZ 
76, 288, 290 f. und vom 31. Januar 1984 - RiZ(R) 3/83, BGHZ 90, 41, 43) und auf eine direkte oder 
indirekte Weise nahe legen, wie der Richter in Zukunft verfahren oder entscheiden soll (vgl. etwa BGH, 
Urteile vom 31. Januar 1984 aaO S. 43 f. und vom 14. April 1997 - RiZ(R) 3/96, DRiZ 1998, 20, 22). Diese 
Voraussetzungen erfüllt das angefochtene Schreiben. ...  

Nach § 26 DRiG untersteht der Richter einer Dienstaufsicht nur, soweit nicht seine richterliche 
Unabhängigkeit beeinträchtigt wird. Im Interesse eines wirksamen Schutzes der richterlichen 
Unabhängigkeit ist nicht nur die eigentliche Rechtsfindung der Dienstaufsicht entzogen, sondern 
zugleich alle ihr auch nur mittelbar dienenden - sie vorbereitenden oder ihr nachfolgenden - Sach- und 
Verfahrensentscheidungen (st. Rspr., vgl. etwa BGH, Urteile vom 23. Oktober 1963 - RiZ(R) 1/62, BGHZ 
42, 163, 169, vom 14. April 1997 - RiZ(R) 1/96, DRiZ 1997, 467, 468 f. und vom 22. Februar 2006 - 
RiZ(R) 3/05, NJW 2006, 1674, 1675). Selbst nicht ausdrücklich vorgeschriebene richterliche Handlungen 
gehören zu dem der Dienstaufsicht entzogenen Kernbereich der Rechtsprechung, sofern sie nur in einem 
konkreten Verfahren mit der Aufgabe des Richters, Recht zu finden und den Rechtsfrieden zu sichern, 
in Zusammenhang stehen (BGH, Urteile vom 14. April 1997 aaO S. 469, vom 3. November 2004 - RiZ(R) 
4/03, NJW-RR 2005, 433, 435 und vom 22. Februar 2006 aaO). In diesem Bereich sind Maßnahmen der 
Dienstaufsicht selbst dann nicht zulässig, wenn die Rechtsanwendung für fehlerhaft gehalten oder das 
Verfahren als nicht im Einklang mit dem Gesetz stehend angesehen wird; nur wenn es sich um einen 
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offensichtlichen, jedem Zweifel entrückten Fehlgriff handelt, kann etwas anderes gelten (st. Rspr., vgl. 
etwa BGH, Urteile vom 27. September 1976 - RiZ(R) 3/75, BGHZ 67, 184, 187, vom 1. Dezember 1983 - 
RiZ(R) 5/83, DRiZ 1984, 194, 195, vom 12. Oktober 1995 - RiZ(R) 2/95, DRiZ 1996, 371, 372, vom 5. Juli 
2000 - RiZ(R) 6/99, NJW-RR 2001, 498, 499 und vom 3. November 2004 - RiZ(R) 4/03, NJW-RR 2005, 
433, 435 m.w.Nachw.). 

Die Entschließung des Antragstellers, die Akten in einem konkreten bei ihm anhängigen Verfahren zur 
Vorbereitung einer von ihm in richterlicher Unabhängigkeit zu treffenden Entscheidung durch 
prozessleitende Verfügung an das Ministerium mit der Bitte um Stellungnahme zu übersenden, ist 
Ausübung richterlicher Tätigkeit in diesem Sinne und daher einer Dienstaufsicht grundsätzlich 
entzogen. ...  

Das Schreiben des Antragsgegners vom 2. September 2005 beeinträchtigt den Antragsteller in seiner 
richterlichen Unabhängigkeit des weiteren dadurch, dass dort die Auffassung geäußert wird, der 
Antragsteller habe zukünftig, wenn er sich an das Ministerium wende, den Dienstweg einzuhalten. Dies 
gilt unabhängig davon, ob diese Äußerung - wie es der Antragsteller sieht - eine Weisung darstellt oder 
einen Vorhalt im Sinne des § 26 Abs. 2 DRiG oder - wovon offenbar der Dienstgerichtshof ausgeht - nur 
eine schwächere Maßnahme der Dienstaufsicht, etwa einen Hinweis (vgl. BGH, Urteil vom 3. November 
2004 - RiZ(R) 4/03, NJW-RR 2005, 433, 434 m.w.Nachw.), wie Akten an das Ministerium der Justiz 
versandt werden sollen. Sie beinhaltet jedenfalls eine Maßnahme der Dienstaufsicht, da der Antragsteller 
erkennbar dazu angehalten werden soll, in Fällen dieser Art nicht wieder unmittelbar an das 
Ministerium heranzutreten, sondern dies nur auf dem Dienstweg zu tun. 

... 

Entscheidend ist, dass sich die beanstandete Maßnahme der Dienstaufsicht auf die Aktenversendung 
durch den Richter im Zusammenhang mit dessen rechtsprechender Tätigkeit in einem anhängigen 
Verfahren bezieht. Entgegen der in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck kommenden Auffassung ist 
sie damit dem der Dienstaufsicht entzogenen Kernbereich richterlicher Tätigkeit und nicht dem der 
Dienstaufsicht zugänglichen äußeren Ordnungsbereich zuzuordnen.“  
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Fall 9 

BGH, Urteil vom 04.06.2009 – RiZ (R) 5/08 

Fundstelle: BGH 181, 268 

Wird in einer dienstlichen Beurteilung die Form der Verhandlungsführung des Richters 
verallgemeinernd negativ bewertet, ohne konkrete Beobachtungen des Beurteilers in bestimmten 
Verhandlungen in Bezug zu nehmen, kann dies als eine allgemeine Kritik an der Verhandlungsführung 
des Richters verstanden werden und auf die Weisung hinauslaufen, zukünftig anders oder im Sinne des 
Beurteilers zu verfahren, die die richterliche Unabhängigkeit des Beurteilten beeinträchtigt. 

Sachverhalt 

Ein Richter wendete sich gegen seine Beurteilung, in der ihm u.a. ein passives Verhalten in den 
mündlichen Verhandlungen sowie die Nichtbeachtung höchstrichterlicher Rechtsprechung vorgeworfen 
wurden. Das Dienstgericht des Bundes hat in den Beurteilungsformulierungen eine Beeinträchtigung der 
richterlichen Unabhängigkeit gesehen. 

Aus den Entscheidungsgründen 

„a) Nach § 26 Abs. 1 DRiG untersteht der Richter einer Dienstaufsicht nur, soweit nicht seine 
Unabhängigkeit beeinträchtigt wird. Nach § 26 Abs. 2 DRiG umfasst die Dienstaufsicht vorbehaltlich des 
Absatzes 1 auch die Befugnis, die ordnungswidrige Art der Ausführung eines Amtsgeschäftes 
vorzuhalten und zu ordnungsgemäßer, unverzögerter Erledigung der Amtsgeschäfte zu ermahnen. 
Demgemäß sieht § 6 Abs. 1 und 2 SächsRiG die periodische Beurteilung von Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung von Richtern auf Lebenszeit vor, mit dem Hinweis, dass bei der Beurteilung 
richterlicher Amtsgeschäfte die sich aus § 26 Abs. 1 und 2 DRiG ergebenden Beschränkungen zu 
beachten sind und dass eine Stellungnahme zum Inhalt richterlicher Entscheidungen unzulässig ist. 

b) Soweit die richterliche Unabhängigkeit durch den Inhalt einer dienstlichen Beurteilung beeinträchtigt 
wird, ist diese unzulässig. Das ist allerdings nicht schon dann der Fall, wenn darin die richterliche 
Amtsführung und spezifisch richterliche Fähigkeiten bewertet werden. Das entspricht vielmehr ihrem 
Zweck. Eine dienstliche Beurteilung verletzt die richterliche Unabhängigkeit nur dann, wenn sie auf 
eine direkte oder indirekte Weisung hinausläuft, wie der Richter künftig verfahren oder entscheiden 
soll. In dieser Richtung muss die dienstliche Beurteilung eines Richters sich auch jeder psychologischen 
Einflussnahme enthalten. Sie ist unzulässig, wenn die in ihr enthaltene Kritik den Richter veranlassen 
könnte, in Zukunft eine andere Verfahrens- oder Sachentscheidung als ohne diese Kritik zu treffen (st. 
Rspr.; vgl. etwa BGH, Urteile vom 25. September 2002 - RiZ(R) 4/01 = NJW-RR 2003, 492; vom 10. 
August 2001 - RiZ(R) 5/00 = NJW 2002, 359; vom 14. April 1997 - RiZ(R) 3/96 = DRiZ 1998, 20). 

c) Zum Schutzbereich der sachlichen richterlichen Unabhängigkeit gehören in erster Linie die 
eigentliche Rechtsfindung und die ihr mittelbar dienenden Sach- und Verfahrensentscheidungen, 
einschließlich nicht ausdrücklich vorgeschriebener, dem Interesse der Rechtssuchenden dienender 
richterlicher Handlungen, die in einem konkreten Verfahren mit der Aufgabe des Richters, Recht zu 
finden und den Rechtsfrieden zu sichern, in Zusammenhang stehen (sog. Kernbereich; st. Rspr.; vgl. 
etwa BGH, Urteile vom 22. Februar 2006 - RiZ(R) 3/05 = NJW 2006, 1674; vom 14. April 1997 - RiZ(R) 
1/96 = DRiZ 1997, 467). Sie sind dienstaufsichtlichen Maßnahmen grundsätzlich entzogen, es sei denn, 
es liegt ein offensichtlicher, jedem Zweifel entrückter Fehlgriff vor (BGH, Urteil vom 14. April 1997 - 
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RiZ(R) 1/96 = DRiZ 1997, 467). Dementsprechend ist auch die Verhandlungsführung einer 
Dienstaufsicht nicht zugänglich (BGH, Urteil vom 22. Februar 2006 - RiZ(R) 3/05 = NJW 2006, 1674). 

d) Hingegen unterliegt die richterliche Amtsführung insoweit der Dienstaufsicht, als es um die Sicherung 
eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs, die äußere Form der Erledigung eines Dienstgeschäftes oder 
um solche Fragen geht, die dem Kernbereich der Rechtsprechungstätigkeit so weit entrückt sind, dass sie 
nur noch als zur äußeren Ordnung gehörig angesehen werden können (st. Rspr.; vgl. etwa BGH, Urteile 
vom 22. Februar 2006 - RiZ(R) 3/05 = NJW 2006, 1674; vom 14. April 1997 - RiZ(R) 1/96 = DRiZ 1997, 
467). So kann etwa der Vorhalt unangemessen langer Urteilsabsetzungsfristen eine zulässige Ausübung 
von Dienstaufsicht sein (BGH, Urteile vom 27. Januar 1995 - RiZ(R) 3/94 = DRiZ 1995, 352; vom 22. 
März 1985 - RiZ(R) 12/84 = DRiZ 1985, 394; vom 31. Januar 1984 - RiZ(R) 3/83 = BGHZ 90, 41, 44). 

e) Ein in einer dienstlichen Beurteilung enthaltener Vorhalt hat sich in der Anführung von Tatsachen 
und in deren sachbezogener Wertung zu erschöpfen. Dazu gehört zwar auch die objektive Feststellung 
eines Verschuldens des Richters, ohne die ein Vorhalt nicht erteilt werden darf. Das objektiv festgestellte 
Verschulden darf jedoch nicht zu einer persönlichen Herabsetzung gegenüber dem Richter führen. 
Geschieht das, liegt der - unzulässige - Ausspruch einer Missbilligung vor (BGH, Urteile vom 14. April 
1997 - RiZ(R) 1/96 = DRiZ 1997, 467; vom 22. März 1985 - RiZ(R) 12/84 = DRiZ 1985, 394; vom 9. März 
1967 - RiZ(R) 2/66 = BGHZ 47, 275, 285; Schmidt-Räntsch, DRiG 6. Aufl. § 26 Rdn. 38; 
Fürst/Mühl/Arndt Richtergesetz 1. Aufl. § 26 Rdn. 32 f.). 

...“ 
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Fall 10 

BGH, Urteil vom 06.10.2011 – RiZ (R) 7/10 

Fundstelle: MDR 2011, 1508 

Zur Frage einer Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit durch den Betrieb und die 
Administration des EDV-Netzes im Bereich der rechtsprechenden Tätigkeit 

Sachverhalt 

Mehrere Richter haben sich dagegen gewandt, dass die Verantwortung für den Betrieb und die 
Administration des EDV-Netzes für den Bereich der Rechtsprechung nicht bei den Gerichten selbst, 
sondern bei einer Behörde der Finanzverwaltung angesiedelt wurde und deshalb die Gefahr der 
unzulässigen Beobachtung und Kontrolle durch die Exekutive bestehe. Das Dienstgericht des Bundes hat 
hierin keine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit gesehen. 

Aus den Entscheidungsgründen 

„Die Beobachtungsfunktion gehört zur Dienstaufsicht, der Richter gemäß § 26 Abs. 1 DRiG unterstehen, 
soweit nicht ihre Unabhängigkeit beeinträchtigt wird. Die dienstaufsichtführende Stelle kann ihre 
Aufgaben, eine geordnete Rechtspflege zu gewährleisten und die Einhaltung der Dienstpflichten zu 
kontrollieren, nur erfüllen, wenn sie befugt ist, sich durch ständige Beobachtung des Dienstbetriebs und 
der Arbeit der Richter zu informieren (BGH, Urteil vom 14. September 1990 - RiZ(R) 1/90, BGHZ 112, 
189, 193). Dazu gehört auch das Recht, den Gebrauch technischer Geräte und anderer Hilfsmittel zu 
beobachten, etwa um einer missbräuchlichen Benutzung für private Zwecke vorzubeugen und unnötige 
Kosten zu vermeiden (BGH, Urteil vom 24. November 1994 - RiZ(R) 4/94, NJW 1995, 731, 732). 

Eine Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit kommt allerdings in Betracht, wenn mit der 
Beobachtung Maßnahmen verbunden werden, die dazu bestimmt oder geeignet sind, die richterliche 
Rechtsfindung durch psychischen Druck oder auf andere Weise unmittelbar oder mittelbar zu 
beeinflussen. Dabei sind in den Schutzbereich der richterlichen Unabhängigkeit nicht nur die 
Endentscheidungen, sondern alle der Rechtsfindung auch nur mittelbar dienenden - sie vorbereitenden 
oder ihr nachfolgenden - Sach- und Verfahrens-entscheidungen einbezogen (BGH, Urteile vom 23. 
Oktober 1963 - RiZ(R) 1/62, BGHZ 42, 163, 169, vom 14. April 1997 - RiZ(R) 1/96, DRiZ 1997, 467, 468 
f. und vom 22. Februar 2006 - RiZ(R) 3/05, NJW 2006, 1674, 1675). Erfasst werden alle richterlichen 
Handlungen, die in einem konkreten Verfahren mit der Aufgabe des Richters, Recht zu finden und den 
Rechtsfrieden zu sichern, unmittelbar in Zusammenhang stehen (BGH, Urteil vom 14. April 1997 - 
RiZ(R) 1/96, DRiZ 1998, 467, 469). Dazu gehören auch von einem Richter zur Vorbereitung seiner 
Entscheidung angefertigte und in das EDV-Netz gestellte Dokumente, z.B. Entscheidungsentwürfe, 
Voten, Notizen oder Vermerke über Beratungen. Maßnahmen der Dienstaufsicht, die einen Richter 
veranlassen können, seinen Dienstcomputer und das EDV-Netz zur Erledigung dieser oder anderer 
richterlicher Aufgaben nicht in dem von ihm für sachgerecht gehaltenen Umfang zu benutzen, können 
die richterliche Unabhängigkeit beeinträchtigen (vgl. für die Nutzung von Telefonanlagen BGH, Urteil 
vom 24. November 1994 - RiZ(R) 4/94, NJW 1995, 731, 732). 

Die Administration des EDV-Netzes der Hessischen Justiz für den Rechtsprechungsbereich des 
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main durch die HZD gibt Richtern vernünftigerweise keine 
Veranlassung, damit zu rechnen, das EDV-Netz werde von dienstvorgesetzten Stellen oder Dritten, die 
nicht allein der Aufsicht und Leitung der Gerichte, d.h. der Richter bzw. der Gerichtspräsidien, 
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unterstehen, zu einer inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente im Kernbereich der 
Rechtsprechung genutzt, und deshalb von der Erstellung und Speicherung solcher Daten im EDV-Netz 
abzusehen. Die systemimmanente Einsichts- und Zugriffsmöglichkeit der obersten Administratoren des 
EDV-Netzes ist nicht zur inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente bestimmt. Sie dient vielmehr 
dem sachgerechten Betrieb und der ordnungsgemäßen Verwaltung des EDV-Netzes und ist zu diesem 
Zweck unerlässlich. Allein die - nach den Feststellungen des Dienstgerichtshofes bestehende - Eignung 
des EDV-Netzes zur inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente im Kernbereich der 
Rechtsprechung beeinträchtigt die richterliche Unabhängigkeit der Antragsteller entgegen ihrer 
Auffassung auch dann nicht, wenn die Administration des EDV-Netzes nicht allein der Aufsicht und 
Leitung der Gerichte, d.h. der Richter bzw. Gerichtspräsidien, untersteht. Sie eröffnet zwar die 
technische Möglichkeit, dass das EDV-Netz zur inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente, etwa 
zur systematischen Suche, Einsichtnahme, Kopie, Bearbeitung und Weiterleitung richterlicher 
Dokumente, genutzt wird. Diese Möglichkeit besteht aber unabhängig davon, ob das EDV-Netz durch 
eine nicht zum Geschäftsbereich des Ministers der Justiz gehörende Behörde wie die HZD oder durch 
den Minister der Justiz bzw. die Gerichtspräsidenten als unmittelbare Dienstvorgesetzte betrieben und 
verwaltet wird. Eine solche theoretische Zugriffsmöglichkeit der dienstaufsichtführenden Stellen auf 
richterliche Dokumente im Kernbereich der Rechtsprechung ist in der deutschen Justiz weithin gegeben. 
Es gibt aber ungeachtet etwaiger Fehler in seltenen Ausnahmefällen keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie 
bewusst zur inhaltlichen Kontrolle dieser Dokumente genutzt wird. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass die 
richterliche Arbeitsweise durch die Befürchtung einer solchen Kontrolle beeinflusst wird. Da somit nicht 
davon ausgegangen werden kann, dass die bloße Eignung des EDV-Netzes zu einer inhaltlichen 
Kontrolle richterlicher Dokumente Richter veranlasst, das EDV-Netz nicht in dem von ihnen für 
sachgerecht gehaltenen Umfang zu nutzen, liegt eine Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit 
nicht vor. 

Dies gilt hier jedenfalls deshalb, weil der Dienstgerichtshof in seiner insoweit nicht angefochtenen 
Entscheidung die Überlassung der Verwaltung des EDV-Netzes an die HZD zum Schutz vor einer 
unzulässigen inhaltlichen Kontrolle richterlicher Dokumente von weit reichenden Auflagen abhängig 
gemacht hat. Danach dürfen Mitarbeiter der HZD auf richterliche Dokumente inhaltlich nur Zugriff 
nehmen, wenn dies, z.B. bei Reparaturen oder Neuinstallationen, für das EDV-Netz betriebsnotwendig 
ist. Ferner dürfen richterliche Dokumente weder an den Minister der Justiz noch an den Finanzminister 
als Dienstaufsichtsbehörde noch an sonstige Dritte weitergegeben werden. In gleicher Weise ist die 
Speicherung oder Weitergabe so genannter Metadaten richterlicher Dokumente, z.B. des Autors oder der 
Zeit ihrer Erstellung, unzulässig. Ausnahmen sind nur bei einem konkreten Verdacht des Missbrauchs 
des EDV-Netzes zu dienstfremden Zwecken zulässig. Diese Regelungen sind schriftlich niederzulegen. 
Ihre Einhaltung ist durch den Minister der Justiz unter gleichberechtigter Mitwirkung von gewählten 
Vertretern der Richterschaft zu überwachen.  

...“ 

 


