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მოგესალმებით, კოლეგებო!

წარმოგიდგენთ ჟურნალის მესამე ნომერს. იმედს ვიტოვებ, რომ 
ჟურნალის ყოველი ახალი ნომერი სულ უფრო საინტერესო და 
თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში გამოსადეგი ხდება.

რა არის წარმოდგენილი მესამე ნომერში:

რუბრიკაში რედაქტორის ინტერვიუ გთავაზობთ ინტერვიუს 
მთავარ პროკურორთან - ბატონ არჩილ კბილაშვილთან. 
ინტერვიუში თქვენ გაეცნობით მთავარი პროკურორის თვალსაზრისს 
პროკურატურაში მიმდინარე რეფორმების შესახებ, აგრეთვე  მის 
მოსაზრებებს სამართლიანობის აღდგენის, უკანონო განაჩენების 
გადახედვისა და სხვა პრობლემატურ საკითხებზე, რომლებიც 
აღელვებს საზოგადოებას და პირველ რიგში საინტერესოა 

თქვენთვის, ადვოკატებისთვის.

ნომერში გრძელდება სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნება. იმ ადვოკატებს, რომლებიც 
ეწევით სამეცნიერო მოღვაწეობას და სურვილი გაქვთ თქვენი ნაშრომები გამოქვეყნდეს 
ჟურნალში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ისინი. ჟურნალის ერთ-ერთი დანიშნულება სწორედ 
ადვოკატებში სამეცნიერო საქმიანობის წახალისებაა.

სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებების რუბრიკაში 
გთავაზობთ გადაწყვეტილებას ,,შოპფერი შვეიცარიის წინააღმდეგ“, რომელიც  ევროკავშირის 
პროექტის ,,სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში’’ 
დახმარებით ითარგმნა.

ამავე ნომრის ეთიკის ნაწილში, ეთიკის კომისიის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებასა და ეთიკის 
კოდექსში ცვლილებების კომენტარებთან ერთად, მოცემულია ეთიკის კომისიის რეკომენდაციები 
შემოსულ კითხვებთან დაკავშირებით. ამ სიახლით სარგებლობა  ნებისმიერ თქვენგანს შეუძლია, 
ამისთვის საკმარისია  ეთიკის  პრობლემატურ საკითხებზე რეკომენდაციისთვის წინასწარ 
მიმართოთ  ეთიკის კომისიას.

ჟურნალში მოცემულია ინფორმაცია ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო საბჭოს 
წევრების ამერიკაში ვიზიტის შესახებ, რომლის დროსაც ისინი გაეცნენ გამოცდების ტექნიკური და 
შინაარსობრივი ორგანიზების  ამერიკულ გამოცდილებას. ჟურნალი ასევე შეიცავს ინფორმაციას 
განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში დაგეგმილი სემინარების შესახებ.

მესამე ნომერში ღვაწლმოსილი ადვოკატებიდან მოგითხრობთ ცნობილ ქართველ 
ადვოკატზე იოსებ (ოსიკო) ბარათაშვილზე, როგორც ჩვენი პროფესიის ერთ-ერთ ღირსეულ 
წარმომადგენელზე.

ნომერში ტრადიციისამებრ წარმოდგენილია ქართული სამართლის ძეგლების ფოტოები. 
მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს და მის 
ხელმძღვანელს ბუბა კუდავას, რომლის მხარდაჭერითაც გახდა შესაძლებელი ჟურნალში 
ქართული სამართლის ძეგლების სურათების განთავსება.

გვინდა, მადლობა გადავუხადოთ USAID-ის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და 
სამართლებრივი გაძლიერების პროექტს  JILEP-ს, რომლის ფინანსური და ტექნიკური 
მხარდაჭერით გამოიცემა ჩვენი ჟურნალი.

პატივისცემით,

ზვიად კორძაძე

რედაქტორი

ასოცირებული პროფესორი (გაუ)
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,,prokuroris interesi procesis mogeba ki ara, 

samarTlianobis aRsrulebaa~

interviu saqarTvelos mTavar prokuror arCil kbilaSvilTan

esaubra Jurnal `advokatis~  redaqtori, 

advokati zviad korZaZe 

_ mogesalmebiT, pirvel rigSi, madloba, rom 
xarT Cveni Jurnalis rubrikis _ ̀ redaqtoris in-
terviu~ stumari. pirveli kiTxva, albaT, ufro 
kompleqsuri da zogadi iqneba: rogor fiqrobT, 
axali xelisuflebis mosvlis Semdeg prokura-
turam gaamarTla Tu ara is molodini, romelic 
sazogadoebaSi arsebobda, da ramdenad adekva-
turi da Sesrulebadi iyo es molodini?

_ mogesalmebiT, mivesalmebi Tqvens mkiTxvels. 
molodini arCevnebis Semdeg Zalian didi iyo da 
dResac rCeba. umjobesia, visaubroT im gamowveve-

bze, romelic arsebobda zogadad prokuraturis sferoSi. erTi didi gamowveva 
iyo samarTlianobis aRdgena, usamarTlobis aRmofxvra. es ki, farTo gagebiT, 
ramdenime Semadgenels Seicavs. gavrcelebuli TvalsazrisiT, es iyo im saxelm-
wifo moxeleebis dasja, romlebic sxvadasxva ukanonobas Cadiodnen, usamarTlod 
msjavrdebuli adamianebis  ganaCenTa gadasinjva, maTi gaTavisufleba an pasux-
ismgeblobis Semsubuqeba.  im reJimis periodSi mravali adamiani gaxda Zalado-
bisa da usamarTlobis msxverpli. sazogadoebis molodini moicavda usamarTlod 
CamorTmeuli qonebrivi uflebebis aRdgenas, es moicavda, albaT, im policielTa, 
prokuraturis muSakTa da mosamarTleTa pasuxismgeblobis sakiTxis dadgenas, vi-
sac ukanono qmedeba hqonda Cadenili, samarTlianobis aRdgena aseve gulisxmobda 
penitenciur sistemaSi patimarTa mimarT Cadenili danaSaulebis gamoZiebasa da 
maTdami jerovani mopyrobis standartis dadgenas da, saerTod, imis molodins, 
rom samarTaldamcavi organoebi momavalSi imoqmedebdnen kanonis Sesabamisad. 
SeiZleba, kidev aris sxva komponentebi, magram zemoT aRniSnuli umTavresia. dRes 
16 seqtemberia. sadRac aTTve-naxevaria, rac am kabinetSi Semovedi da, vfiqrob, 
garkveul Sedegebze saubari ukve SeiZleba. 

Cven xeli aviReT sasamarTlos totalur kontrolze. uari vTqviT iseT politi-
kaze, rodesac saqme aucileblad gamamtyunebeli ganaCeniT unda dasrulebuli-
yo, rodesac sistema aiZulebda braldebul pirs, Tavi damnaSaved ecno da brali 
eRiarebina, radgan sxvanairad igi Tavs ver daicavda. magaliTad, 2012 wlis 1 no-
embris Semdeg prokuroris mier 89 piris mimarT iqna moxsnili usafuZvlod da 
dausabuTeblad wardgenili braldeba, maSin roca analogiur faqts aqamde adgi-
li ar hqonia. 2013 wlis pirvel naxevarSi prokuroris mier moTxovnili aRkveTis 
RonisZiebebidan patimroba 35%-s Seadgenda, maSin roca gasuli wlis analogiur 
periodSi patimroba 43.4%-Si iqna moTxovnili.

uari vTqviT saprokuroro saqmianobiT fiskaluri efeqtis miRwevaze. dRes 
giraos saxiT moTxovnili Tanxebi da saproceso SeTanxmebis dros gansazRvruli 
jarimis odenoba mniSvnelovnad Camouvardeba wina periodis Sesabamis maCveneb-
lebs da esec sistemis gahumanurebaze miuTiTebs. kerZod, 2013 wlis pirvel nax-
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evarSi giraos saxiT moTxovnili Tanxis odenoba 32%-iT naklebia gasuli wlis 
analogiur periodSi prokuroris mier moTxovnil giraos odenobasTan Sedare-
biT, xolo saproceso SeTanxmebiT gansazRvruli jarimis Tanxa samjer Camouvar-
deba wina wlis analogiur periodSi gamoyenebuli jarimis odenobas.

prokuraturaSi axali xelisuflebis mosvlis Semdeg sisxlis samarTlebrivi dev-
na daiwyo 300-mde sajaro moxelis mimarT, maT Soris aris 30-mde maRali rangis 
Tanamdebobis piri, 7 yofili ministri da 1 dedaqalaqis meri, aseve devna daiwyo 
axali xelisuflebis mier daniSnuli 33 sajaro moxelis mimarTac.

prokurorebs movuwodebT, rom aiRon meti pasuxismgebloba (ufro qveda rgolis 
prokurorebs vgulisxmob) da, Sesabamisad, isargeblon im diskreciiT, rasac kanoni 
adgens. warsulSi yvela gadawyvetileba, mniSvnelovani Tu naklebmniSvnelovani, 
miiReboda aq, an kidev erT  oTaxSi da kidev mezoblad, iusticiis saministroSi. 
amiT, ase vTqvaT, prokurors prokurorobis ufleba warTmeuli hqonda, is iyo mx-
olod Semsrulebeli. me, rogorc advokats (da albaT Tqvenc da sxvasac), xSirad 
momismenia, rodesac prokurori ama Tu im SemTxvevaSi ar eTanxmeboda im bral-
debas, rasac is uWerda mxars, magram igi gamouval mdgomareobaSi iyo, anu sru-
lad iyo gauqmebuli diskrecia. Cveni mosvlis Semdgom vcdilobT, rom diskrecia 
aRvudginoT prokurorebs da ganvusazRvroT Sesabamisi pasuxismgeblobac, vinc 
gadawyvetilebas ar iRebs, is arc pasuxismgeblobas grZnobs. CvenTan dRes olqis 
prokurori, raionis prokurori damoukideblad iRebs gadawyvetilebas mTel rig 
sakiTxebze, Tumca es saprokuroro vertikalSi rgolebs Soris komunikaciis ar 
arsebobas sulac ar niSnavs. Cven uari vTqviT gaidlainis rutinul gamoyenebaze. 
igi SeiZleba darCes rogorc urTierTobis mowesrigebisa da erTiani praqtikis ba-
zisi, magram cxovreba ar aris winaswar gawerili Tezebis erToblioba. prokurori 
cocxal mikrosamyaroSi saqmianobs. samarTliani gadawyvetilebis miRebis Tval-
sazrisiT, realuri viTareba SesaZloa, sxva gadawyvetilebis miRebas moiTxovdes, 
vidre es gaidlainSia gansazRvruli, amitom Cven veubnebiT prokurors: roca xar 
prokurori, miiRe kidec samarTliani gadawyvetileba, da ara is, rac gaidlainma 
winaswar daalaga, oRond gadawyvetileba jerovnad unda iyos dasabuTebuli. dis-
kreciis gazrda uwyveti procesia. es ar aris Savidan TeTrze ucabedi gadasvla, 
radgan aq azrovnebis wesis Secvlazecaa saubari da es dinamikurad unda moxdes. 

Cven mniSvnelovnad ganvaaxleT prokuraturis Semadgenlobac. roca movedi, aq 
damxvda 333 prokurori da 45 gamomZiebeli. aqedan, dRevandeli mdgomareobiT, 
sistema datova 50 prokurorma. eseni arian: mTavari prokurori, misi moadgile-
ebi, departamentebis xelmZRvanelebi, yvela olqis prokurori da raionis proku-
rorebis nawili. prokuraturaSi dainiSna 148 axali prokurori da 48 gamomZie-
beli. sxvaTa Soris, axlad daniSnul prokurorebsa da gamomZieblebs Soris 70 
advokatia. Tu personalis cvlilebas ariTmetikulad SevxedavT, davinaxavT, 
rom prokuraturis Semadgenloba 1/3-iT aris ganaxlebuli, magram xarisxobrivi 
TvalsazrisiT, cvlilebis mniSvneloba metia, radgan TiTqmis 100%-iT aris Secv-
lili xelmZRvanelobiTi rgoli, xolo rigiT prokurorebs ar SevexeT da migvaC-
nia, rom am gadawyvetilebaSi ufro meti samarTlianobaa, vidre sxva, ufro xisti 
gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi. es midgoma ar gamoricxavs sistemaSi dar-
Cenili prokuroris pasuxismgeblobas, Tu mis mier ama Tu im danaSaulis Cadenis 
faqti dadgindeba.

Seicvala is, rom vapirebT atestaciis Catarebas da garda amisa, prokurorebs 
xSirad vutarebT wvrTnebs. dro Seicvala da prokurori ukve inteleqtualurad 
momzadebuli unda gavides procesze. statistikurad, sasamarTloebi dRes brmad 
aRar iziareben prokurorTa moTxovnebs, saerTo jamSi, prokuraturis moTxovnis 
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mTlianad Tu nawilobriv argaziarebis statistika 25%-s aRwevs. es Seexeba aRkve-
Tis RonisZiebebsa da sxvadasxva Suamdgomlobas. es imdenad mniSvnelovani ci-
fria, rom wamyvan demokratiul qveynebsac ki SeSurdebaT, Tu miviCnevT, rom am ci-
fris simaRle demokratiis xarisxze miuTiTebs. am sakiTxze azrTa sxvadasxvaobis 
miuxedavad, arsebuli mocemulobis sikeTe isaa, rom ar gvaqvs procesis mogebis 
garantia, es ki TiToeul prokurors aiZulebs, kargad moemzados da procesze ise 
gavides. 

mniSvnelovani gaumjobeseba moxda prokuraturis gaxsnilobisa da transparen-
tulobis mxriv. regularulad tardeba Sexvedrebi masobrivi mediis warmomad-
genlebTan, diplomatiur korpusTan da arasamTavrobo organizaciebTan. saqa-
rTvelos prokuraturasa da saqarTvelos advokatTa asociacias Soris 2012 
wlis 27 dekembers daido memorandumi urTierTTanamSromlobis Sesaxeb, romlis 
safuZvelzec mimdinareobs saerTo eTikuri standartebis dadgena da koliziuri 
normebis erTgvarovani interpretaciis damkvidreba.

_ ra aris is, rac Tqveni gadasaxedidan am periodis ganmavlobaSi prokura-
turam ar an ver gaakeTa da ra mizeziT?

_ ar dawyebula ukanono ganaCenebis gadasinjvis procesi, Tumca es prokuratu-
ris kompetencias arc ganekuTvneba da, zogadad, xelisuflebis winaSe dasmul 
amocanad rCeba. uSualod Cven, prokuraturas, ar gamogviZiebia pirTa qonebrivi 
uflebebis xelyofis faqtebi da ar gangvisazRvravs im pirTa pasuxismgebloba, 
romlebic am kanondarRvevaSi monawileobdnen. ukanono ganaCenis gadasinjva 
iqneba Tu qonebis ukanono CamorTmevis gamoZieba, xelisuflebas ramdenime tipis 
rTuli amocanis gadaWra mouwevs. upirveles yovlisa, es aris mZime da Znelad ga-
dasawyveti fiskaluri sakiTxi. 9560 oficialuri SemTxvevaa, rodesac `madlierma 
moqalaqeebma~ saxelmwifos uZravi qoneba aCuqes. viciT, es rogorc xdeboda. amas 
emateba aTeuli milionobiT Tanxis gadaxda. magaliTad, rabaTis cixis aSenebas 
45 milioni lari moxmarda da es Tanxa `Sewirulobis” xarjze iqna mobilizebuli. 
premierma bolo preskonferenciaze Tqva, rom uxeSi gaTvlebiT, CamorTmeuli 
qonebis Rirebuleba eqvs miliard lars Seadgens. aseve, ganaCenebis gadasinjvac 
ukavSirdeba aramarto mareabilitebeli dokumentis miRebas, aramed finansur 
mxares. cixeSi ukanonod mjdar patimars unda mieces kompensacia, saproceso Se-
Tanxmebis farglebSi gadaxdili Tanxa ki pirs ukan unda daubrundes. garda amisa, 
aranaklebad mZimea Tanmdevi pasuximgeblobis sakiTxis gansazRvrac imis Taobaze, 
Tu rogor movepyroT xelisuflebis im warmomadgenlebs, prokurorebs, policie-
lebs Tu mosamarTleebs, romelTac monawileoba miiRes msgavs qmedebebSi, amis 
Sesaxeb arc xelisuflebaSia erTiani azri da, miT ufro, arc sazogadoebaSi. am 
sakiTxebis gadawyvetaze xelisuflebaSi muSaoba midis. 

_ Tumca aq daismis kiTxva: adamianma, romelic Tavis fuls iTxovs, unda icodes, 
rom iTxovs eqvs miliards, radgan Tu is dakmayofildeba, unda dakmayofildes 
sxvac. unda ganisazRvros, ra urCevnia, eqvsi miliardi dRes, Tu xval araferi. 
SesaZloa, am adamianebs daudgindeT faqti, rom ukanonod arian msjavrdeb-
ulni, ukanonod CamoerTvaT qoneba, finansuri sakiTxi ki gaiwelos droSi _ 
5-10 weliwadSi. amas, albaT, ufro sazogadoebrivi SeTanxmeba sWirdeba. aseve 
dgeba sxva sakiTxic _ am viTarebis mougvarebloba eleqtoratis ukmayofile-
bas iwvevs. ukmayofilo eleqtorati ki moqmedebs politikosze. aseT SemTx-
vevaSi, ramdenad aqvs prokuraturas da am SemTxvevaSi Tqven, imis garantia, 
rom es dadebiTi procesebi prokuraturas ukan ar Semoubrundeba. procesebi 
progresulia, magram jerjerobiT myarad Seuqcevadi araa, sanam sistemurad 
bolomde ar Camoyalibdeba. iseTi politikuri wnexis qveS, rogorSic SeiZleba 
aRmoCndes mTavroba mosaxleobis mxridan, prokuraturas miecema Tu ara  am 
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liberaluri politikis gagrZelebis saSualeba, es xom ar iqneba xelisSemSle-
li faqtori?

_ mogaxsenebT ramdenime mosazrebas, romelic arsebobs am sakiTxis garSemo. 
Cemi piradi mosazreba (da ara saxelmwifo politika) aseTia _ magaliTad, aviRoT 
drois garkveuli monakveTi, pirobiTad, sami weli, romlis ganmavlobaSic Se-
viswavliT qonebis ukanono CamorTmevis yvela SemTxvevas, davadgenT faqtebs da, 
Sesabamisad, am droSi ganisazRvreba rogorc uflebadarRveul pirTa nusxa, ise 
finansuri tvirTic da mis gadaxdaze pasuxismgebeli piric. amis Semdeg, vfiqrob, 
saxelmwifom unda gamoces normatiuli aqti, romelic gansazRvravs amgvarad 
uflebaSelaxuli adamianebis restituciis sakiTxs. es sazogadoebas swor molo-
dins gauCens da problemuri sakiTxic daregulirdeba. 

arsebobs sxva mosazrebac: Tqven eleqtorati axseneT. vinc qonebrivi uflebis 
xelyofa ganicada, maTi raodenoba SesaZloa, eleqtoratis 5 %-sac ar Seadgen-
des. savaraudod, danarCen 95%-s ar awuxebs maTi sakiTxi da, modi, nu davamZimebT 
95%-s am problemiT.  maT socialur-ekonomikur yofaze vifiqroT da tvirTad nu 
avkidebT am 5%-is beds eleqtoratis 95%-s. miT umetes, am azris mesveurebs isic 
aqvT argumentad, rom, kargad gvaxsovs, SevardnaZis dros 5%-ma rogor moipova 
Tu moixveWa es qoneba. gavrcelebuli azriT, maT umravlesobas qoneba ukanonod 
aqvs SeZenili da Tu es asea, maSin gamodis, rom erTi ukanonoba (qonebis ukanonod 
SeZena) meore ukanonobiT (qonebis ukanonod CamorTmeva) iqna Canacvlebuli da, 
saerTo jamSi, TiTqos didi usamarTlobac ar arsebobs. garda amisa, qonebrivi 
sakiTxis simyife qveyanaSi ekonomikuri stabilurobis dadgenasac xels uSlis. 
Znelia am mosazrebaSi racionaluri marcvali ar dainaxoT, magram mimaCnia, rom es 
msjeloba sofistur elementebsac Seicavs. 

_ da mainc me aq erT problemas vxedav, Tumca kargad mesmis, rom aq aris sxva 
sakiTxebic, romlebic saxelmwifos uqmnis problemas. ai, riT ugebs pirveli 
pozicia meores _ unda Seqmna, ase vTqvaT, ,,sarkmeli”, sadac adamiani Tavisi 
problemebiT miva. dRes problemaa ,,sarkmeli”, sadac adamianebi mivlen da 
miitanen saCivrebs ukanono ganaCenebTan dakavSirebiT.

_ dReis mdgomareobiT, daaxloebiT 100 saqme gvaqvs gamoZiebuli da rom daviT-
valeT, fiskaluri efeqti aRwevs 15 milioni dolars, 30 milioni lars da ramden-
ime aTas funt sterlings. am 100 saqmis gamoZiebis dasruleba CvenTvis rTuli ar 
aris. gamovuwerT moqalaqes qviTars da gverdiT finansTa saministro rom dgas, iq 
gavagzavniT, magram, cxadia, ase martivadac ar aris saqme da amitomac es sakiTxi 
saxelmwifoebrivad saWiroebs dalagebas. 

aranakleb problemuria pasuxismgeblobis sakiTxic. gulsatkenia, rom proku-
raturis organoebi politikuri miznebis Sesasruleblad iyo gamoyenebuli. 
amis gamo iZulebulni gavxdiT, kargi kvalifikaciis mqone adamianebi marto imi-
tom gagveSva, rom maT xelmZRvaneli Tanamdebobebi ekavaT. me adamianurad guli 
mwydeba Sewyvetil karieraze da maT ganaTlebaSi daxarjul saxelmwifo saxsre-
bze. Cven unda vizrunoT, rom momavalSi msgavsi ram ar dagvemarTos. Cemi mizania, 
prokuraturaSi Cemi gundi ki ar Camoyalibdes, aramed profesionalebis gundi 
Seiqmnas. amisaTvis politikisagan Sors unda davdgeT. dRes bevri adamiani gvsay-
vedurobs, rom prokuraturaSi igive adamianebi muSaoben, visganac warsulSi wyena 
aqvs miRebuli. es marTalia. prokurorTa 70% isev CvenTan muSaobs. me mesmis aseTi 
adamianis protestisa, man ukanono qmedeba ganicada konkretuli Semsrulebeli 
prokurorisagan, magram swori iqneba, rom yvela daviTxovoT? rodesac Sevardna-
Zis xelisufleba Seicvala, unda vaRiaroT, rom im dros, faqtobrivad, yvela sax-
elmwifo organo (da maT Soris prokuraturac) aSkarad korumpirebuli iyo, yvela 
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gauSves korumpirebulobis mizeziT. maSin aman sazogadoebis mowoneba daimsaxura. 
dRes rasTan gvaqvs saqme _ dRes arc prokuraturaSi da, madloba RmerTs, arc sxva 
saxelmwifo organoSi korufcia ar aris. es monapovaria da unda SevinarCunoT. sa-
magierod, gvaqvs usamarTlobasTan dakavSirebuli pretenziebi. TiTqos istoria 
meordeba. dRes Cven vgmobT im mosamarTleebis, prokurorebisa Tu policielebis 
xelaRebiT gayras, romlebic, ase vTqvaT, korumpirebulni iyvnen, radgan Rrmad 
rom ganvsajoT, isini iZulebiT iyvnen korumpirebulni. rodesac 70 da 100 lari 
hqondaT xelfasi, iq sxva saSualeba `ar Canda~. amitom maTi ase xelaRebiT gayra 
usamarTloba iyo. dRes vdgavarT cdunebis winaSe, kidev erTxel CavataroT sam-
saxurebis sistemuri wmenda, oRond amjerad usamarTlobis safuZvliT.

_ magram im dros iyo asakobrivi resursi. axla sxva mdgomareobaa. Cemi azriT, 
arsebobs asaki, romlis qvemoTac adamians pasuxismgeblobebi ar unda daakis-
ro. sakiTxavia, es xalxi romc gauSva samsaxuridan, arsebobs kadrebis srul-
fasovnad Secvlis resursi?

_ logikuri kiTxvaa. wina xelisuflebam universitetis auditoriebidan miiyvana 
prokurorebad axalgazrdebi. aman sikeTed is moitana, rom miviReT Taoba, romel-
mac korufcia ar icis. es aris giganaturi naxtomi win. samagierod, mcirestaJiani 
adamiani usamarTlo politikis iolad Semsrulebeli gaxda da miviReT meore uki-
duresoba – qveyanaSi usamarTlobis gancdam daisadgura. axla sakuTar Tavs, sa-
kuTari SurisZiebis gancdas unda moverioT  da viyoT Semwynareblebi imaT mimarT, 
romlebic usamarTlo saxelmwifo politikis Semsrulebelni gaxdnen. dRes isini 
gulmodgined muSaoben da emsaxurebian saxelmwifos. dRes SerCevis an gadarCevis 
kriteriumi muSakis saTanado kvalifikacia unda gaxdes. saxelmwifos rom yvela 
maTgani erTianad gaeSva, samarTlianoba daikargeboda. 

_ Tumca es ar aris popularuli gza.

_ diax, ar aris popularuli! popularuli iqneboda, erTianad yvela gagveSva. aTa-
sobiT adamianisadmi aseTi midgoma, ara mgonia, samarTliani iyos. piriqiT, axali 
usamarTloebis kera gaCndeboda. dro rom gava, emociebi rom dacxreba, es nabiji 
usamarTlod mogeCveneba. TandaTanobiTi gadaxaliseba ki yovelTvis iqneba. 

_ visaubroT Tqvens sferoSi gatarebul siaxleebze. ra siaxleebi dainerga an 
inergeba prokuraturaSi, rac xels Seuwyobs ara marto struqturul mowes-
rigebas, aramed xarisxobrivi komponentis zrdasac?

_ Cemi survilia, amaRldes prokuraturis roli. sazogadoebriv azrSi prokura-
tura represiuli manqana iyo. is unda amaRldes samaraTaldamcavi organos xa-
risxSi. es daaxloebiT iseTive gzaa, rogorc qveSevrdomobidan moqalaqeobamde. 

siaxled mesaxeba isic, rom Cven vcdilobT patimroba, rogorc aRkveTis RonisZie-
ba, yvelaze minimalur SemTxvevebSi iqnes gamoyenebuli. am mizniT, mimdinare wlis 
ivlisis TveSi prokuraturam sazogadoebas warudgina axali iniciativa araZala-
dobriv danaSaulebebze aRkveTis RonisZiebis saxiT arasapatimro sasjelis ga-
moyenebis Taobaze. am iniciativas mxari sazogadoebasTan erTad aSS-is iusticiis 
departamentmac dauWira. Cven sainteresod miviCnieT aSS-is magaliTi, sadac aRk-
veTis RonisZiebis gamoyenebis win specialuri organo – winasasamarTlo momsaxu-
rebis ofisi _ gascems rekomendacias braldebulis mimarT aRkveTis RonisZiebis 
SerCevis Sesaxeb da Tu misi rekomendacia gaziarebuli iqneba da es arasapatimro 
RonisZieba gamodgeba, maSin igive samsaxuri sxvadasxva formiT ganaxorcielebs 
monitorings braldebulis qcevaze. vfiqrob, analogiuri samsaxuris Seqmna xels 
Seuwyobs saqarTveloSi aRkveTis RonisZiebis samarTlianad SerCevas. amJamad mim-
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dinareobs muSaoba msgavsi institutis CamoyalibebisaTvis saWiro sakanonmdeblo 
da materialuri bazis Seqmnaze.

SeiZleba gamakritikos romelime advokatma da momiyvanos konkretuli SemTxve-
va, roca Cven mier moTxovnili patimroba ar iyo zemoT aRniSnuli deklaraciis 
Sesabamisi. aseT gamowvevas vupasuxeb, rom erTi xelis mosmiT ver gadavalT erTi 
sivrcidan meoreSi da Tu calkeul gamonaklisTan gveqneba saqme, unda miviCnioT, 
rom mocemul etapze survili da SesaZlebloba erTmaneTs ar emTxveva da proble-
mis aRmofxvris gzebi unda davsaxoT. sakuTar Tavze maRla dgoma Znelia, gazrdaa 
saWiro. arsebobs danaSaulTan brZolis aprobirebuli meTodebi da manam, sanam 
axali meTodebi ar Camoyalibebula, wina meTodebis erTianad gandevna SeiZleba 
damazianebelic iyos. Cveni amJamindeli mdgomareoba ki am mxriv kanonzomieri da 
pozitiurad ganviTarebadia. 

_ es aRmkveTi RonisZiebis, rogorc ara dasjis, aramed gamoZiebisTvis saWiro 
RonisZiebis ganmartebasac Seuwyobs xels. mosaxleoba aRkveTis RonisZiebasa 
da Semdgom sasjels erTnairad aRiqvams.

_ abosluturad! wina reJimis dros patimroba rom ar Seefardebina pirvel da me-
ore instancias, sul sxva Sedegi dadgeboda ganaCenis gamotanis dros. SeiZleba 
yvelaze meti sayveduri swored im aRmkveTi RonisZiebis ganmxilvel momsamarT-
leebs ekuTvniT, romlebmac arasworad gamoyenebuli sapatimro RonisZiebebiT 
sazogadoebis marTlSegneba gaamrudes. 

rac Seexeba sxva siaxleebs, aq sagareo urTierTobaSi mniSvnelovnad migvaCnia 
saqarTvelos prokuraturis integrireba prokuraturaTa saerTo evropul ojax-
Si. ratomRac sagareo urTierTobebi meoradi mniSvnelobis sferod iyo miCneuli, 
arada, es Sexeduleba mcdaria. am ramdenime dRis win vmonawileobdi prokurorTa 
saerTaSoriso asociaciis konferenciaSi, romelic moskovSi gaimarTa. konferen-
ciaze 100-ze meti qveynis delegacia iyo warmodgenili da maT Soris 70-mde proku-
ratura pirveli piris meTaurobiT. konferenciaze sayuradRebo saubari gvqonda 
italiis prokuraturis warmomadgenlebTan, romlebmac qarTuli warmoSobis kri-
minalebTan brZolaSi daxmarebis TxovniT mogvmarTes da noemberSi oficialuri 
vizitiT romSi mimiwvies, aseve miviRe mowveva CexeTis prokuraturisagan. uaxlo-
es xanebSi igegmeba oficialuri viziti germaniaSi. integraciis TvalsazrisiT, 
metad mniSvnelovania prokurorTa saerTaSoriso asociaciis gamoyeneba, romlis 
wevri qveyanac varT. dRes Zalian kargi urTierToba gvaqvs SeerTebuli Statebis 
iusticiis departamentTan, isini xedaven Cvens mcdelobas, swrafvas ganviTarebi-
saken da mogvyvebian amaSi. gvinda kargi urTierToba CamovayaliboT mezobel sa-
xelmwifoebTan: somxeTTan, azerbaijanTan, ruseTTan, yazaxeTTan, belorusTan 
da sxva yofil sabWoTa qveynebTan. gvinda-argvinda, saqarTvelos bevri moqalaqe 
cxovrobs am qveynebSi. aseT qveynebTan normaluri urTierTobis awyoba Cveni mo-
valeobaa. SeiZleba viRacam politikuri veqtori dainaxos amaSi, magram sadac Seni 
moqalaqeebia, Senc iq unda iyo. 

saSinao urTierTobaSi prioritetad migvaCnia samarTaldamcav organoebSi pro-
kuraturis rolis amaRleba da TviT prokuraturis Sida struqturuli reorga-
nizacia.

kanonSi gviweria aseTi ram: prokuraturis funqcia aris gamoZiebaze zedamxedve-
loba. kanonis koncefcia martivia: kanonma Zala da ufleba daanawevra da Tu sxva-
dasxva sagamoZiebo danayofis mqone dawesebulebas Zala (SeiaraRebuli razmebi, 
operatiuli uzrunvelyofa) mianiWa, samagoerod, prokuratura uflebiT aRWur-
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va, raTa Zala da ufleba erT xelSi ar moxvedriliyo da Zalauflebis Warbi kon-
centracia ar warmoSobiliyo. Cven gvsurs, rom kanonis es danawesi ganuxrelad iq-
nes Sesrulebuli, amitom, prokuraturis roli unda gaizardos. rac Seexeba Sida 
gardaqmnebs, Casatarebeli reformis azri imaSi mdgomareobs, rom prokuraturis 
centralur rgolSi moxdes funqciaTa iseTi diversifikacia, rogoric opti-
malur gadawyvetilebaTa miRebas uzrunvelyofs. 

_ calke sakiTxia sakanonmdeblo baza... advokatebis mxridan iyo konkretuli 
SeniSvnebi Cxrekisa da amoRebis uflebis Sesaxeb cvlilebebTan dakavSire-
biT. es ufleba saerTod ar arsebobda, Semovida, magram gadaiwia droSi; aseve 
mniSvnelovania mowmis sasamarTloze dakiTxvis sakiTxic, misi droSi gada-
wevac moxda. rasTan gavqvs saqme:  am sakiTxebis gadadebis problema mxolod 
vadebs ukavSirdeba Tu es sxva mniSvnelovani simptomia. es ori cvlileba, 
gansakuTrebiT mowmesTan dakavSirebuli, ganasxvavebs inkviziciur process 
SejibrebiTobis procesisagan.  Tu es droebiTi movlenaa, ra axsna aqvs? Tu 
saqme gvaqvs inkviziciur procesze dabrunebasTan, romelic ufro Zireul cv-
lilebebs gamoiwvevs? inkviziciur processac aqvs arsebobis ufleba, magram 
es gamoricxavs dRevandel saproceso kodeqss. es droebiTi movlenaa, Tu ten-
dencia, romelsac Tavisi mimarTuleba aqvs da mivyavarT sistemis cvlilebam-
de? an es xom ar aris wina xelisuflebidan gadmosuli mankiereba, rodesac 
cvlilebebi saWiroebisamebr igegmeboda, rodesac sakanonmdeblo procesi ar 
iyo gaazrebuli?

_ Cven sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis amerikuli modeli gvaqvs. am mo-
delis  mniSvnelovnad dadebiTi momentia SejibrebiTobis maRali doza. es zrdis 
profesinalizms da amaRlebs xarisxs. samagierod, ukana planze aris gadaweuli 
inkviziciurobis principi, romelic socialurad naklebad dacul moqalaqeebs 
emsaxureba. SejibrebiToba inkviziciurobis winaaRmdeg _ es ori erTmaneTisadmi 
dapirispirebuli pativsadebi sikeTea. Cven dagvxvda amerikul sistemaze gadasu-
li modeli, Tu es asea, maSin mowmis dakiTxvis institutic am modelis arsebiTi 
nawilia da mogvwons Tu ara igi, unda miviRoT, rogorc arCeuli modelis Semadge-
neli elementi. dRes kamaTi mxolod imazea, Tu ramdenad mzad aris saxelmwifo am 
wesisaTvis. saWiroa rogorc sazogadoebis marTlSegnebis amaRleba, ise prokur-
orTa da gamomZiebelTa saTanado momzadeba. 

_ advokatTa pretenziebi ufro iqiTken midis, rom mowmis dakiTxvis am wesis 
SenarCuneba imitom xdeba, rom am gziT gamoZieba  mowmis statusiT miyvanili 
piris statusis gadazrdas `axdens~ braldebulis statusSi. Tu kvlav dadga 
vadis gadawevis sakiTxi, maSin vadis momdevno gadawevamde sasurvelia, vi-
fiqroT am sistemis mizaSewonilobaze.

_ saWiroa am sakiTxis saxelmwifoebrivi xedva. aTi Tvis ganmavlobaSi mimdinare 
sakanonmdeblo cvlilebebSi dacvis mxaris sasargeblod bevri mniSvnelovani 
nabiji gadaidga, magaliTad, rad Rirs is, rom preiudicis normaSi Sevida cvli-
leba da preiudiciad aRar gvevlineba sxva procesze gamotanili ganaCeniT dad-
genili faqtebi, romelic am cvlilebamde iyo preiudicia. es dacvis mxarisaTvis 
sasargeblod mniSvnelovani momentia. Cxrekisa da amoRebis uflebis dacvis mx-
arisaTvis miniWeba piradad me aucileblad ar mimaCnia.

_ es problema ufro metad Tavis droze am sakiTxis arasworma ganmartebam 
gamoiwvia, anu im nawilma, romelsac informaciis gamoTxova hqvia. amoReba 
daerqva informaciis gamoTxovas da, Sesabamisad, advokatebs es ufleba saer-
Tod wagverTva. advokatebs, ZiriTadad, Cxreka da amoReba gvainteresebs, in-
formaciis amoReba/miRebis kuTxiT, amas Tavisi saxeli unda daerqvas. 
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_ geTanxmebiT, samoqalaqo procesis dros advokats SeuZlia erTi ubralo Sua-
mdgomlobis safuZvelze moipovos esa Tu is mtkicebuleba. sisxlis samarTlis 
procesis dros, roca adamianis bedi wydeba – ara, rac aralogikuria da ara imi-
tom, rom amas sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi krZalavs, aramed imitom, 
rom saproceso kodeqsis araswori interpretacia iqna Camoyalibebuli, Torem am 
kanonis me-9 muxli mxaris mier mtkicebulebis mopovebis uflebas iTvaliswinebs. 
amitom yuradReba am uflebis realizebaze unda iqnes gadatanili da ara Cxrekasa 
da amoRebaze, romelic samarTaldamcavi organos kompetenciaa. 

_ dabolos, ras etyodiT yofil kolegebs? 

_ aSS-Si prokurori aris mTavrobis advokati, ase rom, Tu amerikul models ga-
moviyenebT, axlac advokati var, oRond mTavrobis. me msurs, marTlmsajulebis 
gansaxorcieleblad Tanaswori veli arsebobdes braldebisa da dacvis mxareebs 
Soris, prokurorebisa da advokatebis damokidebuleba gajerebuli unda iyos 
profesiuli urTierTpativiscemiT. Sedegi maSin aris warmatebuli, Tu igi Rir-
seuli brZolis Sedegad miiRweva. es gamowveva Tanabrad exeba advokatebsac da 
prokurorebsac. piradad me, rogorc prokurori, vcdilob vixelmZRvanelo ame-
rikeli mosamarTlis saderlendis mier saqmeSi Berger v. United States (1935) moyva-
nili prokuroris rolis msazRvreli debulebis Sesabamisad: „prokurori ar aris 
mxolod procesze warmodgenil dapirispirebul mxareTagan erT-erTi, aramed igi 
suverenuli xelisuflebis warmomadgenelia, romlis movaleobaa marTos miuker-
Zoeblad, iseve rogorc igi valdebulia, marTos procesi saerTod. aqedan gamom-
dinare, prokuroris interesi sisxlis samarTlis procesSi saqmis mogeba ki ara, 
samarTlianobis aRsrulebaa. is, garkveuli TvalsazrisiT, samarTlis msaxuria, 
misi ormagi mizania, erTi mxriv, verc erTma damnaSavem ver moaxerxos pasuxgebis-
gan, sasjelisgan Tavis daRweva, xolo, meores mxriv, ar daisajos udanaSaulo, man 
unda ganaxorcielos sisxlis samarTlebrivi devna mTeli seriozulobiT da pro-
fesiuli sizustiT. magram rodesac prokurori axorcielebs mZlavr dartymebs, 
mas ara aqvs ukadrebeli dartymebis ufleba. misi movaleobaa, Tavi Seikavos ukad-
rebeli meTodisgan, radgan es usamarTlo ganaCenis dadgomas uwyobs xels, amav-
droulad, man unda gamoiyenos yvela kanonieri saSualeba samarTliani ganaCenis 
gamosatanad.“

Cemi azriT, es Segoneba erTnairad exeba rogorc prokurors, ise advokats. Sev-
ZloT da vemsaxuroT marTlmsajulebas, es aris Cemi mowodeba advokatebis mimarT.

_ kidev erTxel didi madloba interviusTvis.
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ადვოკატთა ასოციაციის წევრთა 
საყურადღებოდ!

აკრედიტებული საგანმანათლებლო ღონისძიებების/
ტრენინგების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად და 
რეგისტრაციის გასავლელად გთხოვთ, მოგვწეროთ ან 
დაგვიკავშირდეთ:

ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 
სასწავლო ცენტრი

ტელ: (+995 32) 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708

sascavlocentri@gba.ge

education@gba.ge

მის: ძმ. ზუბალაშვილების 36.
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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დელეგაცია 

ვირჯინიის შტატის ადვოკატთა გამოცდის საბჭოს 

წევრებთან ერთად

amerikis SeerTebuli Statebis 
saerTaSoriso ganviTarebis saa-
gentos (USAID) da marTlmsa-
julebis damoukideblobisa da 
samarTlebrivi gaZlierebis pro-
eqtis  (JILEP) mxardaWeriT saqa-
rTvelos advokatTa asociaciis 
saganmanaTleblo sabWos wevrebi 
da saswavlo centris TanamS-
romlebi saswavlo vizitiT imy-
ofebodnen amerikis SeerTebul 
StatebSi. vizitis farglebSi 
monawileebs hqondaT saSualeba 

daswrebodnen advokatTa sakvalifikacio gamocdas virjiniis Statis qalaq roa-
nokSi, Sexvedrodnen virjiniis “advokatTa gamomcdelTa sabWosa” da amave Statis 
wamyvani universitetebis warmomadgenlebs; aseve monawileoba miiRes advokatTa 
sagamocdo SekiTxvebis ganxilvaSi gamomcdelTa erovnuli konferenciis yovelw-
liur Sexvedraze medisonSi (viskonsinis Stati).

virjiniaSi gamocdas abarebda 1600 gamosacdeli,  romlebic, Cveulebriv, saku-
Tari leptopiT modian gamocdaze da ikaveben maTTvis gankuTvnil adgils darba-
zSi. gamocda msurvelTa simravlis gamo tardeba uzarmazar darbazSi, romelic 
sxva dros sakalaTburTo TamaSebisTvis, koncertebisa da gamofenebisTvis gamoi-
yeneba. yvela monawile gamocdaze iseTive Cacmuli modis, rogorc sasamarTloSi 
gamocxaddeboda sakuTari klientis interesebis dasacavad. virjinia erTaderTi 
Statia, sadac gamosacdelebs gamocdaze akademiuri Cacmuloba moeTxovebaT 
da sadac amas mkacri yuradReba eqceva. virjiniaSi gamocdis Cabareba mxolod 
kompiuteriT ar izRudeba da msurvelebs xeliT weris uflebac aqvT; maTTvis, 
Cveulebriv, calke darbazia gamoyofili; Tumca unda iTqvas, rom xeliT weris 
msurvelTa raodenoba yovelwliurad mcirdeba amjerad 1600 kandidatidan mx-
olod 140 piri iyo gamocdis xeliT daweris msurveli. 



13

amerikis SeerTebuli Statebis yvela StatSi tardeba saadvokato gamocda, ro-
melic gamomcdelTa erovnuli konferenciis SemoRebulia da mas erTdroulad 
axorcielebs yvela Stati yoveli wlis Tebervlisa da ivlisis bolo oTxSabaTs. am 
gamocdis mizania Seamowmos kandidatis unari  gamoiyenos fundamenturi iuridi-
uli principebi da samarTlebrivi dasabuTeba konkretul faqtebTan dakavSire-
biT. 

virjiniaSi kandidatebs advokatis sertifikatis misaRebad ori gamocdis Cabare-
ba uwevT: weriTisa (kazusebi) da testuris. 

testuri gamocda Sedgenilia gamomcdelTa erovnuli konferenciis mier; igi 1931 
wels Seiqmna da misi misiaa iuridiul praqtikaSi unificirebuli standartebis 
damkvidreba iuridiul praqtikaSi gawevrianebisas da standartizebuli saga-
mocdo sistemis Seqmna, sadac moxdeba ganmcxadebelTa unificirebuli da maRali 
xarisxis testireba iuridiuli praqtikis dawyebis win.  rogorc aRvniSneT, es ga-
mocda amerikis SeerTebuli Statebis yvela StatSi erTsa da imave dRes tardeba. 

testur gamocdaze sul 200 testuri SekiTxvaa oTxi savaraudo pasuxiT da am 
SekiTxvebze pasuxis gasacemad kandidats 6 saaTi eZleva.  gamocda iyofa dilisa 
da SuadRis sesiebad, SuaSi erTsaaTiani SesvenebiT. TiTo sesiaze kandidati 100 
SekiTxvas upasuxebs da sesiis dasrulebis (anu 3 saaTis amowurvis) Semdeg mas 
aRara aqvs SesaZlebloba miubrundes imave SekiTxvebs. gamocdaze SekiTxvebi Sem-
degi sferoebidanaa: sakonstitucio samarTali, sakontraqto samarTali, sisxlis 
samarTali da procesi, mtkicebulebebi, uZravi qoneba da deliqti. advokatobis 
msurveli virjiniaSi valdebulia kidev erTi gamocda Caabaros, romelic aseve 6 
saaTs grZeldeba da Sedgeba samarTlis sxvadasxva sferodan Sedgenili cxra ka-
zusisgan. es gamocdac or sesiad iyofa, pirvel sesiaze gamosacdeli 5 SekiTxvas 
pasuxobs, meore sesiaze ki - 4 SekiTxvas. am ori gamocdis Sedegebi jamdeba da kani-
dati iRebs saerTo qulas, romelic mas aniWebs, an ar aniWebs,   iuridiuli praqti-
kis ganaxorcielebis uflebamosilebas . 

ivlisSi Cabarebuli gamocdis Sedegebi kandidatebisTvis cnobili xdeba noember-
Si, manamde ki maT ekrZalebaT advokat-gamomcdelebTan dakavSireba da Sedegebis 
winaswar gageba, am pirobebze gamosacdelebi gamocdis dawyebamde acxadeben Tanx-
mobas xelmoweriT.  

saqarTvelos advokatTa asociaciis delegaciis warmomadgenlebs saSualeba 
hqondaT daswrebodnen gamocdisTvis darbazebis momzadebas, kandidatebis dar-
bazSi registraciis process da uSualod gamocdis mimdinareobas, gasaubre-
bodnen kompanias, romelic uzrunvelyofs gamocdaze kompiuteruli programis 
gamarTul muSaobas da garewyaroebTan wvdomis SezRudvas, Sexvedrodnen damk-
virveblebs, romlebic ZiriTadad arian skolis maswavleblebi, da gasaubrebodnen 
maT, aseve daswrebodnen virjiniis Statis “advokatTa gamocdis sabWosa” da amave 
Statis universitetebis iurdiuli fakultetebis warmomadgenelTa Sexevdras 
da gamocdis SekiTxvebsa da gamocdis organizebaze msjelobas. miRebuli gamoc-
dileba  Zalian mniSvnelovania saqarTvelos advokatTa asociaciisTvis “advoka-
tis gamocdis”  reformis am mniSvnelovan procesSi. 

 amerikis SeerTebul StatebSi saswavlo vizits organizeba gauwia marTlm-
sajulebis damoukideblobisa da samarTlebrivi gaZlierebis proeqtma  (JILEP) da 
misma eqspertma jon gaskilma, romelic vizitiT imyofeboda saqarTveloSi 2013 
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wlis ivnisSi da daeswro saqarTvelos advokatTa asociaciis mier organizebul 
gamocdas,  romelic dadebiTad Seafasa. aseve Cautara treningi momavalSi saga-
mocdo SekiTxvebis avtorebs faqtebze dafuZnebuli analitikuri SekiTxvebis 
weris teqnikaSi. batoni jon gaskili pirvelad saqarTveloSi  1997 wels iyo, 
rodesac sasamarTlo reforma is-is iyo iwyeboda da rodesac pirvelad Catarda 
mosamarTleTa gamocdebi. igi ukve 46 welia am sferoSi moRvaweobs da, Sesabam-
isad, advokatTa gamocdebze muSaobis udidesi gamocdileba aqvs. saqarTvelos 
advokatTa asociacia momavalSic gegmavs masTan TanamSromlobas da misi codnis 
gamoyenebas gamocdis reformis warmatebiT ganxorcielebis procesSi.  

qeTevan qvarcxava, saqarTvelos advokatTa asociaciis saganmanaTleblo 
sabWos wevri – amerikis SeerTebul StatebSi vizitma SesaZlebloba mogvca 
monawileoba migveRo advokatTa gamocdis organizebis, Catarebisa da Sefasebis 
procesSi, ramac saSualeba mogvca ukeT gagvego amerikuli sistema, romelic sa-
Tanado cvlilebebiT SeiZleba gamoviyenoT saqarTveloSi momavali Taobis pro-
fesiaSi gawevrianebis mizniT. 

koba boWoriSvili, saqarTvelos advokatTa asociaciis eTikis komisiisa da 
saganmanaTleblo sabWos wevri – Zalian saintereso iyo, Tu rogor TanamS-
romloben universitetebis iuridiuli fakultetebi da virjiniis “advokatTa 
gamomcdelTa sabWo” gamocdis organizebisa da SekiTxvebis Sefasebis kuTxiT. 
profesorebs saSualeba eZlevaT yoveli gamocdis dasrulebis Semdeg gamomcde-
lebs gauziaron sakuTari mosazrebebi kazusebTan dakavSirebiT da miscen rCev-
ebi. aseve saintereso gamocdileba miviReT medisonSi gamomcdelTa erovnuli 
konferenciis Sexvedraze, sadac movismineT sxvadasxva Statis warmomadgenelTa 
mosazrebebi kazusebis Sefasebis Taobaze;  es iyo  SesaniSnavi magaliTebi gunduri 
muSaobisa, rodesac mizani saerToa – kvalificiuri iuridiuli profesiis Camoy-
alibeba. visurvebdi gamocdis SekiTxvebis Sedgenisa da Sefasebis msgavsi formis 
danergvas saqrTveloSi.  

goCa svaniZe, saqarTvelos advokatTa asociaciis aRmasrulebeli sabWosa da 
saganmanaTleblo sabWos wevri: – amerikaSi vizitma TvalnaTliv dagvanaxva, Tu 
rogor muSaobs gamarTuli sagamocdo sistema da rogor pasuxobs igi mis winaSe 
dasaxul yvela amocanas. es gansakuTrebiT exeba gamocdis Sinaarss, rac uzrunve-
lyofs maRalkvalificiuri profesionalebis miRebas advokatTa rigebSi. Cven am 
gzas davadeqiT, sagamocdo sistema yovelwliurad ixveweba da imedi maqvs, rom 
ramdenime weliwadSi sasurvel Sedegs miviRebT.

statia momzadebulia Tina qarselaZis, 

saqarTvelos advokatTa asociaciis 

saswavlo centris direqtoris mier. 
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ტრენინგი სამოქალაქო სამართლისა და საერთო 
სპეციალიზაციის ადვოკატებისთვის!

ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი აცხადებს სამოქალაქო სამართლისა 
და საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატებისთვის ტრენინგებზე რეგისტრაციას. 
უპირატესობა მიენიჭება ადვოკატებს, რომლებსაც ჯერ არ დაუგროვებიათ 2013 
წლისათვის განსაზღვრული სავალდებულო კრედიტები. 

1. ტრენინგის თემა: ქონების რეგისტრაცია.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 საათი.

ტრენინგების ჩატარების თარიღები: 10, 11, ოქტომბერი.

ტრენინგის დაწყების დრო: 10:00.

ტრენერი: ვანდა ჯიჯელავა.

2. ტრენინგის თემა: ინტელექტუალური საკუთრება.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 საათი.

ტრენინგების ჩატარების თარიღები:  12, 19, ოქტომბერი.

ტრენინგის დაწყების დრო: 10:00.

ტრენერი: ნიკოლოზ გოგილიძე.

3. ტრენინგის თემა: ხელშეკრულების განმარტება.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 საათი.

ტრენინგების ჩატარების თარიღები:  14 ოქტომბერი.

ტრენინგის დაწყების დრო: 10:00.

ტრენერი: ლევან ჯანაშია.
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4. ტრენინგის თემა: კონდიქციური და ვინდიკაციური სარჩელები – 

გამოყენების სფერო, მეთოდები და საშუალებები.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 საათი.

ტრენინგების ჩატარების თარიღები:  18 ოქტომბერი.

ტრენინგის დაწყების დრო: 10:00.

ტრენერი: ლევან ჯანაშია.

5. ტრენინგის თემა: ბრალეული და ბრალის გარეშე პასუხისმგებლობა 

დელიქტურ სამართალში.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 საათი.

ტრენინგების ჩატარების თარიღები:  26, 27 ოქტომბერი.

ტრენინგის დაწყების დრო: 10:00.

ტრენერი: ქეთევან კობახიძე.

6. ტრენინგის თემა: საერთაშორისო კომერციული, ბიზნეს ხელშეკრულების 

დადება, დავის განმხილველი სასამართლო და შესაბამისი სასამართლო 

გადაწყვეტილებების ცნობა და აღსრულება. 

ტრენინგების ჩატარების თარიღები: 27 ოქტომბერი.

ტრენინგის დაწყების დრო: 10:00.

ტრენერი: გიორგი სვანაძე

მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ, აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი ერთი თემა და  დაუკავშირდეთ 
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრს

ტელ: (+995 32) 2987878  555070786/ 555010605 / 555007708
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ტრენინგი სისხლის სამართლისა და საერთო სპეციალიზაციის 
ადვოკატებისთვის!

ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა (ABA ROLI) 
და ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი აცხადებს სისხლის სამართლისა 
და საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატებისთვის ტრენინგებზე რეგისტრაციას. 
უპირატესობა მიენიჭება ადვოკატებს, რომლებსაც არ მიუღიათ მონაწილეობა 
ქვემოთ ჩამოთვლილ ტრენინგებში და ჯერ არ დაუგროვებიათ 2013 წლისათვის 
განსაზღვრული სავალდებულო კრედიტები. 

1. ტრენინგის თემა: სასამართლო ექსპერტიზა. 

ტრენინგზე განსახილველი საკითხები:

•	 კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის სახეები;

•	 ტრასოლოგიური ექსპერტიზა;

•	 დნმ-ის ანალიზი;

•	 თითის კვალის ექსპერტიზა;

•	 სეროლოგიური ექსპერტიზა;

•	 ოდოროლოგიური ექსპერტიზა;

•	 ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა;

•	 ბალისტიკური ექსპერტიზა;

•	 ფეთქებადი საშუალებების ექსპერტიზა;

•	 მტკიცებულებათა ჯაჭვი (მტკიცებულებათა სახეცვლილებისაგან დაცვა  

და მათი შენახვისათვის აუცილებელი ღონისძიებები). 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1 დღე.

ტრენინგების ჩატარების თარიღები:  4, 11, 18, 25 ოქტმბერი.

ტრენინგის დაწყების დრო: 09:45.

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 5 II სართული.
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2. ტრენინგის თემა: სასამართლო- ფსიქიატრიული  და ავტოსაგზაო შემთხვევათა 

ექსპერტიზა

ტრენინგზე განსახილველი საკითხები: 

•	 სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზის აქტუალური საკითხები;

•	 სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტის წინაშე დასმული საკითხები;

•	 შერაცხადობა;

•	 ქმედუნარიანობა;

•	 არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობა;

•	 ავტოსაგზაო შემთხვევის გამომწვევი მიზეზები;

•	 საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ადგილის დათვალიერება;

•	 კვლები და სხვა მტკიცებულებები;

•	 ავტოტექნიკური ექსერტიზა (სატრანსპორტო ტრასოლოგიური და 

ავტოსასაქონლო ექსპერტიზა).

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1 დღე.

ტრენინგების ჩატარების თარიღები:  28 სექტემბერი, 5, 19 ოქტომბერი.

ტრენინგის დაწყების დრო: 09:45.

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 5 II სართული.

მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!  

გთხოვთ, აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი ერთი თემა და  
დაუკავშირდეთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო 

ცენტრს

ტელ: (+995 32) 2224654 (შიდა ნომერი 18)
555070786/ 555010605 / 555007708
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მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ, აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი ერთი თემა და  
დაუკავშირდეთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

სასწავლო ცენტრს

ტელ: (+995 32) 2987878  555070786/ 555010605 / 555007708
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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დონორი ორგანიზაციის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (USAID) და “მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა 

და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის” (JILEP) მხარდაჭერითა და 

ხელშეწყობით ეთიკის კომისიაში დაინერგა ადვოკატთა ასოციაციის წევრებისათვის 

რეკომენდაციების გაცემის სისტემა. 

ამიერიდან ადვოკატს შეუძლია წერილობითი ან ზეპირი გზით მიიღოს 

ცნობები პროფესიული ეთიკის საკითხებსა და  ადვოკატთა დისციპლინური 

სამართალწარმოების წესებზე;   რეკომენდაციების  გაცემის ეს ფორმა  

აპრობირებულია ამერიკის სხვადასხვა შტატში და მიზნად ისახავს პროფესიულ 

საკითხებზე ადვოკატებისათვის რჩევების მიწოდებას. 

ჟურნალი “ადვოკატი” აქვეყნებს ეთიკის კომისიის რეკომენდაციებს  ადვოკატის, 

როგორც მართლმსაჯულების მონაწილე პირის, სასამართლოსთან კომუნიკაციის 

საკითხებზე.

eTikis komisiis

r e k o m e n d a c i a

mesame disciplinuri kolegiis Semadgenloba:

cira SubiTiZe – kolegiis Tavmjdomare

irakli korZaxia – kolegiis wevri 

giorgi begiaSvili– kolegiis wevri

SekiTxvis komisiaSi Semosvlis TariRi: 13.03.2013

SekiTxvis registraciis nomeri: 003/13

SekiTxva: 

gTxovT, dasabuTebulad macnoboT, sasamarTloSi saqmis erTpirovnulad 
ganmxilveli mosamarTlisaTvis samarTalwarmoebisas werilobiTi formiT 
mimarTvasa da saqmis zepiri mosmeniT Ria sxdomaze sasamarTlosTan urT-
ierTobis dros, ssip saqarTvelos advokatTa asociaciis saerTo krebis mier 
2006 wlis 15 aprils damtkicebuli „advokatTa profesiuli eTikis kodeqsis” 
romelime eTikuri normis darRveva, xom ar iqneba, Tuki advokati mosamarT-
lis misamarTiT gamoiyenebs Semdegi frazebidan romelimes:
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a) „Tqveno ganswavlulobav!”

b) „pativcemulo marTlmsajulebis korifev!”

g) „WeSmaritebis gamoxatulebav!”

d) „Tqveno gamorCeulobav!”

e) „Tqveni (an „sasamarTlos”) kvalificiurobis imedad”;

v) „Tqveni (an „sasamarTlos”) ubadlo profesionalizmis imedad”.

analizi:

„advokatTa Sesaxeb” saqarTvelos kanonis me–5 muxlis „g” qvepunqti: „ad-
vokati valdebulia ar Selaxos sasamarTlos da procesis sxva monawileTa 
uflebebi.”

advokatTa profesiuli eTikis kodeqsis me-9 muxlis pirveli nawili: „advoka-
ti, romelic monawileobs saqmeSi saqarTvelos an ucxo qveynis sasamarTlos 
an tribunalis winaSe, valdebulia daicvas da pativi sces am sasamarTloSi mo-
qmed qcevis wesebs.”

advokatis, rogorc marTlmsajulebis monawile piris, valdebulebaa sa-
samarTloSi moqmedi qcevis wesebis dacva, rac gulisxmobs mosamarTlis pa-
tiviscemas profesiuli eTikis Sesabamisad. advokatma ar unda Selaxos samar-
TalwarmoebaSi monawile pirebis uflebebi da unda daicvas profesiuli 
Rirseba. 

evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia N(2000)21 adgens: „advoka-
tebma pativi unda scen sasamarTlos da ganaxorcielon TavianTi valdebule-
bebi sasamarTlos winaSe Sida kanonmdeblobis, sxva wesebisa da profesiuli 
standartebis Sesabamisad.” 

eTikis komisiam 2010 wlis 29 oqtombris gadawyvetilebiT, disciplinur saq-
mezeN076/10 aRniSna: „advokatebi sxva moqalaqeebis msgavsad sargebloben 
gamoxatvis TavisuflebiT. maT ufleba aqvT gamoTqvan TavianTi mosazrebebi 
da Sexedulebebi marTlmsamjulebis ganxorcielebis procesis Taobaze im 
„movaleobebisa da pasuxismgeblobebis” gaTvaliswinebiT, romelTac profe-
sia akisrebT.” 

adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom saqmeSi „Kyprianou V Cyprus” (ga-
nacxadi N 73797/01) aRniSna, rom „advokatis gansakuTrebuli statusi aniWebs 
mas centralur adgils samarTlis ganxorcielebis procesSi, igi Suamavalia 
xalxsa da sasamarTlos Soris. advokatTa mimarT arsebobs molodini, rom 
isini saTanado wvlils Seitanen sasamarTlo procesis ganxorcielebaSi da 



21

ად
ვო

კატ
ი

ს
 ე

თ
ი

კა

sajaro ndobas gaamarTleben. advokatis gamoxatvis Tavisufleba sasamarT-
lo darbazSi ar aris SeuzRudavi da gansazRvruli interesebi, rogoricaa sa-
samarTlo xelisuflebis pativiscema, amarTlebs am tipis SezRudvas. “

adamianis uflebaTa evropulma sasamarTlom saqmeSi R.S and Z v Switzerland 
(ganacxadi 10414/83) aRniSna: „profesiuli valdebulebebi da pasuxismgeblo-
ba advokats ar aZlevs nebas, gaakeTos subieqturi, aragonivruli da Seuracx-
myofeli gancxadebebi imgvarad, rom kiTxvis niSnis qveS dadges mTeli advoka-
tTa korpusis saimedooba da eTikuroba.”

mocemul SemTxvevaSi, unda ganvixiloT, ramdenad iqneba daculi advokatTa 
profesiuli valdebulebebi, Tu mosamarTlisadmi zepiri an werilobiTi 
formiT mimarTvis dros gamoyenebuli iqneba SekiTxvaSi aRniSnuli Semdegi 
frazebi: „Tqveno ganswavlulobav!” “pativcemulo marTlmsajulebis ko-
rifev!” „WeSmaritebis gamoxatulebav!” „Tqveno gamorCeulobav!” „Tqveni (an 
„sasamarTlos”) kvalificiurobis imedad”; „Tqveni (an „sasamarTlos”) ubad-
lo profesionalizmis imedad”.

aRniSnuli frazebidan mimarTvis formebs ar warmoadgens „Tqveni (an „sa-
samarTlos”) kvalificiurobis imedad”; „Tqveni (an „sasamarTlos”) ubadlo 
profesionalizmis imedad”. mocemuli frazebi asaxavs ganmcxadeblis subieq-
tur damokidebulebas mosamarTlisadmi. SekiTxva exeba mimarTvis formebis 
Sesabamisobas advokatTa profesiul eTikasTan da, Sesabamisad, rekomenda-
ciis gacemisas eTikis komisiam Seafasa SekiTxvaSi aRniSnuli is frazebi, rom-
lebic mimarTvis formiT aris warmodgenili.

sazogadod, mosamarTlisadmi mimarTvis formad miRebulia iseTi sax-
is tradiciuli frazebi, rogoricaa: „Tqveno Rirsebav”,  „pativcemulo 
mosamarTlev”, „batono/qalbatono mosamarTle”. amgvari saxiT mimarTvebis 
gamoyeneba mosamarTlisadmi, rogorc marTlmsajulebis sistemis warmomad-
genlisadmi pativiscemis gamoxatvaa. 

gansaxilvel SemTxvevaSi, aRniSnuli mimarTvebi, rogoricaa „Tqveno gan-
swavlulobav”; „pativcemulo marTlmsajulebis korifev”; „WeSmaritebis 
gamoxatulebav”; „Tqveno gamorCeulobav” gazviadebulad JRers, ar warmoad-
gens tradiciuli mimarTvis formebs, gadaWarbebulad afasebs mosamarTles 
(rac Zalian mniSvnelovania, Tanamedrove qarTul sazogadoebaSi amgvari 
mimarTvebi ar gamoiyeneba) da ironiuli xasiaTis mqoned SeiZleba iyos aRqmu-
li adresatis da procesze damswre sazogadoebis mxridan. 

“advokatTa Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 38-e muxlis me-4 punqti adgens ad-
vokatis dacvis garantiebs klientis interesebidan gamomdinare, kerZod: 
„advokats ar daekisreba pasuxismgebloba im gancxadebisaTvis, romelic man 
zepirad an werilobiT warudgina sasamarTlos an administraciul orga-
nos klientis interesebidan gamomdinare.” aRniSnuli norma ar gulisxmobs 
advokatisaTvis SeuzRudavi dacvis garantiebis miniWebas. advokatisaTvis 
kanonmdeblobiT miniWebuli imuniteti eqvemdebareba SezRudvebs, Tu misi 



22

gancxadebebi warmoadgens sasamarTlo xelisuflebis an mosamarTlis Seura-
cxyofas an sxvagvarad ayenebs zians samarTalwarmoebis interesebs. 

mocemul SemTxvevaSi, mosamarTlisadmi mimarTvis dros, SekiTxvaSi CamoT-
vlili frazebis gamoyeneba ver iqneba klientis obieqturi interesi da, Se-
sabamisad, scildeba klientis interesebidan gamomdinare gancxadebebis 
gakeTebis uflebamosilebis sazRvrebs. aRniSnuli mimarTvebi, rogoricaa: 
„Tqveno ganswavlulobav!” „pativcemulo marTlmsajulebis korifev!” „WeS-
maritebis gamoxatulebav!” „Tqveno gamorCeulobav!” gazviadebulad JRers 
da ironiul xasiaTs atarebs, rac ar Seesabameba advokatisaTvis miniWebul 
imunitets, ar warmoadgens marTlmsajulebis interess da arRvevs advokatis 
profesiuli eTikis standarts. Sesabamisad, aRniSnuli frazebi ar SeiZleba 
Sefasdes, mosamarTlisadmi pativiscemis gamomxatvelad. 

mosamarTlisadmi werilobiTi mimarTvis SemTxvevaSic, advokatma ar unda 
gamoiyenos aRniSnuli frazebi: „Tqveno ganswavlulobav!” „pativcemulo mar-
Tlmsajulebis korifev!” „WeSmaritebis gamoxatulebav!” „Tqveno gamorCeu-
lobav!”  radgan maT gamoyeneba scildeba advokatis gamoxatvis Tavisuflebis 
farglebs. 

sasamarTlo procesze advokatma unda SeinarCunos profesiuli Rirseba, 
pativi sces Tavis saqmianobas da profesiuli Rirebulebebis dacviTa da sa-
samarTloSi moqmedi qcevis wesebis Sesabamisad ganaxorcielos klientis in-
teresebis dacva. 

daskvna: 

mosamarTlisadmi rogorc zepiri, ise werilobiTi formiT mimarTvis dros 
gamoyeneba Semdegi frazebisa: „Tqveno ganswavlulobav!”, „pativcemulo mar-
Tlmsajulebis korifev!”, „WeSmaritebis gamoxatulebav!”, „Tqveno gamorCeu-
lobav!” gadaWarbebuli, gazviadebulia da obieqturi damkvirveblis mier 
ironiul xasiaTis matareblad SeiZleba iqnas aRqmuli. Sesabamisad, aRniS-
nuli frazebiT mosamarTlisadmi mimarTviT dairRveva „advokatTa Sesaxeb” 
saqarTvelos kanonis me–5 muxlis „g” punqti da advokatTa profesiuli eTi-
kis kodeqsis me–9 muxlis pirveli nawili, romlebic advokats avaldebu-
lebs pativi sces sasamarTloSi moqmed qcevis wesebsa da samarTalwarmoebaSi 
monawile pirebs. 

eTikis komisiis mier gacemuli rekomendacia aris mxolod sarekomenda-
cio mosazreba da ar aris savaldebulo eTikis komisiis an sasamarTlos 
mier romelime disciplinuri saqmis ganxilvisas. 
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eTikis komisiis

r e k o m e n d a c i a

mexuTe disciplinuri kolegiis Semadgenloba:

koba boWoriSvili – kolegiis Tavmjdomare

daviT kvaWantiraZe – kolegiis wevri 

zurab ZlieriSvili – kolegiis wevri

SekiTxvis komisiaSi Semosvlis TariRi: 21.05.2013

SekiTxvis registraciis nomeri: 010/13

SekiTxva: 

im SemTxvevaSi, Tu procesis mimdinareobisas advokati xedavs, rom mosamarTle 
aSkarad cdilobs mowmis SecdomaSi Seyvanas (mag: mosamarTle mimarTavs mowmes, 
rom mis mier micemuli Cveneba ewinaaRmdegeba administraciul pasuxisgebaSi mice-
muli piris Cvenebas, maSin, rodesac winaaRmdegoba saxeze ar aris), SeuZlia Tu ara 
advokats mimarTos mosamarTles Semdegi sityvebiT: ,,pativcemulo mosamarTlev, 
Tqven SecdomaSi SegyavT mowme”.  aseTi gamonaTqvami eTikurad CaiTvleba Tu ara?

analizi:

„advokatTa Sesaxeb” saqarTvelos kanonis me–5 muxlis „g” qvepunqti: „advokati 
valdebulia ar Selaxos sasamarTlos da procesis sxva monawileTa uflebebi.”

advokatTa profesiuli eTikis kodeqsis me-9 muxlis pirveli nawili: „advokati, 
romelic monawileobs saqmeSi saqarTvelos an ucxo qveynis sasamarTlos an tri-
bunalis winaSe, valdebulia daicvas da pativi sces am sasamarTloSi moqmed qcevis 
wesebs.”

advokatis, rogorc marTlmsajulebis monawile piris valdebulebaa sasamarTlo-
Si moqmedi qcevis wesebis dacva, rac gulisxmobs mosamarTlis mimarT pativiscemas 
profesiuli eTikis Sesabamisad. advokatma ar unda Selaxos samarTalwarmoebaSi 
monawile pirebis uflebebi da unda daicvas profesiuli Rirseba. 

evropis sabWos ministrTa komitetis rekomendacia N(2000) 21 adgens: „advokateb-
ma pativi unda scen sasamarTlos da ganaxorcielon TavianTi valdebulebebi sa-
samarTlos winaSe Sida kanonmdeblobis, sxva wesebisa da profesiuli standartebis 
Sesabamisad.”

evrogaerTianebis advokatTa qcevis kodeqsis 4.1 muxli gansazRvravs: „advokati, 
romelic imyofeba an monawileobs saqmeSi sasamarTlos an tribunalis winaSe rome-
lime wevr saxelmwifoSi, valdebulia daicvas am sasamarTloSi Tu tribunalSi mo-
qmedi qcevis wesebi.”
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evrogaerTianebis advokatTa qcevis kodeqsis 4.3-e muxli miuTiTebs: „sasamarT-
los Rirseuli pativiscemiTa da mowiwebiT, advokatma unda daicvas Tavisi klien-
tis interesebi patiosnad da uSiSrad misi piradi interesebis an misTvis an nebis-
mieri sxva pirisaTvis Sedegebis miuxedavad.”

eTikis komisiam 2010 wlis 29 oqtombris gadawyvetilebiT, disciplinur saqmes-
Tan dakavSirebiT 076/10 aRniSna: „advokatebi, sxva moqalaqeebis msgavsad, sarge-
bloben gamoxatvis TavisuflebiT. maT ufleba aqvT gamoTqvan TavianTi mosaz-
rebebi da Sexedulebebi marTlmsajulebis ganxorcielebis procesis Taobaze im 
„movaleobebisa da pasuxismgeblobebis” gaTvaliswinebiT, romelTac profesia 
akisrebT. gamoxatvis Tavisuflebis ZiriTadi sikeTe mosazrebebis dacvis maRal 
standartSi mdgomareobs, miuxedavad imisa, Tu vis mimarT aris gamoTqmuli mo-
sazrebebi da ramdenad kritikulia maTi Sinaarsi. miT ufro, rom mosamarTleebs, 
rogorc sajaro moxeleebs, gaaCniaT „Tmenis valdebuleba” maT mimarT gamoTqmu-
li mosazrebebis mimarT.”

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlom saqmeSi ,,saqarTvelos moqalaqeebi 
giorgi yifiani da avTandil ungiaZe saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg” (saqme 
N 1/3/421,422; 2009 wlis 10 noembris gadawyvetileba) imsjela gamoxatvis Tavisu-
flebis SezRudvis safuZvlebis Taobaze da daadgina: ,,gamoxatvis Tavisuflebis 
SezRudvis SedarebiT farTo diskrecia saxelmwifos SeiZleba mieniWos maSin, 
rodesac SezRudvas daqvemdebarebuli gamoxatva uxamsi Sinaarsisaa. gamoxatvis 
Tavisuflebis SezRudva dasaSvebia maSinac, Tu gamoxatva ewinaaRmdegeba damkvi-
drebul moralur normebs.”

adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo saqmeSi Skalka v. Poland(ganacxadi 
#43425/98 2003 wlis 27 agvistos gadawyvetileba) miiCnevs, rom „demokratia ver 
iarsebebs, Tu adamianebs ar miecemaT saSualeba Tavisuflad gamoxaton sakuTari 
mosazrebebi sajaro institutebis Sesaxeb. mosamarTle, rogorc mniSvnelovani 
figura sazogadoebaSi, warmoadgens obieqts kritikisa, romelic yovelTvis ver 
iqneba sasiamovno mosasmeni. zogierTi SeniSvna SeiZleba safuZvliani aRmoCndes, 
zogic - arafris momcemi, magram mosamarTleebi nazi yvavilebi ar arian, rom mw-
vave da cxare kritikam daaWknos.”

mocemul SemTxvevaSi unda ganvixiloT, ramdenad iqneba daculi advokatTa pro-
fesiuli valdebulebebi, Tu mosamarTlisadmi zepiri an werilobiTi formiT 
mimarTvis dros mosamarTlis qmedebis Sefasebisas gamoyenebuli iqneba SekiTx-
vaSi aRniSnuli Semdegi fraza: „pativcemulo mosamarTlev, Tqven SecdomaSi Seg-
yavT mowme.” SekiTxva exeba aRniSnuli gancxadebis Sesabamisobas advokatTa pro-
fesiul eTikasTan.

advokatTa Sesaxeb saqarTvelos kanonis 38-e muxlis me-4 punqti adgens advokatis 
dacvis garantiebs klientis interesebidan gamomdinare, kerZod: „advokats ar 
daekisreba pasuxismgebloba im gancxadebisaTvis, romelic man zepirad an werilo-
biT warudgina sasamarTlos an administraciul organos klientis interesebidan 
gamomdinare.” aRniSnuli normis safuZveli klientis interesebis upiratesobis 
principia, vinaidan „advokatma yovelTvis unda imoqmedos klientis interesebi-
dan gamomdinare da daayenos isini piradi da sxva pirebis interesebze maRla.” (ad-
vokatTa profesiuli eTikis kodeqsis me-5 muxli).

gamoxatvis Tavisuflebas yovelTvis aqvs gamoyenebis legitimuri mizani. moce-
mul SemTxvevaSi ar Cans, rom advokatis gamoxatvis mizani iyo saqmis ganmxilveli 
mosamarTlis diskreditacia. eTikis komisias miaCnia, rom, Suamdgomlobis mixed-
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viT, advokatis gamoxatvis Tavisufleba emsaxureba samarTalwarmoebaSi konkre-
tuli advokatis azriT arsebul SesaZlo xarvezze aqcentis gakeTebas (,,pativce-
mulo mosamarTlev, Tqven SecdomaSi SegyavT mowme.”) da klientis interesebis 
dacvas. aRniSnul SemTxvevaSi, advokatis gamoxatvis Tavisuflebis SezRudva 
zians miayenebs mis interess, Tavisuflad miiRos monawileoba samarTalwarmoebis 
procesSi da Seafasos igi, rasac eqneba „SemzRudveli efeqti.”

advokats SeuZlia gaakritikos mosamarTle ise, rom ar gascdes profesiul 
sakiTxebze kritikis farglebs, am SemTxvevaSi, klientis interesebis upirate-
sobis principidan gamomdinare advokats ufleba aqvs mimarTos mosamarTles 
da miuTiTos, rom is arasworad (arazustad) warmoadgens (an araswor citirebas 
axdens) iseT faqtebsa da garemoebebs, rogoric  ar fiqsirdeba sxva saqmeSi. ad-
vokats, ufleba aqvs miuTiTos mosamarTles mikerZoebis an SejibrobiTobisa da 
Tanasworobis principis darRvevis Sesaxebac, kanoniT gaTvaliswinebuli pro-
cedurebis dacviT rogorc sxdomaze, ise werilobiT saCivarSi misi klientis in-
teresebidan gamomdinare.

mosamarTlisadmi werilobiTi mimarTvis SemTxvevaSic, advokats SeuZlia gamoiy-
enos SekiTxvaSi aRniSnuli fraza: ,,pativcemulo mosamarTlev, Tqven SecdomaSi 
SegyavT mowme.” romelic ar scildeba advokatis gamoxatvis Tavisuflebis far-
glebs. 

daskvna: 

im SemTxvevaSi, Tu procesis mimdinareobisas advokati xedavs, rom mosamarTle 
aSkarad cdilobs mowmis SecdomaSi Seyvanas, advokatis Sefaseba Semdegi sityve-
biT: ,,pativcemulo mosamarTlev, Tqven SecdomaSi SegyavT mowme”, ar CaiTvleba 
„advokatTa Sesaxeb” saqarTvelos kanonis me–5 muxlis „g” punqtisa da advokatTa 
profesiuli eTikis kodeqsis me–9 muxlis pirveli nawilis darRvevad, vinaidan 
mimarTva ganpirobebuli iyo klientis interesebis dacvis aucileblobiT, ar aris 
Seuracxmyofeli xasiaTisa da miznad ar isaxavda mosamarTlis Rirsebis Selaxvas. 
Sesabamisad, mimarTva daculia gamoxatvis TavisuflebiT da ar scildeba klien-
tis interesebidan gamomdinare gancxadebebis gakeTebis uflebamosilebis saz-
Rvrebs.

eTikis komisiis mier gacemuli rekomendacia aris mxolod sarekomendacio 
mosazreba da ar aris savaldebulo eTikis komisiis an sasamarTlos mier rome-
lime disciplinuri saqmis ganxilvisas. 
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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრებამ 2012 წლის 08 დეკემბერს 
ეთიკის კოდექსის ცალკეულ ნორმებში შეიტანა ცვლილება-დამატებები. ჟურნალი 
“ადვოკატი” აგრძელებს კომენტარების გამოქვეყნებას.

ეთიკის კოდექსის მე-7 მუხლის კომენტარი მოამზადა ადვოკატმა, ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარემ, ეთიკის კოდექსში ცვლილება-დამატებათა პროექტზე მომუშავე 
ჯგუფის წევრმა ეკატერინე გასიტაშვილმა; მე-8 მუხლის კომენტარი მოამზადა 
ადვოკატმა, ეთიკის კომისიის წევრმა, ეთიკის კოდექსში ცვლილება-დამატებათა 
პროექტზე მომუშავე ჯგუფის თავმჯდომარემ, ირაკლი კორძახიამ.

მუხლი 7. კოლეგიალობის პრინციპი

ადვოკატი ვალდებულია პატივი სცეს კოლეგებს, არ შელახოს მათი 
ღირსება და დაიცვას პროფესიული ღირებულებები.(08.12.2012)

ეთიკის კოდექსის მე-7 მუხლის დეფინიციამ, ერთი შეხედვით, უმნიშვნელო ცვლილება 
განიცადა. ადვოკატთა საერთო კრებამ მხარი დაუჭირა ხსენებული ნორმის 
შინაარსობრივ განვრცობას, რამაც მეტი სიცხადით ასახა ადვოკატთა გადასახედიდან 
პროფესიის კორპორაციული მიზანი. ეთიკის კოდექსი მიზნად ისახავს ადვოკატთა 
პროფესიულ თვითრეგულირებას საზოგადოების წინაშე ნაკისრი პროფესიული 
და ზნეობრივი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე1. მე-7 მუხლის 2012 წლის 08 
დეკემბრის ცვლილებებამდე რედაქციით, ერთგვარად ვიწროდ იყო წარმოჩენილი 
კოლეგიალობის პრინციპი და უკავშირდებოდა პროფესიული საქმიანობის 
განხორციელებისას ადვოკატის ვალდებულებას, დაეცვა კოლეგიალობის პრინციპი 
- პატივი ეცა კოლეგებისათვის და არ შეელახა მათი ღირსება (15.04.2006. წლის 
რედაქცია).  ეთიკის კოდექსი მოცულობით ლაკონიურია და სტრუქტურულად 
პირველ თავში აერთიანებს ძირითად პრინციპებს, რომლებიც არა მხოლოდ 
საადვოკატო საქმიანობის სახელმძღვანელო საწყისებია, არამედ ადვოკატს, 
როგორც სტატუსის მქონე პირს, ავალდებულებს თავისი ქმედებებით დაადასტუროს 
პროფესიული ღირებულებებისადმი პატივისცემა. სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებამ 
“პროფესიული ღირებულებების” ცნება შემოეტანა კოდექსში, ადვოკატთა საერთო 
კრებაზე მხარდაჭერა მოიპოვა და ერთმანეთთან კონცეპტუალურად დააკავშირა 
კოდექსის პირველ თავში (მოიცავს მუხ.მუხ. 1-7) ჩამოყალიბებული ძირითადი 
პრინციპები. ხსენებულმა ცვლილებამ კიდევ ერთხელ ასახა პროფესიული 
ვალდებულებების დაცვის  “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონით 
დადგენილი ვალდებულება.2 თითოეული ადვოკატის მიერ პროფესიული ფუნქციების 
კეთილსინდისიერად შესრულება მაღალზნეობრივი ეთიკური ვალდებულებების 
დაცვით3 უზრუნველყოფს პროფესიისადმი ერთგულ ადვოკატთა კოლეგიალურ 
თანაარსებობას და საზოგადოების რწმენის გაძლიერებას ამ პროფესიისადმი. 
“თითოეული ადვოკატურის ან იურიდიული საზოგადოების ცალკეული წესები 

1  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსი - პრეამბულა, www.gba.ge
2  “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხ. 3, ქვეპუნქტი “თ”.
3 “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხ. 5, ქვეპუნქტები “ა”, “ბ”
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წარმოიქმნება მისი ტრადიციებიდან”. 4 საქართველოს ადვოკატთა ეთიკის 
კოდექსში პროფესიული ღირებულებების ცნების დამკვიდრება მისასალმებელია და 
პროფესიული ქცევის წესების დინამიკური, მუდმივად განვითარებადი ხასიათიდან 
გამომდინარე, საგულისხმო იქნება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში პროფესიული 
თვითრეგულირებისათვის სასამართლოს მსგავსი ორგანოს - ეთიკის კომისიის 
შეფასება.

მუხლი 8. ურთიერთობა ადვოკატსა და კლიენტს შორის

პუნქტი 4. ადვოკატის პასუხისმგებლობის შეზღუდვის დაშვება

ადვოკატმა შეიძლება შეზღუდოს საკუთარი სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობა კლიენტის წინაშე ადვოკატის უხეში 
გაუფრთხილებლობისთვის. ვალდებულების ამგვარი შეზღუდვა 
ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც კლიენტი წერილობით 
დათანხმდება ამგვარ შეზღუდვაზე. (08.12.2012)5

აღნიშნული ნორმა ევროგაერთიანების ადვოკატთა ქცევის კოდექსის (შემდგომში 
CCBE კოდექსი) რეგულირების რეცეფციის შედეგია.6 აღნიშნული რეგულირება 
CCBE კოდექსში ძირითად პრინციპებს შორის არის მოქცეული იმ დათქმით, რომ 
ეს პრინციპი გამოსაყენებელია შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით დაშვებულ 
ფარგლებში. როგორც ეს CCBE კოდექსის განმარტებით მემორანდუმშია 
აღნიშნული, პასუხისმგებლობის შეზღუდვა დასაშვებია როგორც ხელშეკრულებით, 
ისე საადვოკატო ბიუროს სამართლებრივ ფორმად შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოების ან სხვა ორგანიზაციულ–სამართლებრივი ფორმის არჩევით, სადაც 
პასუხისმგებლობა შეზღუდულია. 7 

საქართველოს შემთხვევაში გამოსაყენებელ კანონმდებლობას წარმოადგენს 
სამოქალაქო კოდექსი, რომლის თანახმადაც ვალდებულების დარღვევის გამო 
ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე წინასწარ უარის თქმა დაიშვება, თუ ეს 
გათვალისწინებულია კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით8. ამასთან კანონი კრძალავს 
წინასწარ შეთანხმებას განზრახი მოქმედებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან 
გათავისუფლების შესახებ.9    

4  ევროგაერთიანების ადვოკატთა ქცევის კოდექსი (CCBE) –მუხ.1.2.2.
5 აღნიშნულმა ნორმამ ჩაანაცვლა 2006 წლის რედაქციის ეთიკის კოდექსში არსებული ნორმა, 
რომელიც ადვოკატებს უკრძალავდა საპატიო მიზეზის გარეშე კლიენტის ინტერესების დაცვის 
შეწყვეტას, რადგან სამუშაო ჯგუფის უმრავლესობამ ჩათვალა, რომ წარმომადგნელობის შეწყვეტის 
წესის შესახებ კოდექსის 8.7 მუხლში არსებული რეგულირება საკმარისად იცავდა კლიენტის 
ინტერესებს. 
6  CCBE–ს კოდექსის 2.8 მუხლი  (2006 წლის 19 მაისის რედაქციით, ქართული თარგმანი 
ხელმისაწვდომია ადვოკატთა ასოციაციის ვებგვერდზე www.gba.ge )
7 განმარტებითი მემორანდუმი (Explanatory Memorandum) , 2.8 მუხლის კომენტარი, გვ.23 
გამოქვეყნებულია www.ccbe.eu  
8  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი,  მუხლი 410
9 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 395.2
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ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსში (შემდგომში „ეთიკის კოდექსი“) 
აღნიშნული რეგულირების შეტანის აუცილებლობა გამოწვეულია იმით, რომ 
კლიენტის ინტერესთა უპირატესობის შესახებ პრინციპი კრძალავს ადვოკატის 
ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც კლიენტის ინტერესების საწინააღმდეგოა10.  
ადვოკატის სამოქალაქო პასუხისმებლობის შეზღუდვა მხოლოდ ადვოკატის 
ინტერესებშია და კონფლიქტში მოდის კლიენტის ინტერესებთან. ამ შემთხვევაში 
სამუშაო ჯგუფმა მხედველობაში მიიღო CCBE-ს რეგულირება და დაცვის ღირსად 
ცნო ადვოკატების ლეგიტიმური მიზანი, რომ შეამცირონ განსაზღვრული ჰონორარის 
სანაცვლოდ გასაწევი რისკი, რომელიც თან ახლავს ნებისმიერ საქმიანობას, 
იმ პირობით, რომ კლიენტი თანხმობას აცხადებს აღნიშნულზე. შესაბამისად, 
ადვოკატის მიერ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ეთიკის კოდექსით დადგენილი 
წესით შეზღუდვა ცალსახად აღარ ჩაითვლება პროფესიული ეთიკის ნორმათა 
დარღვევად.  ეს საკითხი მნიშვნელოვანია იმ  თვალსაზრისითაც, რომ “ადვოკატთა 
შესახებ” საქართველოს კანონის ნორმა, რომლიც შეეხება ადვოკატის პროფესიული 
პასუხისმგებლობის დაზღვევას, ჯერ ამოქმედებული არ არის.11

იმის გათვალისწინებით, რომ ეთიკის კოდექსმა დაუშვა ადვოკატის 
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შეზღუდვა უხეში გაუფრთხილებლობისთვის, 
დასაშვებია ადვოკატის პასუხისმგებლობის შეზღუდვა ჩვეულებრივი 
გაუფრთხილებლობისათვისაც. ამასთან, აუცილებელი წინაპირობაა აღნიშნული 
შეზღუდვის გაფორმება წერილობით, რაც გამიზნულია კლიენტების ინტერესების 
დასაცავად. მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსის ზემოაღნიშნული 
ნორმა არ ადგენს შეთანხმების სავალდებულო წერილობით ფორმას, ცვლილებებზე 
მომუშავე სამუშაო ჯგუფმა ჩათვალა, რომ წერილობით დადებული შეთანხმების 
შემთხვევაში კლიენტისთვის უფრო ცხადია, თუ რა შემთხვევაში გამოირიცხება 
ადვოკატის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა მის წინაშე. ეთიკის კომისიაში 
საქმის განხილვის შემთხვევაშიც, წერილობითი ფორმით დადებული შეთანხმება  
განაპირობებს მეტ სიცხადეს და  საქმისწარმოების ეკონომიურობას.

პუნქტი 8. ჰონორარის რეგულირება 

ცვლილებებით პროფესიული რეგულირებიდან ამოღებულ იქნა ჰონორარის 
რეგულირება, რომელიც ეთიკის კოდექსის 2006 წლის რედაქციით ექვემდებარებოდა 
ეთიკის კომისიის  მიერ რევიზიის შესაძლებლობას;. კერძოდ, ჰონორარის 
ოდენობა და მისი გამოანგარიშების წესი დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო მთელ 
რიგ ფაქტორებთან, როგორიცაა: საქმის სირთულე, მოცულობა, მომსახურების  
ხანგძლივობა, ადვოკატის გამოცდილება და კვალიფიკაცია, დავის საგნის 
ღირებულება და მნიშვნელობა და ა.შ. 

სამუშაო ჯგუფმა მიიჩნია, რომ აღნიშნული ჰონორარის ოდენობაზე დავა 
მიეკუთვნებოდა სამომხმარებლო ხასიათის დავებს, რომლებიც რეგულირდება 
სამოქალაქო კოდექსით, და საადვოკატო მომსახურების ბაზარზე არსებული 

10  ეთიკის კოდექსი, 5 მუხლი
11 “ადვოკატთა შესახებ “ საქართველოს კანონი,  მუხლი 9.
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კონკურენციის პირობებში არ იყო გამართლებული ჰონორარის რეგულირება 
პროფესიული სტანდარტებით.   სამუშაო ჯგუფმა გაითვალისწინა ის გარემოებაც, რომ 
ეთიკის კომისიის ფუნქციონირების მთელი პერიოდის მანძილზე მას არ განუხილავს 
მსგავსი ხასიათის დავა. შესაბამისად, მიუხედავად იმ გარემოებისა, რომ  საადვოკატო 
ჰონორარის ოდენობის სამართლიანობასა და გონივრულობაზე მითითებას აკეთებს 
CCBE-ს კოდექსი12, გადაწყდა მისი ამოღება  ეთიკის კოდექსიდან, რასაც მხარი 
დაუჭირა საერთო კრებამ. 

ადვოკატის ვალდებულება, წინასწარ გაუმჟღავნოს კლიენტს ჰონორარის ოდენობა 
და მიიღოს მისგან შესაბამისი თანხმობა, უცვლელი დარჩა.

პუნქტი 11. კლიენტის ხარჯების შემცირება 

ადვოკატი უნდა ცდილობდეს მიაღწიოს დავის მინიმალური დანახარჯებით 
გადაწყვეტას, საქმის გარემოებების გათვალისწინებით, კლიენტის ინტერესებიდან 
გამომდინარე ადვოკატმა კლიენტს უნდა ურჩიოს საქმის მორიგებით დასრულება ან 
დავის ალტერნატიული მეთოდებით გადაწყვეტა. (08.12.2012)

აღნიშნული ნორმაც CCBE-ს კოდექსის რეგულაციის რეცეფციას წარმოადგენს13. 
სამუშაო ჯგუფმა მიიჩნია, რომ დავის ალტერნატიული მეთოდებით გადაწყვეტის 
შესაძლებლობაზე დამატებითი მითითება ხელს შეუწყობდა კლიენტისთვის დავის 
მინიმალური დანახარჯებით გადაწყვეტას, რაც შესაბამისობაშია კლიენტის 
ინტერესების უპირატესობის პრინციპთან. საქართველოში არსებობს განვითარებული 
საარბიტრაჟო კანონმდებლობა და შესაბამისი საარბიტრაჟო ინსტიტუტები, რაც 
ობიექტურ საფუძველს ქმნის იმისთვის, რომ კონკრეტული საქმის გარემოებებიდან 
გამომდინარე, ადვოკატმა შეაფასოს კლიენტისთვის დავის ხარჯების მინიმიზაციის 
მიზნით არბიტრაჟისთვის დავის გადაცემის მიზანშეწონილობა. იმ შემთხვევაში, 
თუ ეს ობიექტურად გამართლებულია, ადვოკატის პროფესიული ვალდებულებაა, 
მისცეს კლიენტს შესაბამისი რჩევა და კლიენტის თანხმობის შემთხვევაში, გააკეთოს 
შესაბამისი შეთავაზება ან დათანხმდეს მოწინააღმდეგე მხარის შეთავაზებაზე დავის 
არბიტრაჟისთვის განსახილველად გადაცემის თაობაზე.

საქართველოში ბოლო წლებში მიღებულ იქნა რეგულაციები მედიაციის შესახებ, 
მათ შორის სასამართლო მედიაციის შესახებ. მედიაციის ინსტიტუტის განვითარების 
შესაბამისად, ადვოკატებმა უნდა შეაფასონ და კლიენტს მისცენ რჩევა დავის 
მედიაციის ფორმით განხილვის შესაძლებლობის შესახებ. 

პუნქტი 10. რეკომენდირებისათვის კომპენსაციის მიღებაზე 
უფლებამოსილ პირთა განსაზღვრა

ადვოკატს არა აქვს უფლება გადაუხადოს გადასახადი, საკომისიო ან ნებისმიერი სხვა 
სახის კომპენსაცია პირს, კლიენტისათვის პირადად მისი რეკომენდირებისათვის. 

12  CCBE–ს კოდექსის მუხლი 3.4
13 CCBE კოდექსი, მუხლი 3.6
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ამ აკრძალვის დარღვევად არ ჩაითვლება, თუკი ერთ საადვოკატო 
ბიუროში მომუშავე ადვოკატი საკუთარი ანაზღაურების ნაწილს 
გადასცემს ამ ბიუროში მომუშავე სხვა ადვოკატს, პენსიაზე გასულ 
ადვოკატს ან ადვოკატის მემკვიდრეს.(08.12.2012)14

აღნიშნული ნორმაც CCBE–ს კოდექსის რეგულაციის რეცეფციას წარმოადგენს, 
თუმცა ეს გაკეთებულია გარკვეული მოდიფიკაციით.15 CCBE-ს კოდექსის შესაბამისი 
ნორმა უშვებს, რომ ადვოკატებმა ჰონორარი გაუნაწილონ არაადვოკატ პირებს, 
რომლებთანაც ისინი ასოცირებულნი არიან და ერთობლივად საქმიანობენ, 
რაც დაშვებულია შესაბამისი ქვეყნის კანონით ან პროფესიული წესებით. ეთიკის 
კოდექსში განხორციელებულმა ცვლილებამ იმ პირთა წრე, რომლებთანაც 
შესაძლებელია საადვოკატო ჰონორარის  განაწილება, განსაზღვრა მხოლოდ იმ 
ადვოკატებით, რომლებიც მუშაობენ იმავე საადვოკატო ბიუროში, ასევე პენსიაზე 
გასული ადვოკატებით ან ადვოკატის მემკვიდრით.  სხვა პირებისთვის საადვოკატო 
ჰონორარის განაწილებას რეკომენდირების გადასახადის სახით ეთიკის კოდექსი არ 
უშვებს. 

ადვოკატთა შესახებ კანონში 2009 წელს განხორციელებული ცვლილების შედეგად16 
დაშვებულია საადვოკატო ბიუროს შექმნა იმ პირებთან ერთად, რომლებიც არ არიან 
ადვოკატები. ეს შეიძლება ითვალისწინებდეს მიღებული მოგების განაწილებას ასეთ 
პირებთან. ამ შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს კონფლიქტი ეთიკის კოდექსის 
რეგულირებასა (რომელიც კრძალავს არაადვოკატი პირებისთვის ჰონორარის 
განაწილებას) და კანონის იმ ნორმას შორის, რომელიც უშვებს არაადვოკატ 
პირებთან ერთად საადვოკატო ბიუროს შექმნას. არაადვოკატ პირებს კანონის 
თანახმად არა აქვთ უფლება, განახორციელონ საადვოკატო საქმიანობა, თუმცა 
შეუძლიათ ქონებრივად და სხვა სახით მიიღონ მონაწილეობა საადვოკატო ბიუროს 
საქმიანობაში. მიუხედავად კანონში შეტანილი ცვლილებისა, რომლის მომზადებისა 
და განხილვის პროცესში ადვოკატთა ასოციაცია არ იყო ჩართული, ჯერ სამუშაო 
ჯგუფმა და შემდგომ ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრებამ მხარი დაუჭირა ისეთ 
პროფესიულ რეგულირებას, რომელიც ადვოკატებს უწესებს შეზღუდვებს, რათა მათ 
ვერ შეძლონ ჰონორარის ნაწილი გადასცენ ბიუროში მათთან ერთად გაერთიანებულ 
პირებს, რომლებიც არ არიან ადვოკატები. აღნიშნულ საკითხზე ჯერ არ არსებობს 
ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილება, შესაბამისად, უცნობია საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს პოზიციაც.

პუნქტი 15. წარმომადგენლობის შეწყვეტის რეგულირება

 კლიენტის ინტერესების დაცვის შეწყვეტისას ადვოკატმა კლიენტს  უნდა დაუბრუნოს 
ყველა დოკუმენტი, ფულადი სახსრები  ან სხვა ქონება, რომელიც კლიენტმა ადვოკატს 
გადასცა ან მიანდო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებისას 
ან რომელიც ადვოკატმა  სასამართლოს, სხვა ორგანოს ან პირისგან მიიღო საქმის 
წარმოების პროცესში. კლიენტისთვის გადასაცემი თანხიდან ადვოკატს უფლება აქვს 

14  აქაც და შემდეგაც: ნორმაში შესული ცვლილება ხაზგასმულია.
15  CCBE კოდექსი მუხლი 3.7.1
168  “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 18.1, ცვლილება 17.11.2009 N 2040
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გამოქვითოს ურთიერთობის შეწყვეტამდე განხორციელებული მომსახურებისათვის 
მისაღები გასამრჯელო და გაწეული ხარჯი. (08.12.2012)

აღნიშნული ნორმის პირველადი რედაქცია მომზადდა 2009 წელს, თუმცა მაშინ 
ცვლილების მიღება ადვოკატთა საერთო კრების მიერ ვერ მოხერხდა. ნორმის 
2012 წლის რედაქციაში დაკონკრეტდა დოკუმენტებისა და ქონების წარმოშობის 
წყარო, რომელთა უპირობოდ გადაცემის ვალდებულება აქვს ადვოკატს კლიენტის 
წარმომადგენლობის შეწყვეტისას. ასევე დაემატა ახალი ნორმა ადვოკატის 
ჰონორარისა და გაწეული ხარჯის გამოქვითვის უფლების შესახებ. 

კლიენტისთვის დოკუმენტებისა და ქონების უპირობო დაბრუნების ვალდებულება 
ვრცელდება იმ დოკუმენტებსა და ქონებაზე, რომლებიც ადვოკატს 
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებისას გადასცა:

ა) თავად კლიენტმა;

ბ) სასამართლომ;

გ) სხვა ორგანომ ან პირმა.

უპირობო დაბრუნების უფლება არ ვრცელდება იმ დოკუმენტებზე, რომლებიც 
ადვოკატმა თავად შექმნა წარმომადგენლობის განხორციელების პროცესში. 
მიუხედავად იმისა, რომ მათი ბენეფიციარი კლიენტია და კლიენტს აქვს მათი მიღების 
უფლება, გარკვეულ შემთხვევაში ადვოკატს აქვს მათი დაკავების უფლება. 

ეთიკის კომისიამ განმარტა, „რომ ადვოკატს თავისი მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად 
გირავნობის უფლება შეუძლია გამოიყენოს მხოლოდ ადვოკატის მიერ შექმნილ 
დოკუმენტებზე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 634-ე მუხლის შესაბამისად, ესეც 
იმ პირობით, რომ დოკუმენტების დაკავებით კლიენტს არ მიადგება მნიშვნელოვანი 
ზიანი და გირავნობის უფლების გამოყენებაზე კლიენტისგან მიღებულია წინასწარი 
წერილობითი თანხმობა ამავე კოდექსის 713-ე მუხლის შესაბამისად, თუ ურთიერთობა 
რეგულირდება დავალების წესით. ამასთან, აღნიშნული უფლება ვერ გავრცელდება 
ზოგადად ყველა სახის დოკუმენტზე, რომელიც საქმესთან დაკავშირებით ადვოკატის 
განკარგულებაში მოექცევა, როგორიცაა სასამართლო  გადაწყვეტილება ან 
განჩინება, სხდომის ოქმი და სხვ.“17

ეთიკის კომისიის ზემოაღნიშნული პრაქტიკა სამუშაო ჯგუფმა გაითვალისწინა 
ეთიკის კოდექსის 8.15 მუხლში, სადაც უპირობო დაბრუნების ვალდებულება არ 
შეეხო ადვოკატის მიერ შექმნილ დოკუმენტებს. თუმცა იმისთვის, რომ ადვოკატს 
ჰქონდეს მათი დაკავების უფლება, დაცული უნდა იყოს ეთიკის კომისიის მიერ 
განსაზღვრული ზემოაღნიშნული წინაპირობები. იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტების 
დაკავებით კლიენტს მიადგება ზიანი (მაგ. საპროცესო ვადის გაშვება), ადვოკატმა 
უნდა გადასცეს კლიენტს დოკუმენტები და მისი სახელშეკრულებო მოთხოვნების 
განსახორციელებლად იდავოს საერთო წესით. 

17 ეთიკის კომისიის 09.01.2012 წლის 074/11 გადაწყვეტილება, ხელმისაწვდომია www.gba.ge
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მეორე ნორმა აძლევს ადვოკატს კლიენტისთვის გადასაცემი ფულადი სახსრებიდან 
ურთერთობის შეწყვეტამდე გამომუშავებული ჰონორარისა  და გაწეული ხარჯების 
გამოქვითვის უფლებას. მსგავსი რეგულირება არსებობს CCBE–ს კოდექსშიც, სადაც 
განსაზღვრულია, რომ ადვოკატმა დაუყოვნებლივ ან კლიენტის მიერ განსაზღვრული 
პირობებით უნდა დაუბრუნოს კლიენტის ფულადი სახსრები უფლებამოსილ პირს. 
ამასთან კლიენტის ფონდებიდან საკუთარ ანგარიშზე ჰონორარის გადარიცხვა 
ადვოკატს არ შეუძლია კლიენტის წინასწარი წერილობითი ინფორმირების გარეშე.18 

კლიენტის წერილობითი ინფორმირება გამოქვითული თანხების შესახებ არ 
არის განსაზღვრული ეთიკის კოდექსის ზემოაღნიშნული 8.15 მუხლით, თუმცა ის 
გამომდინარეობს კლიენტისთვის ჰონორარის და ხარჯების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდების ვალდებულებიდან.19 

18    CCBE–ს კოდექსი, 3.8.4  და 3.8.5. მუხლები
19    ეთიკის კოდექსის 8.8., 8.12. 8.13 მუხლები
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saqme #106/12

saCivris komisiaSi Semosvlis TariRi: 30.07.2012

saCivris avtori: advokatis marwmuneblis mowinaaRmdege mxare

saproceso kolegia: pirveli disciplinuri kolegia

savaraudo darRveva: klientis interesebis dasacavad kanonieri 
saSualebis gamoyenebis principi

Sedegi: disciplinuri devnis aRZvra 

gadawyvetilebis gamotanis TariRi: 30.08.2012

ganxilvis kolegia:  meoTxe disciplinurma kolegiam ixelmZRvanela “ad-
vokatTa disciplinuri pasuxismgeblobisa da disciplinuri warmoebis Ses-
axeb” debulebis 36-e muxliT da 2013 wlis 30 ianvris gadawyvetilebiT saqme 
gansaxilvelad gadasca eTikis komisiis srul Semadgenlobas.   

darRveva: klientis interesebis dasacavad kanonieri saSualebis gamoy-
enebis principi 

Sedegi: advokats daekisra disciplinuri pasuxismgebloba 

disciplinuri pasuxismgeblobis saxe: kerZo sarekomendacio baraTi 

gadawyvetilebis gamotanis TariRi: 09.02.2013

faqtobrivi garemoebebi: 

advokatma saCivris avtoris saxeliT xeli moawera misi “sacxovrisis mesa-
kuTris Tanxmobis” formas da aRniSnuli dokumentis safuZvelze advoka-
tis marwmunebeli daregistrirda X misamarTze. “sacxovrisis mesakuTris 
Tanxmobis” formaze xelmowerisas advokatis marwmunebels rwmunebuleba 
jer ar hqonda advokatisTvis gaformebuli. advokati ssk-is 362-e muxlis 
pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli danaSaulis Cadenis gamo micemul iqna 
sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi, advokatma aRiara, rom “sacxovrisis me-
sakuTris Tanxmobis” formaze misi xelmowera iyo; gaformda saproceso Se-
Tanxmeba.
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saproceso kolegiis gadawyvetilebis Sinaarsi:

saproceso kolegiam miiCnia, rom SesaZloa, darRveulad CaTvliliyo ,,ad-
vokatTa Sesaxeb” saqarTvelos kanonis me-6 muxlis pirveli nawili im SemTx-
vevaSi Tu dadasturdeboda, rom advokatma m.b.-m saadvokato momsaxurebis 
ganxorcielebisas arakanonieri saSualeba gamoiyena. 

eTikis komisiis saproceso kolegiam miiCnia, rom klientis interesebis da-
sacavad dokumentis gayalbeba, advokatis mier sxvisi saxeliT xelmoweris 
ganxorcielebis dadasturebis SemTxvevaSi, SesaZloa Sefasdes, saadvoka-
to saqmianobis ganxorcielebisas klientis interesebis dacvis mizniT, ad-
vokatis mier kanoniT akrZaluli saSualebis gamoyenebad. 

samarTlebrivi Sefaseba:

ganxilvis kolegiam daadgina, rom advokatma daarRvia klientis intere-
sebis dasacavad kanonieri saSualebis gamoyenebis principi. advokatma 
gaufrTxileblobiT daarRvia gonivruli windaxedulebis farglebi 
klientis interesebis warmodgenisas da nimuSad Sevsebul dokuments 
-,,sacxovrisis mesakuTris Tanxmobis” formas sxva piris saxelisa da gvaris 
miTiTebiT Tavad moawera xeli.

eTikis komisiam aRniSna, rom warmomadgenlobiTi uflebamosilebis ganx-
orcielebisas advokatis valdebuleba - daicvas klientis interesebi, 
warmoiSoba mxareebs Soris gaformebuli xelSekrulebis safuZvelze, ro-
melic saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis Tanaxmad, SeiZleba daidos ro-
gorc werilobiTi, ise zepiri formiT. advokatsa da klients Soris urT-
ierToba iwyeba jer kidev potenciuri klientisaTvis samarTlebrivi kon-
sultaciis gawevis momentidan. 

eTikis komisiam ar gaiziara  advokatis ganmarteba, rom dokumentis nimuSad 
Sevsebis momentSi l.b. jer kidev ar iyo misi klienti da igi rusulenovan 
qalbatons daexmara qarTulenovani dokumentis nimuSad SevsebaSi ara ro-
gorc advokati, aramed rogorc fizikuri piri, radgan mindobiloba mx-
olod konsultaciis gawevis Semdeg gaformda. eTikis komisiam miiCnia, rom 
mocemul SemTxvevaSi advokat-klientis samarTlebrivi urTierToba war-
moiSva zogadi konsultaciis gawevis momentidan, zepiri xelSekrulebis 
safuZvelze da “sacxovrisis mesakuTris Tanxmobis” formis Sevsebisas m.b. 
moqmedebda rogorc advokati.

eTikis komisiam gadawyvetilebis miRebisas miuTiTa adamianis uflebaTa 
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evropuli sasamarTlos gadawyvetilebaze, saqmeze Brandstetter v Austria (ga-
nacxadi №11170/84; 12876/87, 13468/87; 1991 wlis 28 agvistos gadawyvetile-
ba), sadac ganmartebulia: „dacvis uflebis ganxorcieleba nebadarTulia 
mxolod kanonieri qmedebebis farglebSi. adamianis uflebaTa da Tavi-
suflebaTa evropuli konvenciis me–6 muxli ar uzrunvelyofs piris 
SeuzRudav uflebas ganaxorcielos nebismieri saxis dacviTi moqmedebe-
bi da dauSveblad miiCnevs arakanonieri qmedebebi gamarTlebuli iqnes am 
uflebis ganxorcielebis safuZvliT. is garemoeba, rom piri moqmedebs Ta-
visi an Tavisi dacvis qveS myofi piris interesebidan gamomdinare, ar amar-
Tlebs mas arakanonieri qmedebebis ganxorcielebis SemTxvevaSi.” 

eTikis komisiam gaiziara advokatis miTiTeba da argumentacia imis Tao-
baze, rom man nimuSad Seavso sacxovrisis mesakuTris Tanxmoba. advokatma 
arasrulad Seavso forma, piradobis mowmobis seriis nomris grafa ar aris 
Sevsebuli. aseve, sacxovrisis mesakuTris Tanxmobis formis misamarTi 
miuTiTa zogadad. nimuSad Sevsebul dokuments advokatma saCivris avtoris 
saxeliT nimuSad moawera xeli. advokatis ganzraxva ar yofilა dokumentis 
gayalbeba da misi daregistrireba,  Sesabamisad, man arasruli monacemebiT 
Seavsო dokumenti. advokati moqmedebda gaufrTxileblobiT, ar iTval-
iswinebda sakuTari moqmedebis mavne Sedegebis dadgomis SesaZleblobas, 
Tumca, unda gaeTvaliswinebina isini. mas, rogorc advokats, unda gamoeCina 
gonivruli windaxeduloba da gaeTvaliswinebina nimuSad Sevsebuli xel-
mowerili dokumentis gamoyenebis albaToba da misi savaraudo Sedegebi.

eTikis komisiam ganmarta, rom dokumentis nimuSis Sesavsebad, sxva grafebi-
sgan gansxvavebiT, romlebic SesaZloa realuri rekvizitebiT Seivsos, xel-
moweris grafaSi nimuSad sxvisi saxeliT xelmoweris Sesruleba advokatis 
mier gaumarTlebelia; xelmowera piris identificirebis saSualebaa da 
mxolod pirs aqvs Tavisi saxeliT xelmoweris ufleba. sxvisi saxeliT xel-
mowerilma dokumentma SeiZleba SecdomaSi Seiyvanos mesame pirebi, radgan 
xelmowerili dokumenti mesame pirebis mier aRiqmeba, rogorc xelmomwer-
is nebis gamovlena. Sesabamisad, aseTi dokumentis arasworad gamoyenebiT 
SeiZleba arasasurveli Sedegi dadges rogorc xelmomweri piris, ise im 
pirisaTvis, visi saxeliTac ganxorcielda xelmowera. klientisaTvis sak-
marisi iqneboda pirobiTi niSniT aRniSnuliyo is adgili, sadac xelmowera 
unda Seesrulebina klients. Sesabamisad, advokatis mier “sacxovrisis me-
sakuTris Tanxmobis” saregistracio formaze xelmowera nimuSis Sevsebis 
mizniT gaumarTlebeli iyo miT ufro, rom advokatma xsenebul formas xeli 
moawera sacxovrisis namdvili mesakuTris - saCivris avtoris saxeliT.

eTikis komisiam aRniSna, rom preiudiciuli Zalis mqoned aRiarebs sa-
samarTlos ganaCeniT dadgenil faqtobriv garemoebas da ara sasamarTlos 
gadawyvetilebas. saproceso SeTanxmebis gaformebisas sasamarTlo adgens 
faqtebs, Tumca ar ikvlevs maT. sisxlis samarTlis saqmeze sasamarTlos 
mier miRebul ganaCenSi, romliTac advokati saproceso SeTanxmebis piro-
bebs daTanxmda, faqtebi ar aris gamokvleuli, Sesabamisad, konkretul Sem-
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TxvevaSi ar aris dadgenili advokatisaTvis inkriminirebuli danaSaulis 
motivi.

eTikis komisiam gaiTvaliswina advokatis pozicia disciplinuri samarTal-
warmoebisas da misi damokidebuleba sakiTxisadmi, kerZod imis aRiareba, 
rom mas, rogorc advokats, meti windaxeduleba unda gamoeCina. klienti-
saTvis garda sityvieri ganmartebis micemisa, am ukanasknels  advokatma 
mxolod nimuSad gadasca “sacxovrisis mesakuTris Tanxmobis” saregis-
tracio formaSi, mas unda miedevnebina Tval-yuri arasruli da arazusti 
rekvizitebiT Sevsebuli sanimuSo dokumentisaTvis, raTa ar momxdariyo 
misi gamoyeneba klientis mier. eTikis komisia miiCnevs, rom gonivrul far-
glebSi windaxedulobis sazomiT moqmedeba advokatis profesiuli saqmi-
anobis mniSvnelovani mxarea da advokats am sakiTxisadmi gansakuTrebuli 
gulisxmiereba moeTxoveba.   
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 gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi wesis 
sakiTxisaTvis 

irine boxaSvili
samarTlis doqtori, 

kavkasiis universitetis asocirebuli profesori,
Tbilisis ivane javaxiSvilis sax. saxelmwifo universitetis mowveuli pedagogi,

aRmosavleT evropis saswavlo universitetis sruli profesori

Sesavali. 2010 wlis 1 oqtombers ZalaSi Sevida sisxlis samarTlis saproce-
so kodeqsi (SemdgomSi sssk) romelic miRebuli iyo 2009 wlis 9 oqtombers. 
zogadad procesisaTvis, rogorc dinamikuri movlenisaTvis, sadac Tanmim-
devrulad ganviTardeba garkveuli moqmedebebi/movlenebi, bunebrivad aris 
damaxasiaTebeli cvlilebebi. sisxlis samarTlis process, rogorc processa 
da rogorc mecnierebas, Tan sdevs cvlilebebi, da periodulad, arsebiTi xa-
siaTisac. cvlileba gamarTlebulia, Tu igi Ziebis procesis nawilia da gan-
viTarebazea mimarTuli. rogorc wesi, sisxlis samarTlis saproceso kanon-
mdeblobaSi yoveli cvlileba gamowveulia garkveuli saWiroebiT da amdenad, 
miznad unda isaxavdes morgebas swored masze da ara romelime konkretul 
pirze/organoze. 

moqmedi kanonmdeblobisaTvis arsebiTad axali da ucxo institutebis dan-
ergvis pirvel etapze misaRebia garkveuli gardamavali wesebis moqmedeba, 
Tumca, dRes gvinda visaubroT sssk-iT gaTvaliswinebul, praqtikaSi TiTqmis 
normad qceul erT-erT gardamaval debulebaze, romelic dakiTxvis droebiT 
wess Seexeba. kerZod, sssk-is XXX Tavi, romelic gardamaval da daskvniT deb-
ulebebs iTvaliswinebs, moicavs 332-e muxls, romlis pirveli nawilis Tanax-
mad: `2013 wlis 31 dekembramde gamoZiebisas dakiTxva warmoebs saqarTvelos 
1998 wlis 20 Tebervlis sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT (garda 305-e 
muxlis me-6 nawilisa) dadgenili wesiT.~1 aRniSnuli gardamavali debulebis 
moqmedeba, Cveni azriT, principuli xasiaTis Seusabamobebs iwvevs da, xSirad 
Teoriasa da praqtikaSi `ormagi standartis~ problemas warmoqmnis:

1. mowmis statusi. dakiTxvis droebiTi wesis Tanaxmad, dasaSvebia gamoZiebisas 
mowmis dakiTxva (1998 wlis 20 Tebervlis sssk-si, muxli 305-e). moqmedi sssk-is, 
me-3 muxlis, me-20 nawilis Tanaxmad: `piri mowmis statussa da ufleba-mova-
leobebs iZens sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis Taobaze gafrTx-

1  aqve aRvniSnavT, rom Tavdapirvelad, sssk-is 332-e muxlis pirveli nawiliT gaTval-

iswinebuli dakiTxvis es droebiTi wesi 2012 wlis 1 oqtombramde unda yofiliyo ZalaSi. 

2012 wlis 22 maiss Setanili cvlilebis Tanaxmad, am wesis moqmedeba 2013 wlis 1 dekem-

bramde gagrZelda. 2013 wlis 18 ianvars miRebuli ̀ saqarTvelos sisxlis samarTlis sapro-

ceso kodeqsSi cvlilebis Setanis Sesaxeb~ kanonis pirveli muxlis, me-4  nawilis Tanaxmad, 

gamoZiebisas   dakiTxvis droebiTi wesis moqmedeba 2013 wlis 1 seqtembramde ganisazRvra. 

2013 wlis 24  ivliss, sssk-Si Setanili cvlilebis Tanaxmad, am wesis moqmedebis vada kanon-

mdebelma kvlav gazarda da 2013 wlis 31 dekembramde gamoZiebisas dakiTxva 1998 wlis 20 

Tebervlis sssk-iT dadgenili wesiT warmoebs. https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldms
search&view=docView&id=1976108&lang=ge  
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ilebisa da ficis dadebis Semdeg~; aRniSnuli ganxorcieldeba mxolod sa-
samarTloSi da mxolod mosamarTlis winaSe. amas ganapirobebs is, rom moqmedi 
sisxlis samarTlis saproceso kanonmdebloba ar icnobs mowmis sasamarTlos 
gareSe dakiTxvas zogadi Tu sagamonakliso wesiT. dakiTxvis droebiTi wesi, 
piriqiT, ar moiTxovs sasamarTlos winaSe mowmis dakiTxvas gamoZiebis stadi-
aze da mowme daikiTxeba gamomZieblis/prokuroris mier piris sasamarTloSi 
wardgenis gareSe. am dros mowmis statusi unda ganisazRvros swored 1998 
wlis 20 Tebervlis sssk-is mixedviT, sadac 305-e muxlis me-3 nawili iTval-
iswinebs gamomZieblis mxridan mowmis gafrTxilebas saqmesTan dakavSirebiT 
misTvis cnobili informaciis srulad gadmocemis valdebulebis da Cvenebi-
sagan Tavis aridebis an cru Cvenebis micemisas sisxlissamarTlebrivi pasux-
ismgeblobis Sesaxeb. am SemTxvevaSi naTlad ikveTeba “ormagi standarti” mow-
mis statusTan mimarTebaSi.  

2. mowmis gamocxadebis valdebuleba. sssk-is 332-e muxli zogadad miuTiTebs, 
rom gamoZiebisas dakiTxva warmoebs 1998 wlis 20 Tebervlis sssk-iT dadge-
nili wesiT da ar akonkretebs muxlebs, romlebic gamoiyeneba am SemTxvevaSi. 
1998 wlis 20 Tebervlis  sssk-iT dakiTxvas eTmoba XXXVII Tavi, Tumca, SeuZle-
belia calsaxad gaviziaroT mosazreba, rom sssk-is, 332-e muxli swored am 
Tavs gulisxmobs. rig SemTxvevebSi am TaviT moculi debulebebi saerTod 
gamousadegaria (magaliTad, 1998 wlis 20 Tebervlis sssk-is, 310-e muxli awes-
rigebs eWvmitanilis dakiTxvis wess, rac arasodes dagvWirdeba im martivi 
mizeziT, rom moqmedi kanonmdebloba saerTod aRar icnobs eWvmitanilis cne-
bas). da piriqiT, aris SemTxvevebi, rodesac XXXVII Tavs unda gavcdeT da droe-
biTi wesiT gamoZiebis dros dakiTxvisas gamoviyenoT 1998 wlis 20 Tebervlis 
sssk-is sxvadasxva muxlebi, magaliTad, 94-e muxliT gaTvaliswinebuli mowmis 
movaleoba, gamocxaddes gamomZieblis/ prokuroris gamoZaxebiT. dRes praq-
tikaSi xSiria SemTxvevebi, rodesac araerTgarovnad aris ganmartebuli mow-
mis ufleba-movaleobebi. rogorc zemoT aRvniSneT, moqmedi kanonmdebloba 
ar icnobs mowmis dakiTxvas sasamarTlos gareSe. Sesabamisad, dakiTxvisaT-
vis mas swored sasamarTlo gamoiZaxebs, am dros mowme valdebuli iqneba ga-
mocxaddes (sssk-si, muxli 49-e, nawili me-2, q/punqti `a~), winaaRmdeg SemTx-
vevaSi, igi SeiZleba iZulebiT miiyvanon sasamarTloSi (sssk-si, muxli 49-e, 
nawili me-3). rac Seexeba SemTxvevas, rodesac mowme gamoZiebisas droebiTi 
wesis mixedviT daikiTxeba, vinaidan moqmed kanonmdeblobaSi ar arsebobs am 
moqmedebis Seuferxeblad ganxorcielebis uzrunvelyofis meqanizmi, mow-
mis gamoZaxeba/gamocxadebasTan dakavSirebiT unda gavrceldes 1998 wlis 20 
Tebervlis sssk-iT gaTvaliswinebuli wesi. kerZod, zemoxsenebuli kodeqsis, 
94-e muxlis, pirveli nawilis Tanaxmad, mowmes daekisreba valdebuleba ga-
mocxaddes gamomZieblis, prokuroris gamoZaxebiT, xolo, arasapatio mizez-
iT gamoucxadeblobis SemTxvevaSi amave muxlis, me-2 nawiliT igi SeiZleba 
iZulebiT miiyvanon dakiTxvaze.  am sakiTxTan dakavSirebiT SeiZleba gavix-
senoT Tbilisis meris, g. ugulavas mier gamoZiebis organoebSi mowmis saxiT 
Cvenebis misacemad gamocxadebaze uaris Tqmis gaxmaurebuli SemTxveva da 
amasTan dakavSirebuli azrTa sxvadasxvaoba. erT-erTi mosazrebis Tanaxmad, 
g. ugulavas ar gaaCnda gamocxadebis valdebuleba, xolo, gamoZiebis orga-
noebs ki misi iZulebiT moyvanis uflebamosileba, vinaidan moqmed kanonmde-
blobaSi arsad iyo Canaweri imis Sesaxeb, rom mowme valdebulia gamocxaddes 
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gamoZiebis organoebSi da, rom aseTi valdebuleba mxolod sasamarTloSi 
gamocxadebas exeba. aRniSnul mosazrebas ver daveTanxmebiT, Tu `Zveli~ (aq 
da SemdgomSi `Zvel~-Si igulisxmeba 1998 wlis 20 Tebervlis sssk) kodeqsidan 
`vsesxulobT~ raime wess, da moqmedi kanonmdeblobiT ar aris regulirebuli 
am wesis ganxorcielebis xerxebi, TavisTavadia, rom Sesrulebis uzrunve-
lyofis meqanizmi wess Tan gadmohyveba. swored am mosazrebiT ixelmZRvane-
la gamoZiebam, rodesac g. ugulavas mxridan ukve meored (sxva saqmeze, sxva 
garemoebebTan dakavSirebiT) sajarod gacxadda mowmis saxiT Cvenebis misace-
mad gamoZiebis organoebSi gamocxadebaze uaris Sesaxeb. am dros gamoZiebis 
organom mas swored `Zveli~ kodeqsis `Zveli~ wesi ganumarta da gaafrTxila 
arasapatio mizeziT gamoucxadeblobis samarTlebrivi Sedegebis Sesaxeb. 
g. ugulava dakiTxvaze ar gamocxadda, Zveli Tbilisis raionulma proku-
raturam, 1998 wlis 20 Tebervlis sssk-is, 175-e muxlis, pirveli nawilis 
safuZvelze, SuamdgomlobiT mimarTa Tbilisis saqalaqo sasamarTlos. Sua-
mdgomloba dakmayofilda da Tbilisis saqalaqo sasamarTlos, 2013 wlis 15 
Tebervals gamocemuli mosamarTlis brZanebiT2 ganisazRvra mowmis saxiT g. 
ugulavas gamoZiebis warmoebis adgilas miyvanis ganxorcieleba, ra drosac 
mosamarTlem swored 1998 wlis 20 Tebervlis sssk-iT dadgenili wesebiT ix-
elmZRvanela.3    

3. mowmis imuniteti. zemoT visaubreT mowmis statusis `ormag standartsa~ 
da gamoZiebis procesSi mowmis dakiTxvisas 1998 wlis 20 Tebervlis sssk-dan 
sxvadasxva muxlebis dasesxebis sakiTxze. Teoriasa da praqtikaSi kidev aris 
sxva sadavo sakiTxebi, romlebic gamoZiebisas dakiTxvis droebiT wess uka-
vSirdeba. erT-erTi SeiZleba iyos mowmis imuniteti. aq sakiTxi sxvagvarad 
dgas, mowmis imunitets iTvaliswinebs rogorc 1998 wlis 20 Tebervlis, ise 
dRes moqmedi kodeqsebi. problema isaa, rom es sakiTxi am kodeqsebSi arse-
biTad sxvadasxvagvarad wesrigdeba. magaliTad, `Zveli~ sssk-is 95-e muxlis 
pirveli nawili CamoTvlida pirTa wres, romelTa mowmed gamoZaxeba da da-
kiTxva ar SeiZleboda garkveuli garemoebebis gamo (magaliTad, ar SeiZle-
boda gamoZaxebuli da dakiTxuli yofiliyo sasuliero piri – im garemoebis 
Sesaxeb, romelic misTvis cnobili gaxda aRsarebis an sxvagvarad gandobis 
Sedegad). dRes moqmedi sssk-is, 50-e muxlis, pirveli nawilis Tanaxmad, kanon-
mdebeli imave pirTa mimarT (mcire SesworebiT da adamianiT vaWrobis (tre-
fikingis) msxverplis damatebiT) imave moTxovnas naklebi kategoriulobiT 
gaiTvaliswinebs da miuTiTebs, rom: `mowmed dakiTxvisa da saqmisaTvis mniS-
vnelobis mqone informaciis Semcveli sagnis, dokumentis, nivTierebis an sxva 
obieqtis gadacemis valdebuleba ar ekisreba:..~ (xazgasma Cvenia). sityvebi 
`ar SeiZleba~ sakiTxs calsaxad wyvets da gamoricxavs moqmedebis alternati-
vas, maSin, rodesac sityvebi `valdebuleba ar ekisreba~ ganimarteba, rogorc 

2  1998 wlis 20 Tebervlis sssk icnobs mosamarTlis brZanebas, rogorc saproceso doku-

mentis saxes da swored aseTi dokumenti gamoicemoda piris iZulebiT moyvanis Sesaxeb. 

moqmedi sssk ar icnobs mosamarTlis brZanebas, rogorc saproceso dokuments da iZule-

biT miyvanis Sesaxeb Suamdgomlobis dakmayofilebis SemTxvevaSi gaTvaliswinebulia sa-
samarTlos ganCinebis gamotanis wesi. 

3  ix.  / http://tcc.gov.ge/index.php?m=443&newsid=506/ 
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piris moqmedebis Tavisufleba mowmis saxiT Cvenebis micemasTan dakavSirebiT 
gadawyvetilebis miRebisas.4 Sedegad, gamoZiebis stadiaze mowmis dakiTxvis 
sxvadasxva standarts miviRebT, Tuki SevadarebT, erTi mxriv, SemTxvevas, 
rodesac piri mowmed daikiTxeba gamoZiebis stadiaze moqmedi sssk-is, 114-e 
muxlis safuZvelze, cxadia, am dros mowmis imunitetis sakiTxi regulirdeba 
amave kodeqsis, 50-e muxlis mixedviT, da, meore mxriv, SemTxvevas, rodesac 
mowme dakiTxvis droebiTi wesis gamoyenebiT daikiTxeba da mis mimarT viy-
enebT mowmis imunitetis `Zvelebur midgomas~. Cveni azriT, dakiTxvis droe-
biTi wesis gamoyenebisas ̀ Zveli~ kodeqsidan dakiTxvasTan dakavSirebuli sxva 
da sxva normebis, wesebis sesxeba gamarTlebulia maSin, rodesac moqmedi sssk 
saWiro normas, wess saerTod ar iTvaliswinebs da sxvagvarad SeuZlebelia 
sakiTxis gadaWra (magaliTad, rogorc mowmis saxiT piris iZulebiT moyvana-
sTan dakavSirebiT). Tumca, mxedvelobaSi unda miviRoT, rom `mowmis imunite-
tis~ axleburma wesma, SesaZloa, rig SemTxvevebSi gacilebiT metad imoqmedos 
braldebulis sazianod, vidre es ̀ Zveli~ wesis gamoyenebiT moxdeboda. magal-
iTad, profesiuli saqmianobis ganxorcielebisas JurnalistisTvis cnobili 
gaxda saqmis Sesaxeb braldebulisaTvis saziano informacia. gamoZiebisas da-
kiTxvis droebiTi wesis gamoyenebis SemTxvevaSi, Tu mowmis imunitetis `Zvel 
wess~ gavyvebiT, Jurnalisti ar SeiZleba gamoZaxebul iqnas da daikiTxos (1998 
wlis 20 Tebervlis sssk-si, 95-e muxli, pirveli nawili, “k” q/punqti). xolo, Tu 
moqmedi kanonmdeblobiT vixelmZRvanelebT, sadac Jurnalisti ar aris val-
debuli iyos mowme (sssk-si, 50-e muxli, pirveli nawili, “T” q/punqti), rCeba 
riski, rom Jurnalistis Tanxmobis/survilis SemTxvevaSi gamoZiebis stadi-
aze misgan miRebuli iqneba Cveneba braldebulis sawinaaRmdegod.5 da mainc, 
mowmis imunitetis romeli wesi unda gamoviyenoT gamoZiebis dros dakiTxvis 
droebiTi wesis moqmedebisas. zemoganxiluli safrTxis miuxedavad, Tanax-
mad sssk-is, me-2 muxlis pirveli nawilisa, marTebulad migvaCnia mowmis imu-
nitetis moqmedi wesis gamoyeneba. amasTanave, gamoZiebisas mowmis imunitetis 
Zveli wesis gavrceleba arsebiTad ar Secvlida suraTs saqmis sasamarTloSi 
ganxilvis stadiaze, sadac (am SemTxvevaSi) Jurnalistis mowmis saxiT dakiTx-
visas moqmedi sssk-is 50-e muxli gavrceldeboda da, survilis SemTxvevaSi, 
Jurnalists saSualeba eqneboda mieca Cveneba braldebulis winaaRmdeg. 
mowmis imunitetis wesi ar aris erTaderTi, romelic gamoZiebisas dakiTxvis 
droebiTi wesis gamoyenebis SemTxvevaSi sadavo sakiTxebs warmoSobs. aRniS-
nulze qvemoT visaubrebT.        

4  aq ar visaubrebT, mowmis imunitetis gansazRvrisas iuridiul literaturaSi ganxilul 

`socialuri Rirebulebebis~ prioritetulad dacvis safuZvelze, religiuri kanonebisa 

da saxelmwifo samarTlebrivi normebis Tanafardobis sadavo sakiTxze da sxv. amjerad 

gvainteresebs gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi wesis moqmedebis dros `Zveli~ da moqmedi 

saproceso kanonmdeblobis gamoyenebis im saerTo da sagamonakliso wesebis gansazRvra, 

romlebic yvelaze gamarTlebulia da ar warmoSoben/mcire odenobiT warmoSoben prob-

lemebs praqtikaSi. 

5  Jurnalistis mier mowmis saxiT Cvenebis micema im garemoebaTa Sesaxeb, rac misTvis cno-

bili gaxda profesiuli saqmianobis gamo, SesaZloa, ewinaaRmdegebodes `Jurnalisturi 

eTikis kodeqss~ (magaliTad, me-5 muxls, romelic Jurnalistis mxridan konfidencialuro-

bis principis dacvas iTvaliswinebs), Tumca es naklebad gamodgeba mis mier micemuli 

Cvenebis dauSvebel mtkicebulebad cnobis safuZvlad, vinaidan `Jurnalisturi eTikis 

kodeqss~ ar gaaCnia kanonis Zala (preambula). 
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4. dazaralebulis mowmis saxiT dakiTxva. praqtikaSi garkveul uxerxulobasa 
da ̀ principul Seusabamobas~ qmnis dazaralebulis gamoZiebisas droebiTi we-
sis mixedviT dakiTxvis SemTxvevebi. dazaralebulis samarTlebriv statuss 
arsebiTad sxvadasxvagvarad awesrigeben 1998 wlis 20 Tebervlis da moqmedi 
sssk-ebi. `Zveli~ kodeqsis Tanaxmad, dazaralebuli braldebis mxared moiaz-
reba (muxli 44-e, nawili me-19), sadac mxareSi kanonmdebeli sisxlis samarTlis 
monawiles gulisxmobs, romelic sisxlis samarTlis saqmeSi sakuTar an marw-
muneblis interesebs icavs (muxli 44-e, nawili me-18). moqmedi kanonmdebloba 
dazaralebulis samarTlebriv mdgomareobas arsebiTad sxvagvarad udgeba. 
dazaralebuli ar moiazreba (braldebis) mxared sisxlis samarTlis procesSi 
(sssk-si, muxli me-3, nawilebi me-5 – me-6), igi mxolod mowmis ufleba/mova-
leobebs iziarebs (mciredi gansxvavebiT, magaliTad, ufleba iyos informire-
buli (sssk, muxli 58-e) da sxv.) (sssk-si, muxli 56-e, nawili pirveli). rodesac 
dazaralebuli ganixileboda braldebis mxared, sakuTari interesebis sru-
lyofilad dacvis mizniT gaTvaliswinebuli iyo winaswari gamoZiebisas da 
sasamarTloSi dazaralebulis advokat(eb)is monawileoba, rogorc dazara-
lebulis warmomadgenl(eb)isa (1998 wlis 20 Tebervlis sssk-si, muxli 71-e, 
nawili pirveli), xolo rig SemTxvevebSi (Tu dazaralebuli arasrulwlova-
nia, qmeduunaroa, janmrTelobis gamo ar SeuZlia daicvas sakuTari interese-
bi da sxv.) kanoniT gaTvaliswinebuli iyo advokatis savaldebulo monawileo-
ba, rac dazaralebulis gadaxdisuunarobis SemTxvevaSi, saxelmwifo xarjze 
ganxorcieldeboda (1998 wlis 20 Tebervlis sssk, muxli 71-e, nawili me-2 – me-
3). moqmedi sssk ar moiazrebs ra dazaralebuls (braldebis) mxared, ar icnobs 
dazaralebulis interesebis advokat(eb)is mier warmomadgenlobis procedu-
ras. sakiTxis swored am nawilSi vxvdebiT araerTgvarovan damokidebulebas 
praqtikosi iuristebis mxridan. xSiria SemTxvevebi, rodesac gamoZiebis dros 
dakiTxvis droebiTi wesis mixedviT dazaralebulis dakiTxvisas dazarale-
bulis mimarT gamoiyeneba isev `Zveli~ kodeqsiT gaTvaliswinebuli wesebi. 
magaliTad, qvemoT moviyvanT SemTxvevebs, rodesac arasrulwlovani dazara-
lebulis gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi wesiT dakiTxvis dros saqmeSi 
savaldebulo wesiT iyo CarTuli advokati. cxadia, es procedura mxolod 
am konkretul moqmedebaSi Sesrulda da ver gagrZeldeba sisxlis samarT-
lis procesis sxva moqmedebebze/stadiebze, sadac ukve moqmedi sssk-is we-
sebi iqneba ZalaSi. gamodis, erTsa da imave sisxlis samarTlis saqmeSi erTi 
da igive piri, am SemTxvevaSi dazaralebuli, naxevari procesi (vgulisxmobT 
gamoZiebis stadias, sadac ganxorcielda dazaralebulis gamoZiebisas da-
kiTxvis droebiTi wesis mixedviT dakiTxva) ganixileba rogorc (braldebis) 
mxare, xolo, meore naxevarSi misi samarTlebrivi statusi arsebiTad icvleba, 
igi aRar aris mxare da sargeblobs mowmis ufleba/movaleobebiT. Cveni azriT, 
arasworia gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi wesis mixedviT dazaralebu-
lis dakiTxvis dros `Zveli~ kodeqsis midgomis gavrceleba dazaralebulis 
samarTlebrivi statusis gansazRvris nawilSi (advokatis monawileobis wesi 
swored dazaralebulis, rogorc mxaris, uflebas ukavSirdeboda). vinaidan 
moqmedi sssk sxvagvarad awesrigebs da gansazRvravs dazaralebulis statuss 
da mis ufleba/movaleobebs, sisxlis samarTlis procesis yvela moqmedebis 
Sesrulebisas da yvela stadiaze mis mimarT midgoma unda iyos erTiani, da es 
aris moqmedi sssk-iT gaTvaliswinebuli wesi.
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mogiyvanT magaliTs praqtikidan:

Sss rusTavis saqalaqo sammarTvelos pirvel ganyofilebaSi warmoebs saqme 
#001180113013 (gamoZieba daiwyo 2013 wels, d/g ssk-is, 140-e muxliT). saqmeSi 
dazaralebulad cnobilia vinme g.k., arasrulwlovani, 14 wlisა. 2013 wlis 26 
Tebervals gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi wesis gamoyenebiT Catarda g.k.-
s dakiTxva. dakiTxvaSi monawileobdnen pedagogi, g.k.-s kanoneri warmoamd-
geneli da mowmis arasrulwlovanebis safuZvelze, gamomZieblis momarTviT, 
saxelmwifo xarjze mowveuli advokati. kidev ufro sainteresoa, rom amave 
dRes, moqmedi sssk-is 130-e muxlis Tanaxmad, Catarda sagamoZiebo eqsperi-
menti Cvenebis adgilze Semowmebis mizniT, რომელშიც kvlav monawileobda sax-
elmwifo xarjze mowveuli advokati.6 

5. dakiTxvisas miRebuli Cveneba da misi mtkicebulebiTi mniSvneloba. mow-
mis saxiT gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi wesis moqmedebis SemTxvevaSi 
erT–erT mniSvnelovan problemur sakiTxs warmoadgens dakiTxvis Sede-
gebis saproceso buneba da mtkicebulebiTi mniSvneloba. moqmedi kanonmde-
bloba  mowmis Cvenebas gansazRvravs, rogorc mowmis mier sasamarTloSi 
micemul informacias (sssk-si, muxli me-3, nawili 24-e). aq unda vigulisxmoT 
erTi mxriv, gamoZiebisas magistrati mosamarTlis winaSe mowmis dakiTxviT 
miRebuli informacia (sssk-si, muxli 114-e) da, meore mxriv, saqmis arsebiTi 
ganxilvis dros mowmis mier sasamarTloSi micemuli informacia (sssk, muxli 
118-e). cxadia, rom moqmedi kanonmdebloba ar icnobs mowmis Cvenebis miRebis 
raime sxva formas, mowmis sasamarTloSi mosamarTlis winaSe dakiTxvis garda. 
gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi wesiT ar aris gaTvaliswinebuli dasakiTxi 
piris sasamarTloSi wardgena da mosamarTlis winaSe dakiTxva. miuxedavad 
amisa, gamoZiebisas droebiTi wesiT dakiTxvis Sedegebi mainc `Cvenebad~ ganix-
ileba. Sedegi kvlav orgvaria: erT SemTxvevaSi, rodesac gamoZiebisas dakiTx-
va warmoebda moqmedi kanonmdeblobis wesebis mixedviT, gvaqvs Cveneba, rom-
lis miRebis dros daculi iyo maRali standartebi (mowmis mier ficis dadeba; 
sasamarTlo kontroli) da, meore SemTxvevaSi gvaqvs gamoZiebisas dakiTxvis 
droebiTi wesiT miRebuli Cveneba, sadac es standartebi gaTvaliswinebuli 
ar aris. da mainc, orive Cveneba Cvenebaa, orive SemTxvevaSi pirs afrTxileben 
Cvenebis micemaze uaris Tqmis an cru Cvenebis micemisaTvis sisxlis samarTlis 
pasuxismgeblobis Sesaxeb (1998 wlis 20 Tebervlis sssk, muxli 305-e, nawili 
me-3; sssk, muxli 115-e, nawili pirveli). vnaxoT rogoria am Cvenebebis mtkice-
bulebiTi mniSvneloba. moqmedi sssk didi sifrTxiliT ekideba gamoZiebisas 
miRebuli CvenebisaTvis mtkicebulebiTi mniSvnelobis miniWebis sakiTxs: 
gamoZiebisas dakiTxvas ganixilavs, rogorc sagamonakliso wess (muxli 114-e); 
rig SemTxvevebSi pirdapir miuTiTebs gamoZiebisas miRebuli Cvenebis dauS-
vebel mtkicebulebad aRiarebaze (muxli 114-e, nawili me-4); saqmis sasamarT-
loSi ganxilvisas gamoZiebis dros miRebuli Cvenebis gamokvlevis SemTx-
vevebis gansazRvrisas ar moiazrebs mowmis SuamdgomlobiT an misi TanxmobiT 
Cvenebis gamokvlevas (muxli 243-e). rac Seexeba gamoZiebisas dakiTxvis droe-

6  sakiTxTan dakavSirebiT praqtikis Seswavlis procesSi sxva uCveulo SemTxvevebic 

Segvxvda. magaliTad, iyo SemTxveva, rodesac dazaralebulis uflebamonacvlis mowmis 

saxiT droebiTi wesiT dakiTxvisas, gamoZiebis organoebis momarTvis safuZvelze, dakiTx-

vaSi monawileobda saxelmwifo xarjze mowveuli advokati. advokatis mowvevis safuZveli 

gaxda dazaralebulis uflebamonacvlis mier sisxlis samarTlis procesis enis arcodna. 
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biTi wesis Sedegad miRebuli Cvenebis sasamarTloSi mtkicebulebad gamoyene-
bas, gvinda yuradReba gavamaxviloT gavrcelebul praqtikaze. gansaxilveli 
Cvenebis mimarT saqmis sasamarTloSi arsebiTad ganxilvisas praqtikaSi 1998 
wlis 20 Tebervlis sssk-is, 481-e muxliT gaTvaliswinebul mowmis Cvenebis 
wakiTxvis wess gamoiyeneben, romlis mixedviT, dasaSvebia sasamarTlo ganxil-
visas mowmis Cvenebis wakiTxva misive SuamdgomlobiT an TanxmobiT (muxli 481-
e, pirveli nawili). Sedegad, gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi wesis mixedviT 
miRebuli Cveneba sakmaod martivad iZens mtkicebulebiT mniSvnelobas, rac 
kvlav `ormagi standartis~ problemas warmoSobs sisxlis samarTlis proces-
Si. 

moviyvanT magaliTs praqtikidan: 

duSeTis raionuli sammarTvelos warmoebaSi iyo saqme #025140412002 
(gamoZieba daiwyo 2012 wlis 14 aprils), romelSic gamoZiebis etapze mowmis 
saxiT dakiTxvis droebiTi wesis mixedviT dakiTxuli iyo S.m. saqmis mcxeTis 
raionul sasamarTloSi arsebiTi ganxilvis dros mowme S.m. warsdga sasamarT-
los winaSe Cvenebis misacemad. prokuroris daJinebuli miniSnebiT da im mo-
tiviT, rom kargad veRar ixsenebda saqmis garemoebebis Sesaxeb informacias, 
S.m.-m iSuamdgomla gamoZiebisas micemuli მისი Cvenebis gamoqveynebis Sesaxeb. 
sasamarTlom daakmayofila Suamdgomloba da Cveneba gamoqveynda. advokatმა 
aRniSnulTan dakavSirebiT dauyovnebliv განაცხადა პროტესტი, romelic 
mosamarTlem uaryo. aRniSnuli moqmedebebi sasamarTlo sxdomis oqmSic ar 
aisaxa, razedac werilobiTi SeniSvnebi gakeTda advokatis mxridan. SeniS-
vnebic ar dakmayofilda. saqmeze ganaCeni dadga 2012 wlis 20 ivniss; sasamarT-
loSi gamoqveynebul gamoZiebaSi micemul S.m.-s Cvenebas sasamarTlo eyrdno-
ba ganaCenis samotivacio nawilSi. 

Cveni azriT, sisxlis samarTlis procesSi ar unda iyos daSvebuli gamoZiebi-
sas dakiTxvis droebiTi wesiT miRebuli mowmis Cvenebis sasamarTloSi 
mtkicebulebad gamokvleva, rodesac igive mowme fizikurad warsdgeba 
sasamarTlos winaSe da uSualod miscems Cvenebas imave garemoebebze.7 gansax-
ilveli Cvenebis sasamarTloSi mtkicebulebad gamoyenebis mimarT savsebiT 
mizanSewonilia moqmedebdes sssk-is, 243-e muxliT gaTvaliswinebuli mowmis 
deponirebuli Cvenebis gamokvlevis wesi. aseTi midgomiT daculi iqneba sisx-
lis samarTlis saproceso kanonis droSi gamoyenebis wesi (sssk-si, muxli me-2, 
nawili pirveli), sisxlis samarTlis saproceso formis erTianoba da sisxlis 
samarTlis procesis wminda SejibrebiTi xasiaTi.  

6. dakiTxvis droebiTi wesi da mxareTa Tanasworobisa da SejibrebiTobis 
principi. 2009 wlis 09 oqtombris sssk-is erT-erT umTavres miRwevad miiC-
nevdnen swored im garemoebas, rom mowme gamoZiebas aRar miscemda Cvenebas 
da igi mxolod sasamarTloSi daikiTxeboda. aRniSnavdnen, rom sisxlissamar-
Tlebrivi devnis dawyebisTanave sisxlis samarTlis procesi ganxorciel-
deboda mxareTa Tanasworobisa da SejibrebiTobis safuZvelze. sadac igu-

7  aq ar vgulisxmobT im sagamonakliso SemTxvevas, rodesac arsebobs dasabuTebuli varau-

di, rom mowme aiZules, daemuqrnen, moisyides an sxva amgvari (sssk-si, muxli 243-e, nawili 2). 
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lisxmeboda, aseve, mxaris SesaZlebloba moepovebina, waredgina da gamoekvlia 
yvela Sesabamisi mtkicebuleba.8 Sors varT azrisagan, rom sisxlis samarTlis 
procesSi braldebisa da dacvis mxareebis absoluturi Tanasworoba unda 
dawesdes, magram gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi wesi mniSvnelovnad vnebs 
mxareTa Tanasworobisa da SejibrebiTobis principis iseT gagebas, rogorc es 
moqmed sssk-Si surdaT rom damkvidrebuliyo. sxva `TavisTavad uTanasworo-
bebs~ (magaliTad, sxvadasxva saxis sagamoZiebo moqmedebebis damoukideblad 
Catarebaze dacvis mxaris xelmisawvdomobis SezRudva da sxv.) emateba bral-
debis mxarisaTvis miniWebuli upiratesoba gamoZiebisas mowmis dakiTxvis 
droebiTi wesis saxiT. moqmedi sssk iTvaliswinebs gamokiTxvas (sssk, muxli 
113-e) da gamoZiebis dros dakiTxvis sagamonakliso wess (sssk, muxli 114-e), 
rogorc orive mxarisaTvis Tanabrad xelmisawvdom sagamoZiebo moqmedebebs. 
praqtikaSi gamokveTili tendenciis mixedviT, braldebis mxaris mier, faq-
tobrivad, ar xdeba gamokiTxvis an sagamonakliso wesiT gamoZiebisas dakiTx-
vis warmoeba, vidre mas (braldebis mxares) `SeiaraRebaSi aqvs~ gamoZiebisas 
dakiTxvis droebiTi wesi. bunebrivia, dacvis mxaris mier piris gamokiTxvis 
Sedegad miRebuli informacia, romelic nebayoflobiT xasiaTs atarebs da 
sarwmunoobis dabali standartiT xasiaTdeba (gamokiTxvisas pirs ar afrTx-
ileben cru informaciis micemis gamo sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis Sesaxeb) ver gauTanabrdeba braldebis mxaris mier gamoZiebisas da-
kiTxvis droebiTi wesis Sedegad mopovebul Cvenebas.

am kuTxiT suraTi jer jerobiT verc sssk-Si 2013 wlis 14 ivniss Setanilma cv-
lilebam Secvala. kerZod, sssk-is 75-e muxlis me-3 nawilis Tanaxmad, mowmis 
Cveneba dauSvebeli mtkicebulebaa, Tu am mowmis gamokiTxvis oqmi ar gadaeca 
meore mxares. aRniSnuli savaldebulo pirobis uzrunvelsayofad braldebis 
mxare kvlav droebiTi wesiT warmoebuli dakiTxvis oqmis dacvis mxarisaTvis 
gadacemas mimarTavs, xolo, dacvis mxares ukve upirobod uwevs yvela im piris 
gamokiTxva, romlis mowmis saxiT dakiTxvasac apirebs sasamarTloSi. 9 

 araTanabaria pirobebi, aseve, dacvis mxarisagan (braldebis mxaris dakiTxvis 
droebiTi wesis sapirispirod) moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
gamoZiebisas dakiTxvis gamoyenebisas. gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi we-
sisagan gansxvavebiT, rodesac gamomZiebels/prokurors ar uwevs piris da-
kiTxvis aucileblobis dasabuTeba, mowmis sasamarTloSi wardgena, mxaris 
monawileobiT dakiTxva da სხვა.yvela CamoTvlili piroba da procedura unda 
gaiaros dacvis mxarem gamoZiebisas dakiTxvis sssk-is 114-e muxliT gaTval-
iswinebuli wesis gamoyenebisas. amasTan, zemoT miTiTebuli wesi sagamonakli-
so xasiaTisaa da mowmis gamoZiebisas dakiTxvas kanoni mxolod amomwuravad 

8  ix. magaliTad, gzamkvlevi saqarTvelos axal sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi, 

z. meiSvili, `sezani~, Tb., 2010, gv. 14-15. /http://www.legalaid.ge/cms/site_images/UNDP%20brochures/geo/
CPC_GEO.pdf/ 
9  sasamarTlo praqtikaSi zemoaRniSnuli cvlilebis Setanamdec arsebobda SemTxvevebi, 

rodesac piris mowmis saxiT sasamarTloSi gamoZaxebis Sesaxeb dacvis mxaris Suamdgom-

lobis dakmayofilebaze sasamarTlo uars ambobda im motiviT, rom saqmeSi ar arsebobda 

gamosaZaxebeli piris gamokiTxvis oqmi da, Sesabamisad, arasakmarisi iyo dacvis mxaris Sua-

mdgomlobis dasabuTeba am piris mowmed gamoZaxebis aucileblobis Sesaxeb, rac sssk-iT 

dacvis mxarisaTvis miniWebul gamokiTxvis uflebas `tvirTad~ gadaaqcevda.  
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CamoTvlili garemoeb(eb)is arsebobisas uSvebs.10 

garda `Sidasaxelmwifoebrivi sakanonmdeblo SeuTavseblobisa~, gamoZiebi-
sas dakiTxvis droebiTi wesis arseboba ewinaaRmdegeba saerTaSoriso samar-
Tlebriv normebs. magaliTad, adamianis uflebaTa evropuli konvenciis, me-6 
muxlis me-3 nawilis `d~ q/punqtiT gaTvaliswinebulia braldebuli piris 
ufleba, rom: `dakiTxos an daakiTxvinos braldebis mowmeebi da gamoaZaxebi-
nos da daakiTxvinos dacvis mowmeebi braldebis mowmeTa Tanabar pirobebSi~. 
cxadia, braldebulis aRniSnuli ufleba uxeSad irRveva gamoZiebisas dakiTx-
vis droebiTi wesis moqmedebis SemTxvevaSi.

* * *

dasasruls, kidev erTxel aRvniSnavT, rom gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi 
wesis droebiT arsebobas sisxlis samarTlis procesSi mizanSewonilad CavT-
vlidiT im SemTxvevaSi, Tu mas WeSmaritad gardamavali xasiaTi eqneboda da 
xels Seuwyobda axali sisxlis samarTlis saproceso kanonmdeblobiT gaT-
valiswinebuli debulebebis praqtikaSi implementacias. Cveni azriT, meti 
waxaliseba unda hqonoda braldebis mxaris mier gamokiTxvisa da gamoZiebisas 
dakiTxvis (igulisxmeba sssk, muxli 114-e) gamoyenebas da gamoZiebisas dakiTx-
vis droebiTi wesiT warmoeba sagamonakliso SemTxvevebSi unda momxdariyo 
(magaliTad, Tu piri uars ityoda gamokiTxvaze da sxv.). dRes naTlad Cans, rom 
praqtikaSi aseTi damokidebuleba dakiTxvis droebiTi wesisadmi ar arsebobs 
da man ukve sayovelTao xasiaTi miiRo. yvela im principuli xasiaTis uTanx-
moebebis gaTvaliswinebiT, razec statiaSi gvaqvs saubari, mizanSewonilad 
miviCnevT gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi wesis gauqmebas. 

10 aRsaniSnavia, rom praqtikaSi normas arasworad ganmartaven da Tvlian, rom gamoZiebisas 

dakiTxvis droebiTi wesis arseboba (sssk, muxli 332-e) aCerebs moqmedi sssk-iT gaTval-

iswinebul gamoZiebisas dakiTxvis wesis Sesaxeb normis moqmedebas (sssk, muxli 114-e). am 

mosazrebas ver gaviziarebT, sssk arsad miuTiTebs (gardamaval debulebebSi, an TviTon 

114-e muxlSi), rom gamoZiebisas dakiTxvis wesi ar moqmedebs, vidre moqmedebas ar Sewyvets 

gamoZiebisas dakiTxvis droebiTi wesi, xolo sssk-is 332-e muxlis arseboba avtomaturad 

ver gamoiwvevs amave kodeqsis 114-e muxlis moqmedebis SeCerebas. is, rom Cveni mosazreba 

emTxveva kanonmdeblis nebas martivad dasturdeba Tavad sssk-is, 114-e muxlis sxvadasxva 

nawilebSi arsebuli Canawerebidan. magaliTad, sssk-is 114-e muxlis me-5, me-6 nawilebSi cv-

lileba Sevida 2010 wlis 24  seqtemberSi da iqve ganisazRvra am cvlilebis amoqmedebis 

vadad 2010 wlis 30 seqtemberi. 
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კანონიერების პრინციპი ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით

პავლე ბერია
ადვოკატი

კანონიერების უზრუნველყოფა სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
ფუნქციაა. ამ მიზნით სახელმწიფო ღებულობს კანონებსა და კანონქვემდებარე 
ნორმატიულ აქტებს, თუმცა სახელმწიფოს მიერ კანონის მიღება თავისთავად არ 
გულისხმობს კანონიერების დამყარებას.1 ისტორიაში ბევრი მაგალითია, როდესაც 
სახელმწიფოს მიერ გამოიცემოდა კანონები, მაგრამ კანონიერება არ იყო.2 
კანონებში ასახული ნორმების რეალიზაციისა და მათი მეშვეობით გამოხატული 
სახელმწიფო ნების რეალურად განსახორციელებლად საჭიროა ისეთი პირობების 
შექმნა, რომლებიც უზრუნველყოფენ სამართლის ყველა სუბიექტის მიერ კანონების 
მოთხოვნების ზუსტ და განუხრელად შესრულებას. კანონიერების შინაარსის 
შემადგენელი ამ მთავარი მოთხოვნის შესრულების შემთხვევაში, კანონიერება 
იქნება რეალური, წინააღმდეგ შემთხვევაში – ფორმალური3. კანონიერების 
რეჟიმი იცავს პიროვნებას თვითნებობისაგან, სახელმწიფოს – ანარქიისაგან, 
საზოგადოებას – ძალადობისაგან. კანონიერების რეჟიმის არარსებობა კი, თავის 
მხრივ, წარმოშობს ადმინისტრაციულ თვითნებობას და საყოველთაო  უკანონობას, 
ხელს უწყობს კორუფციის ზრდას, დამნაშავეობას, ძალადობის ესკალაციას და 
მიჰყავს საზოგადოება დეგრადაციისაკენ.4  შესაბამისად, კანონიერების რეჟიმი 
დემოკრატიისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ელემენტია, და ეს ბუნებრივია, ვინაიდან კანონიერება ორგანულადაა დაკავშირებული 
სამართლებრივი სახელმწიფოს საქმიანობასთან. ამდენად, კანონიერება არის 
სამართლებრივი რეჟიმი, რომლის დროსაც სამართლებრივი ურთიერთობის 
ყველა სუბიექტის მიერ ხდება ნორმატიული დანაწესების ზუსტად და განუხრელად   
დაცვა, აღსრულება და გამოყენება, ხოლო კანონიერების მოთხოვნებია: კანონის 
უზენაესობა5; საერთაშორისო აქტებით გაცხადებული ადამიანის უფლებებისა და 
თავისუფლებების უზრუნველყოფა; კანონების გამოცემა მხოლოდ უფლებამოსილი 
ორგანოების მიერ, კომპეტენციის ფარგლებში; კანონმდებლობის დროული  

1 Robert McCorquodale (ed) The Rule of Law in International and Comparative Context (British Institute of 
International and Comparative Law, London 2010) 29.
2  Aharon Barak, The Judge in a Democracy (Princeton University Press, Princeton 2006) 55.
3  პოლიციურ სახელმწიფოში, როდესაც  კანონებზე, რომლებიც არ აწყობთ ხელისუფლებაში მოსულთ, 
ღიად უარს ვერ ამბობენ, ხოლო თავიანთი კანონები ჯერ მიღებული არა აქვთ, ხელისუფლება ქვეყნის 
მართვას იწყებს კანონქვემდებარე აქტებისა და მათზე დაფუძნებული, სახელმწიფოს თანამდებობის 
პირების დისკრეციული უფლებამოსილების (რომელიც თვითნებობის ტოლფასია) განხორციელებით. 

სახელმწიფოში, სადაც საკანონმდებლო ორგანოსგან განსხვავებით, ძლიერია აღმასრულებელი და 
სადამსჯელო ორგანოები, მყარდება ფორმალური კანონიერების რეჟიმი, სადაც სიტყვით კანონი 
ზეიმობს,  საქმით კი იგი გათელილია.
4  Mary Robinson, A Voice for Human Rights (University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2006) 171-171.
5  Верховенство права (верховенство закона[прим. 1], англ. rule of law) — правовая доктрина, согласно 
которой никто не выше закона, все равны перед законом, и никто не может быть наказан государством 
иначе как за нарушение закона и в установленном законом порядке. ↑ Stein R. Rule of Law: What Does it 

Mean? (англ.) / / Minn. J. Int’l L. 2009. Vol. 18. P. 293
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განახლება საზოგადოების განვითარების მოთხოვნების შესაბამისად; ნებისმიერი 
უკანონობისა და თვითნებობის აღკვეთა; ზედამხედველობა კანონმდებლობის 
ზუსტად  და განუხრელად დაცვასა და აღსრულებაზე. 

საზოგადოების სამართლებრივი ცხოვრების პრინციპული დებულებები, რომლებიც 
გამოხატავენ კანონიერების შინაარსს, წარმოადგენენ კანონიერების პრინციპებს, 
რომლებსაც მიეკუთვნება: კანონიერების საყოველთაობა – ყველას მიერ, 
გამონაკლისის გარეშე,  კანონიერების დაცვის სავალდებულოობა და კანონის წინაშე 
თანასწორობა განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, 
პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური 
კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, 
საცხოვრებელი ადგილისა; კანონიერების ერთიანობა – კანონის თანაბარი 
ძალა სახელმწიფოს მთელ ტერიტორიაზე და კანონის ერთგვაროვანი გაგება და 
აღსრულება ქვეყნის მასშტაბით; კანონიერების  უწყვეტი  კავშირი კულტურასთან – 
კანონიერება ემყარება სამართლებრივ კანონებს და სამართლებრივ კულტურას. 
რაც უფრო მაღალია მოსახლეობის კულტურა, მით უფრო მყარია კანონიერება. 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საზოგადოების სამართლებრივი კულტურა, 
ვინაიდან  სამართლებრივი ცოდნა წარმოადგენს  კანონების შექმნის პირობას 
და ხელს უწყობს კანონების დაცვასა და აღსრულებას; კანონიერებისა და 
მიზანშეწონილობის ერთიანობა – კანონით დადგენილი წესიდან გამონაკლისების 
დაუშვებლობა მოჩვენებითი მიზანშეწონილობით. იმისთვის, რომ კანონი იყოს 
ოპტიმალური, იგი უნდა გამოხატავდეს არა მხოლოდ საზოგადოების ნებას, არამედ  
უნდა შეესაბამებოდეს საზოგადოების განვითარების მოთხოვნებს; პასუხისმგებლობის 
გარდაუვალობა – კანონიერების უზრუნველყოფა დაკავშირებულია არა კანონის 
სიმკაცრესთან, არამედ პასუხისმგებლობის დაკისრების გარდაუვალობასთან; 
კონტროლი კანონების რეალიზაციაზე – საზოგადოების მიერ სახელმწიფო 
ორგანოების, თანამდებობის პირების და სამართალდამცველ სიტემის საქმიანობაზე 
კონტროლი, რისი მიზანიცაა კანონების ურყეობა და მოქალაქეების უფლებებისა 
და კანონიერი ინტერესების დაცვა. კანონიერების აღნიშნული პრინციპები 
ურთიერთდაკავშირებულია ერთმანეთთან და აყალიბებს პრინციპების ერთიან 
სისტემას, რომლის მეშვეობით შესაძლებელია კანონიერების მდგომარეობაზე, 
დონესა და ხასიათზე მსჯელობა.

კანონიერების პრინციპს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ადამიანის უფლებათა 
ევროპულ კონვენციაში6 (შემდგომში კონვენცია). ევროპული სასამართლოს 
გადმოსახედიდან „კანონიერება“ ,,ავტონომიური“ ან „კვაზიავტონომიური“ 
ცნებაა, რადგან ევროპულ სასამართლოს ჩამოყალიბებული აქვს კრიტერიუმების 
ერთობლიობა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ის ქმედება, რათა 
კონვენციის დარღვევად არ ჩაითვალოს.7 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით, 
,,კანონიერება“  გულისხმობს: სამართლებრივი რეგულირების არსებობას, ამასთან, 
ყოველი უფლების აღიარებას უნდა გააჩნდეს ნაციონალურ კანონმდებლობაში 
მისი რეალიზაციისათვის ,,საკმაოდ ეფექტური სამართალგამოყენებითი 

6  Jacobs, White & Ovey, The European Convention on Human Rights (3rd edn, OUP, Oxford 2002)
7   ibid 187. 
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მექანიზმები“8;  სახელმწიფო ორგანოთა ქმედება  უნდა ეფუძნებოდეს კანონს, 
რომელშიც მოიაზრება არა მხოლოდ ნაციონალურ კანონმდებლობაში არსებული 
კანონის ტექნიკური განმარტება, არამედ საზოგადოებრივი ურთიერთობის 
მარეგულირებელი ნებისმიერი სამართლებრივი ნორმა 9,10. ამის გარდა, კონვენციის 
მიზნებისთვის: [1] კანონი უნდა იყოს ადეკვატურად ხელმისაწვდომი და [2] 
კანონი უნდა იყოს სათანადო სიცხადით ფორმულირებული, კერძოდ ისე, რომ 
მოქალაქეს (თუ საჭიროა იურიდიული კონსულტაციის გავლის შემდეგ) შეეძლოს 
გონივრულ ფარგლებში იმ სამართლებრივი შედეგის განჭვრეტა, რომელიც 
შეიძლება მოჰყვეს მის ქმედებას11. განჭვრეტადობა არ გულისხმობს აბსოლუტურ 
სიცხადეს, მისი ხარისხი „მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული კონკრეტული კანონის 
შინაარსზე, მისი მოქმედების სფეროზე და იმ პირთა რაოდენობასა და სტატუსზე, 
რომელზეც იგი ვრცელდება“.12  სტანდარტი, რომელსაც ევროპული სასამართლო 
იყენებს „განჭვრეტადობის“ შესაფასებლად, განსხვავებულია კონკრეტული საქმის 
გარემოებების მიხედვით და ის, რაც დარღვევად ითვლება ჩვეულებრივი მოქალაქის 
შემთხვევაში, შეიძლება არ მიიჩნეოდეს ასეთად საჯარო მოხელეების შემთხვევაში13. 

აღიარებს რა პრაქტიკაში სამართლებრივი ნორმების აბსოლუტური სიზუსტით 
გამოყენების  შეუძლებლობას, ევროპული სასამართლო  განსაკუთრებით აღნიშნავს  
სახელმწიფო ორგანოთა თვითნებობისაგან დაცვის ადეკვატური მექანიზმების 
შექმნის აუცილებლობას როგორიცაა სახელმწიფო ორგანოთა გადაწყვეტილებების  
სრულფასოვანი სასამართლო კონტროლი, ასევე ამ ორგანოთა მიერ თავისი 
მოქმედების საფუძვლების განმარტება; ამ მექანიზმების გაუთვალისწინებლობა, 
სახელმწიფო ორგანოთა ფართო უფლებამოსილება, რომელიც არანაირ 
ფარგლებსა და შეზღუდვებს არ შეიცავს, და სახელისუფლებო უფლებამოსილებათა 
განხორციელების პირობების რეგლამენტირების არარსებობა  კონვენციით 
გათვალისწინებული ,,კანონიერების” კრიტერიუმის დარღვევას წარმოადგენს14.  
სახელმწიფო უნდა მოქმედებდეს  კომპეტენტური (უფლებამოსილი) ორგანოს სახით 
(სუბიექტის კანონიერება) და მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში (საგნობრივი 
კომპეტენცია); სახელმწიფო უნდა მოქმედებდეს კანონიერად, ახორციელებდეს 
კომპეტენციით განსაზღვრულ ფუნქციას, ასევე ,,კანონით განსაზღვრული 
თანმიმდევრობით”15 ე.წ. ფორმალური კანონიერების დაცვითაც, რაც მოიცავს 
იერარქიით განსაზღვრული თანმიმდევრობის დაცვასა და კანონზე დაფუძნებული 
ქმედების განხორციელებას.

8  McCann and Others v. the United Kingdom, Judgment of 27 September 1995, Series A no.324. para193
9  Sunday Times v United Kingdom (App no 6538/74) ECHR 26 April 1979 - ევროპულმა სასამართლომ 
მიიჩნია, რომ საერთო სამართალი წარმოადგენდა „კანონს“
10 Barthold v Germany (App no 8734/79) ECHR 25 March 1985 - კანონად ჩაითვალა პროფესიული წესების 
მიღებაზე უფლებამოსილი ვეტერინარ ქირურგთა საბჭოს მიერ მიღებული წესები
11 Sunday Times v United Kingdom (App no 6538/74) ECHR 26 April 1979
12 Vogt v Germany (App no 17851/91) ECHR 26 September 1995
13 Leander v Sweden (App no 9248/81) ECHR 26 March 1987
14    Malone v. The United Koingdom, Judgment of 2 August 1984, series A no.82)
15    Perks and Others v. the United Kingdom, Judgement of 12 October 1999
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ჭიაბერის საბუთი თამარ მეფის ავტოგრაფით

უძველესი ისტორიული საბუთი, შეწირულების სიგელი, ინახება 
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში (Ad-2); XII საუკუნის ბოლო 

(თარიღდება ჭიაბერის ამირსპასალარობისა და მანდატურთუხუცესობის, 
ორი სახელოს (თანამდებობის) ერთდროულად ფლობის, პერიოდით); 

შესრულებულია ეტრატზე გარდამავალი მხედრული ხელით, გრაგნილი, 
თავნაკლული.

საბუთის თანახმად, საქართველოს მანდატურთუხუცეს-ამირსპასალარი 
ჭიაბერი შიომღვიმის მონასტერს სწირავს ჟინვალში მოსახლე ვაჭრებს 

სამოსახლო მიწებითურთ. რადგან შეწირულება სახელმწიფო საკუთრებაში 
არსებული მიწებიდან ხდება, ნებართვას საქართველოს მეფისგან იღებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ შეწირულება კერძო საკუთრებიდან არ მომხდარა, 
ჭიაბერმა სანაცვლოდ განიჩინა წირვა და აღაპი  (მონასტერმა იკისრა 

ვალდებულება, პერიოდულად, ჭიაბერის სახელზე აღესრულებინა ღვთის 
მსახურება) ანუ შეწირულება განხორციელდა ორმხრივი ვალდებულებით.  

ეს ფაქტი მიგვითითებს მეფის მოხელეთა უფლებების ზრდაზე. 

საბუთი მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ შეიცავს  თამარ მეფის ავტოგრაფს, 
მის დამტკიცებას (რეზოლუციას). ‘‘ესე მანდატურთუხუცესისაგან შეწიროდ 

(sic) განაჩენი ჩემგანცა მტკიცეა’’ - თამარის ხელით შესრულებული 
ჩვენამდე მოღწეული ტექსტია.
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“შეგიძლია, რამდენიც გნებავს იმდენი იყვირო, 

შენი ყვირილი არავის ესმის, 

და მერე, თუკი  მოყვები შენს ისტორიას,

 არავინ დაგიჯერებს,

 და იცი რატომ?

 იმიტომ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს წამება“

თამარ ლალიაშვილი

გრიგოლ რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტის 

პროფესორი, სამართლის დოქტორი

წარსულის დაძლევის სამართლებრივი გზები და მექანიზმები საქართველოში

ამნისტია, ამნეზია თუ სისხლის სამართლებრივი დევნა

სიმართლის კომისიები და ინდივიდუალური ამნისტია

შესავალი: პრობლემის წამოჭრა

საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდეგ უამრავი ადამიანი გახდა სახელმწიფოს 
თვითნებობის მსხვერპლი. ბევრი მათგანი პოლიტიკური მოტივით დამნაშავედ და  
დაზარალებულად  გადაიქცა.

ახალი ხელისუფლების მოსვლისთანავე  მოქალაქეებმა საქართველოს პროკურატურას 
ორი თვის მანძილზე 200001-მდე განცხადებით მიმართეს ძველი ხელისუფლების მიერ  
მათი  უფლებების უხეში დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. 

მარტო სამართალდამცავ ორგანოთა უკანონო ქმედებებზე საქართველოს მთავარ 
პროკურატურაში ათასზე მეტი განცხადებაა რეგისტრირებული, მათგან მრავალი  
პროკურატურის პროკურორებსა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეებს ეხება.2

საქართველოში მიმდინარე მოვლენებმა, კერძოდ ამა წლის რვა თებერვალს  საჯარო 
ბიბლიოთეკის წინ საზოგადოების ნაწილის მიერ მათ მიმართ წინა ხელისუფლების 
მხრიდან განხორციელებულ უსამართლობაზე მძაფრად გამოხატულმა პროტესტმა,  

1  http://www.interpressnews.ge/ge/politika/223693-archil-kbilashvili-cikhis-thematikis-shestsavla-
gvadzlevs-imis-thqmis-safudzvels-rom-cikhis-ckhovreba-danashaulebrivi-iyo.html?ar=A
2  საქართველოს მთავარი პროკურორის განცხადება საქართველოს უნივერსიტეტში სტუდენტებთან 
შეხვედრისას, 2013 წლის 21 თებერვალი.
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ასევე ტელემაუწყებლობა რუსთავი 2-ის წინ ბ. რობაქიძის  საქმესთან დაკავშირებით 
საზოგადოებრივმა საპროტესტო აქციამ,3  თვით ნაციონალური მოძრაობისა და კოალიცია 
ქართული ოცნების წევრს შორის სატელევიზიო დებატებისას მომხდარმა მწვავე კამათმა 
და ფიზიკურმა დაპირისპირებამ4, კიდევ ერთხელ დაადასტურა  თუ რაოდენ ღრმა და 
მძიმეა საზოგადოების ის ჭრილობები, რომელიც მათ წინა ხელისუფლების მმართველობის 
რვა წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული  ძალადობისა და 
უმართლობის შედეგად მიიღეს. 

ახალ ხელისუფლებას დღეს ადამიანის უფლებათა  მძიმე დარღვევები მემკვიდრეობად 
ერგო დღეს საზოგადოება კვლავ რამდენიმე ნაწილად  არის გაყოფილი:

ა. ძველი ხელისუფლების მომხრეებად, 

ბ. იმ პირებად, რომლებიც იძულებულნი იყვნენ, პოლიტიკური მოტივით წინა 
ხელისუფლების პერიოდში სხვადასხვა სახის დანაშაულებრივი ქმედებები 
ჩაედინათ,  და 

გ. დაზარალებულებად, რომლებმაც საკუთარ თავზე ან მათი ოჯახის წევრებზე 
განიცადეს სახელმწიფოს მხრიდან ადამიანის უფლებათა მძიმე დარღვევები.

დღეს ის პირები, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებდნენ  უმართლობას,  ცდილობენ 
ყველა გზით, ყველა საშუალებითა და მექანიზმებით გადაირჩინონ თავი, ხოლო 
დაზარალებულები კი ესწრაფვიან მიაღწიონ სამართლიანობას, რამაც შესაძლებელია 
საფრთხე შეუქმნას ახალგაზრდა დემოკრატიას საქართველოში.

მსოფლიო გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც უამრავი ადამიანი ძველი 
ხელისუფლების თვითნებობის მსხვერპლი იყო, საზოგადოების მოლოდინი ახალი 
ხელისუფლებისადმი საკმაოდ დიდია,  შესაბამისად მაღალია ახალ ხელისუფლებაზე 
საზოგადოებრივი ზეწოლაც. ახალმა ხელისუფლებამ საზოგადოებას მოლოდინი არ 
უნდა გაუცრუოს.

ახალმა ხელისუფლებამ, რომელმაც საკუთარ თავზე გამოსცადა უსამართლო დევნა, 
ზეწოლა, უკანონობა, თავისი პოლიტიკური კურსი სწორედ იმ მიმართულებით უნდა 
გაატაროს, რომ დაძლიოს წარსული, აღმოფხვრას ჩადენილი უსამართლობა და არ  
დაუშვას  იგივე მომავალში. 

წარსულის დაძლევა ყოველთვის პრევენციულ ფუნქციას იძენს. მომავალში 

ძველი რეჟიმის დროს განხორციელებული უმართლობისა და ადამიანის 

უფლებათა უხეში დარღვევების განმეორების თავიდან აცილება მრავალ 

ქვეყანაში წარსულის დაძლევის მამოძრავებელ ღერძად იქცა. სწორედ 

სინათლეზე გამოტანილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები 

3  http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/230222-telekompania-qrusthavi-2q-than-saprotesto-
aqcia-mimdinareobs.html?ar=A
4  http://www.interpressnews.ge/ge/politika/229648-koba-davithashvili-da-sergo-ratiani-erthmaneths-
fizikurad-gaustsordnen.html?ar=A, კობა  დავითაშვილი და სერგო რატიანი ერთმანეთს ფიზიკურად 
გაუსწორდნენ. თვით კობა დავითაშვილი არაერთხელ გახდა ძველი ხელისუფლების რეჟიმის 
მსხვერპლი და მასზე პოლიტიკური ნიშნით არაერთხელ მოხდა ფიზიკური ანგარიშსწორება. მაგ. 26 
მაისის აქციის დარბევისას..
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წარმოადგენს მომავალში ავტორიტარული რეჟიმის შექმნის მცდელობის 

პრევენციას.5

 მსოფლიო გმოცდილებამ6 აჩვენა, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული დანაშაულების 
სისხლისსამართლებრივი დევნა არ არის მიზანშეწონილი.  ამის მაგალითია მსოფლიოში  
30-ზე მეტი ქვეყანა, მათ შორის ევროპის ქვეყნები, სადაც დიქტატორულ რეჟიმს, 
შიდაძალადობრივ სისტემებს წერტილი დაესვა და სწორედ ერის გამთლიანების, 
მომავალი ძალადობის თავიდან აცილების, დემოკრატიის განვითარებისა და 
სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნის მიზნით ეთქვა უარი პოლიტიკური მოტივით 
ჩადენილ დანაშაულებათა დასჯას7.  

ნელსონ მანდელას განცხადებით, პოლიტიკურად მოტივირებული დანაშაულისთვის 
ადამიანები არ უნდა დაისაჯონ; ეს იყო სისტემის ბრალი, რომელმაც ადამიანები 
ერთმანეთის წინააღმდეგ აამხედრა, სისტემის დევნა კი სისხლის სამართლის წესით 
დაუშვებელია, შესაძლებელია მხოლოდ ამ სისტემის უსამართლობისათვის ფარდის 
ახდა.8

ავტორიტარული წარსულის დაძლევის გზები (შესაძლებლობები) და მექანიზმები 
(მსოფლიო გამოცდილება)

     წარსულის დაძლევის გზები და შესაძლებლობები

1. ავტორიტარული წარსულის დაძლევის რამდენიმე გზა არსებობს.

სამართლისა და პოლიტიკური მეცნიერებების მომცველი საერთაშორისო 
ტრანსფორმაციის კვლევებით  დადგენილია ავტორიტარული, დანაშაულებრივი 
პოლიტიკური წარსულის დაძლევის ხუთი ოფცია9:

ა. ამნეზია (Amnesie).  

ამნეზია ნიშნავს მძიმე  ავტორიტარული წარსულის მშვიდობით დატოვებას და 
დავიწყებას. 

ავტორიტარული წარსულის დავიწყების სურვილი რეალურად გულისხმობს 
მსხვერპლთა მიმართ ჩადენილ პოლიტიკურ დანაშაულთა გამოკვლევასა და 
სამართლიანობის აღდგენაზე უარის თქმას. წარსულის დავიწყების სურვილი 
წარმოადგენს ავტორიტარული წარსულის რეაგირების გარეშე დატოვებას, 
იმისდა მიუხედავად ეს გენერალური ამნისტიით მოხდება თუ წარსულის 
გადავიწყებით. (ამნეზიის  მაგალითია არგენტინა, სადაც წარსულის დასაძლევად 
გამოყენებული იქნა გენერალური ამნესტია );10

5  Siegmar Schmidt, Amnesie, Amnestie oder Aufarbeitung,  2009, 1 auflage, S. 8. ‚‚We deal with the past in order 

to adress the future” ეს არის სიტყვები გაეროს გენერალური მდივნების შაბაისია და /თაკურის

6  Wahrheitskommissionen zur Vergangenheitsbewältigung am Beispiel Südafrikas, HEINZ, Wolfgang S.: 
Wahrheitskommissionen und Friedenskonsolidierung. In: IMBUSCH, Peter (Hrsg.): Gerechtigkeit – Demokratie – 
Frieden. Eindämmung oder Eskalation von Gewalt? AFK-Schriftenreihen, Bd. 33. Baden-Baden 2007, S. 156-175.
7  Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Report Doc 11459 4Dezember 2007
8 http://www.politische-bildung-brandenburg.de/publikationen/pdf/aufarbeitung_versoehnung.pdf
9 Ralf K. Wüstenber, Aufarbeitung oder Versöhnung?
Ein Vergleich der Vergangenheitspolitik in Deutschland und Südafrika.S.13
10 In argentienien unternahm die Regierung Alfosin 1987 mit dem Punto final ein Gesetz mit dem Ziel die 
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ბ. ადამიანის უფლებათა მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე  დარღვევების მიმართ 
სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება.  იუსტიციური მიდგომა (მაგ. 
ნაცისტური გერმანიის დამარცხების შემდეგ, დამნაშავეთა სისხლის სამართლის 
წესით დასჯა); 

გ.  ჩადენილი უსამართლობის გამოკვლევა, სიმართლის დადგენა და სამართლებრივი  
მშვიდობის აღდგენა, მაგრამ არა დასჯის გზით, სხვადასხვა სახის კომისიების 
მეშვეობით, (მაგ: სიმართლის კომისია), ამნისტიის გამოყენებით; მაგალითად, 
სიმართლის კომისია წარმოადგენს კომპრომისს ამნეზიასა და დასჯას შორის.11

დ.დაზარალებულთათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; მატერიალური, 
იურიდიული, მორალური რეაბილიტაცია;

ე.არასისხლისსამართლებრივი სანქციების დაკისრება, მაგ: საჯარო სამსახურებიდან 
წმენდა, შებღალული წარსულის მქონე თანამშრომლების განთავისუფლება 
სამსახურიდან.12

2. წარსულის დაძლევის მექანიზმები

   საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე ძველი ავტორიტარული რეჟიმის 
ახალი დემოკრატიულით შეცვლის შემდეგ ცნობილია წინა ხელისუფლების მიერ 
განხორციელებული უმართლობის შედეგად დამკვიდრებული მძიმე წარსულის 
დაძლევის შემდეგი მექანიზმები:

ა.  საერთაშორისო ტრიბუნალები.  

      საერთაშორისო ტრიბუნალების გამოყენება საჭირო  ხდება მაშინ, როდესაც 
ამოწურულია ყველა შიდანაციონალური  რესურსი  (მატერიალური, ადამიანური) 
იმისა, რომ ნაციონალურ დონეზე  პოლიტიკური მოტივით ჩადენილ დანაშაულთა 
დევნა განხორციელდეს. (ამის ერთ ერთი მაგალითია იუგოსლავიის ტრიბუნალი)13

ბ.  შიდანაციონალური სასამართლოები. 

   შიდანაციონალური სასამრთლოების მეშვეობით  პოლიტიკურ დამნაშავეთა დევნა, 
ყოველთვის ,,გამარჯვებულის იუსტიციის“ საფრთხეს ქმნის. 

Vergangenheit  ruhen zu lassen. Siegmar Schmidt, , Amnestie, Amnesie oder Aufarbeitung, 2009, 1 auflage, s. 9
11  ,,  ,,the truth and reconcilation commission represents a compromise between thouse who want amnesia and 
thouse who want retribution,, Archbishop Desmond Tutu,  Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 
working paper 2008,
Report Doc 11459 4Dezember 2007
12    http://www.politische-bildung-brandenburg.de/publikationen/pdf/aufarbeitung_versoehnung.pdf გვ..13
13    KRITZ, Neil J.: Dealing with the Legacy of Past Abuses. An Overview of the Options and their Relationship 
to the Promotion of Peace, in: Bleekerm Mo and Jonathan Sisson (ed.): Dealing with the Past. Critical Issues, 
Lessons Learned, and Challenges for Future Swiss Policy. Swiss Peace, KOFF-Series, 2/2004:15-30.
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გ.  ე.წ ჰიბრიდული სასამართლოები. 

       ასეთი სასამრთლოები იქმნება ადგილობრივი და საერთაშორისო სისხლის სამრთლის 
პროცესების გაერთიანების გზით. მაგ. ასეთი სასამრთლო დღესაც მოქმედებს 
კოსოვოში14.

დ. სიმართლის კომისიები, რომელთა გამოყენების რეკომენდაციასაც აძლევს ევროსაბჭოს 
საპარლამენტო ასამბლეა ევროსაბჭოს ხელშემკვრელ იმ სახელმწიფოებს, სადაც ჯერ 
კიდევ  წარსულის მემკვიდრეობად არსებობს ადამიანის უფლებათა მძიმე დარღვევის 
შემთხვევები.15 ეს კომისიები მოწოდებულია წარსულის დასაძლევად, საზოგადოების 
გასაერთიანებლად და შესარიგებლად. სიმართლის კომისიების საქმიანობის 
სამართლებრივ საფუძველს ამნისტია წარმოადგენს.

ე. ლუსტრაციის შესახებ კანონი და სხვა კანონები.

თუ რომელ ოფციას  და წარსულის დაძლევის რომელ მექანიზმს გამოიყენებს ქვეყანა 
დამოკიდებულია თვით სახელმწიფოსა და მისი სისტემის ცვლაზე.

სხვადასხვა ქვეყნები ოფციათა ერთობლიობასაც იყენებენ.

3. სისტემის შეცვლის სახეები:

ზოგადად ცნობილია სისტემის ცვლის სამი ძირითადი სახე: დამხობა, რეფორმა და 
პოლიტიკური კომპრომისი.16

ა. ამნისტიის მნიშვნელობა და როლი წარსულის დასაძლევად

ამნისტიას შეუძლია ახალი ძალადობა თავიდან აიცილოს და პოლიტიკური სტაბილურობა 
შექმნას ქვეყანაში.

 ავტორიტარულიდან დემოკრატიულ რეჟიმზე გადასვლის შემდეგ - 1980 წელს ლათინურ 
ამერიკაში, ხოლო 1989 წლიდან აღმოსავლეთ ევროპაში- წარსულის დაძლევისათვის 
ამნისტიის გამოყენება სისტემის ცვლის სახეზე გახდა  დამოკიდებული. 

არაერთი ქვეყნის, განსაკუთრებით კი იმ ქვეყნების გამოცდილებამ, სადაც ხელისუფლების 
ცვლა მშვიდობიანად განხორციელდა, უჩვენა, ახალი დემოკრატიული მთავრობის 
სტაბილურობის ერთ ერთ უმნიშვნელოვანეს გარანტს სწორედ ამნისტია წარმოადგენს.  

14  KRITZ, Neil J.: Dealing with the Legacy of Past Abuses. An Overview of the Options and their Relationship 
to the Promotion of Peace, in: Bleekerm Mo and Jonathan Sisson (ed.): Dealing with the Past. Critical Issues, 
Lessons Learned, and Challenges for Future Swiss Policy. Swiss Peace, KOFF-Series, 2/2004:15-30.

15 Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Report Doc 11459 4Dezember 2007,  international experience shows that truth commission may be an effective 
mechanism for addressing past human rights violations, identifying their roots and causes and promoting necessary 
reforms which would prevent such violations from being repeated. By allowing the victims of abuses to be heared, 
truth commissions help reconstitute their sense of civic membership thus facilitate reconciliation. Thy may also 
play a useful complementary role to criminal justice but cannot and should not be seen  as an alternative to it
16  Ralf K. Wüstenber, Aufarbeitung oder Versöhnung?
Ein Vergleich der Vergangenheitspolitik in Deutschland und Südafrika.S.13
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დღეისათვის სიმართლისა და შერიგების კომისიების ნიადაგზე, რის სამართლებრივ 
საფუძველს ამნისტია წარმოადგენს, მსოფლიოში წარსულის დაძლევის ყველაზე 
წარმატებულ სამაგალითო ქვეყნად სამხრეთ აფრიკა სახელდება.17

საქართველოში წარსულის დაძლევის გზები და მექანიზმები

(ინდივიდუალური ამნისტიის  გამოყენება და არა სისხლის 
სამართლებრივი დევნა)

სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება, საქართველოში დღეს 

არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილი არ არის რიგი 

ფაქტორების გამო.

ეს ფაქტორებია:

1.სისტემის ცვლის ხასიათი.

სისტემის ცვლა მოხდა მშვიდობიანი გზით;

აქ არ არსებობს  რევოლუციურად გამარჯვებული მხარე და შესაბამისად რევოლუციურად 
გამარჯვებულის  იუსტიციაც არ არსებობს. გამარჯვებულის იუსტიცია ჩვენ შედეგად 
მივიღეთ, ვიხილეთ,  და გამოვცადეთ ვარდების რევოლუციის შემდეგ.

2. სამართლებრივი თვალსაზრისით,

ვარდების რევოლუციის შემდგომ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ყველა საქმეზე 
სისხლისსამართლებრივი დევნის ნორმალური პროცესის წესით განხორციელება (რაც 
დიდ სირთულეებთანაა დაკავშირებული). იმისათვის, რომ იუსტიციას საზოგადოების 
ნდობა დაუბრუნდეს, ახალმა ხელისუფლებამ სამართლებრივი სახელმწიფოს 
პრინციპებით უნდა იმოქმედოს; ეს კი ნიშნავს, რომ შესაძლოა მთელ რიგ შემთხვევებში, 
სადაც რეალურად დანაშაულებრივი ქმედება განხორციელდა პროცესუალური 
ნორმების დარღვევის ან სხვა მიზეზების გამო, ბრალდების აღძვრა დაუშვებელი გახდეს. 
ამავდროულად სისხლის სამრთლებრივი დევნა ყველა საქმეზე, თუნდაც რეალური 
დამნაშავის  მიმართ ყოველთვის არ ნიშნავს, გამამტყუნებელი განაჩენის დადგენას.

2.დაზარალებულთა სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამრთლის 

შესაბამისად

გამამტყუნებელი განაჩენის დადგენა არ ნიშნავს დაზარალებულთა მიმართ ზარალის 
კომპენსაციას; გამამტყუნებელი განაჩენით მხოლოდ სასჯელი შეეფარდება დამნაშავეს. 
სისხლის სამრთლის წესით დაზარალებულისათვის მიყენებული ზიანის დადგენაც კი არ 
შეიძლება. 

17.    �as �arlament, �r.�46 / 09.11.2009, Aus �olitik und �eitgeschichte,.    �as �arlament, �r.�46 / 09.11.2009, Aus �olitik und �eitgeschichte,
�r.�46 / 09.11.2009 Manfred Öhm,  Möglichkeit zum �euanfang �RO
Südafrika wird oft wegen seiner Wahrheitskommission als Vorbild für den Umgang mit der Vergangenheit genannt.
file://localhost/Users/tamari/�ocuments/amnistia%203/�as%20�arlament,%20�r.%2046%202009,%20
09.11.2009%20-%20Mo%CC%88glichkeit%20zum%20�euanfang.html
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მსხვერპლთა დაზიანებული სიკეთის კვლავ აღდგენა უნდა განხორციელდეს 

გაეროს გენერალური ასამბლეის დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად 18

დაზარალებულთა მიმართ უნდა გავრცელდეს რეპარაციის პოლიტიკა, კერძოდ:

-რესტიტუცია, (restitution) ხელახალი აღდგენა, რაც მიმართულია დაზარალებულის იმ 
ურთიერთობებსა და მდგომარეობაში აღდგენისაკენ, რომელიც მას მისი უფლებების 
დარღვევამდე გააჩნდა.

-კომპენსაცია, (kompensation, redress) ზიანის ანაზღაურება. ფინანსური კუთხით 
მიყენებული იმ ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა განხორციელებული ქმედებით. 
ეს შეიძლება იყოს: ფსიქიკური ზიანი, შემოსავლის დაკარგვა სამეურნეო საქმიანობაში, 
ექიმის ჰონორარი და სხვ.

-რეაბილიტაცია,  (rehabilitation) ღირსებისა და პატივის აღდგენა.

- პრევენცია (Guarantees of non repetirion) - პრევენციული ღონისძიებები მიმართული 
ადამიანის უფლებათა მომავალში დაცვისაკენ.

3.ეკონომიკური თვალსაზრისით 

ვარდების რევოლუციის შემდეგ ბიზნესის არაერთი წარმომადგენელი ერთდროულად 
გახდა მსხვეპლიც და  დანაშაულებრივი ქმედების ჩამდენი პირიც, მათი 
სისხლისსამრთლებრივი პასუხისმგებლობა გამოიწვედა ეკონომიკის განვითარებისა და 
ზრდის შეფერხებას.

4.ახალი ხელისუფლების პოლიტიკური ნება

ახალი ხელისუფლების პოლიტიკური ნება მიმართულია მომავალზე, დემოკრატიის 
განვითარებაზე, ადამიანის უფლებათა დაცვაზე. ახალი ხელისუფლების პოლიტიკური 
ნებაა: ფარდა აეხადოს იმ პოლიტიკურ რეჟიმს, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ 
8 წლის განმავლობაში ქვეყანაში სუფევდა; საზოგადოების გაერთიანებისა და შერიგების 
აქტით აღმოიფხვრას ადამიანის უფლებათა ის დარღვევები, რაც საზოგადოებამ 
საკუთარ თავზე განიცადა და არ დაუშვას ამის განმეორება; ახალი ხელისუფლება უარს 
ამბობს წარსულის დავიწყებაზე თუმცა მზადაა შერიგებისათვის, იგი იკვლევს წარსულის 
მძიმე შედეგებს, სურს სიმართლის დადგენა ვინაიდან შერიგება სიმართლის გარეშე 
წარმოუდგენელია

5. ინდივიდუალური და არა გენერალური ამნისტია

გენერალური ამნისტია უკვე იქნა გამოყენებული საქართველოში.

18    http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm  
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 
International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Adopted and 
proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005
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არჩევნების შემდგომ განვითარებულმა მოვლენებმა, თავისი უფლებების დასაცავად 
გააქტიურებულმა საზოგადოებამ ნათლად დაგვანახა, უმართლობა, რომელიც 8 წლის 
განავლობაში სუფევდა ქვეყანაში, მხოლოდ გენერალური ამნისტია არ არის საკმარისი 
იმ წარსულის დასაძლევად, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ დამკვიდრდა 
საქართველოში. განსახორციელებელია ამნისტიის ახალი აქტი, რომელიც საზოგადოებას 
საშუალებას  მისცემს ერთხელ და სამუდამოდ დაძლიოს წარსულის მძიმე შედეგები, 
აღმოფხვრას უსამართლობა, რათა მომავალში აღარ მოხდეს მისი განმეორება. 

ამნისტიის ეს სახე  გამოცდილია სხვადასხვა ქვეყანაში და იწოდება ინდივიდუალურ 
ამნისტიად.

ინდივიდუალური ანუ კვალიფიციური ამნისტია გამოიყენება უმართლობის ჩამდენ 
კონკრეტულ პირთა მიმართ კონკრეტული წინაპირობების არსებობის შემთხვევაში.  
კანონით დადგენილი კონკრეტული წინაპირობების არარსებობის შემთხვევაში  პირი 
ექვემდებარება სისხლისსამრთლებრივ პასუხისმგებლობას.

ინდივიდუალური ამნისტია ითვალისწინებს ბრალდებულის აქტიურ მონაწილეობას. 
გენერალური ამნისტიისაგან განსხვავებით ინდივიდუალური ამნისტიის ერთ ერთ 
უმნიშვნელოვანეს საფუძველს წარმოადგენს კონკრეტულ პირთა აღიარებითი 
განცხადება,  ამასთან დაცული უნდა იყოს პროპორციულობის პრინციპი დანაშულებრივი 
ქმედების დადგენილ პოლიტიკურ მოტივსა და განხორციელებულ ქმედებას შორის. 

ინდივიდუალური ამნისტიის გამოყენების წინაპირობები:

- საჯარო მოსამსახურეების, პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრებისა და მათი 
მხარდამჭერების მიერ განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედების პოლიტიკური 
ხასიათი და მოტივი; 

- დანაშაულებრივი ქმედების  ჩამდენი პირის მიერ საკუთარი უმართლობის აღიარება.

ამნისტიის განმახორციელებელი ორგანოები:

ბოლო ოცდაათი წლის განმავლობაში მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მძიმე წარსულის 
დასაძლევად იყენებს მექნიზმს, რასაც  სიმართლის კომისიას უწოდებენ19. 

- ევროსაბჭოს საპარლამენტო კომისია ევროსაბჭოს  იმ ქვეყნებს სადაც წარსულის 
მემკვიდრეობის შედეგად საზოგადოება კვლავ დაპირისპირებული და გაყოფილია20, 
რეკომენდაციას უწევს ისარგებლონ ასეთი კომისიებით.

19 �arliamentar� Assembl� of the Council of Europe �arliamentar� Assembl� of the Council of Europe
Report �oc 11459 4�ezember 2007, Use of experience of the “truth commission”: Over the last �ears, a growing 
number of countries around the world emerging from a difficult past have made use of a mechanism known as  
“truth commissions” These officiall� established bodies are set up to research and report on tragic violent events in 
the count�,s past, in particular to investigate human rights abuses committed b� former regimes….a quick Look at 
the most prominent truth commission naml� those in Argentina, Chile, El Salvador, Thouse Afrika and Guatemala 
gives an oportunit� to understand in which sirkamstancies this bodies are establihed.
20  �arliamentar� Assembl� of the Council of Europe  �arliamentar� Assembl� of the Council of Europe�arliamentar� Assembl� of the Council of Europe
Report �oc 11459 4�ezember 2007 :this experience of truth commission ma� be useful for those Council of 
Europe member states where the heritage of the past still divides societies
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- სიმართლისა და შერიგების კომისია იქმნება იქ, სადაც არსებობს კოლექტიური ბრალი, 
რაც იმას ნიშნავს, რომ მთლიანი ერი  ერთმანეთში დამნაშავედ, დაზარალებულად 
და ბრალეულად გადაჯაჭვულია და სამართალდამცავი ორგანოები თავის ფუნქციებს 
ვერ ასრულებენ.21 ეს არის ოფიციალური დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი22 
ორგანო, რომელიც ადამიანის უფლებათა დარღვევის  ფაქტებს, რომელიც ყოფილი 
ხელისუფლების მიერ არის ჩადენილი, იძიებს კანონით დადგენილი ვადის განმავლობაში. 
მისი საქმიანობა უნდა ემსახურებოდეს ადამიანის უფლებათა დაცვას.

დასკვნა

ინდივიდუალური ამნისტია საქართველოში არსებული რეალური 
სინამდვილისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია.

ინდივიდუალური ამნისტია შესაძლებელს გახდის ვარდების რევოლუციის შემდეგ 
გატარებული პოლიტიკის შედეგად დამნაშავედ და მსხვერპლად ქცეული საზოგადოების 
ფენების  ახალ,  სამართლიან  სისტემაში ინტეგრირებას. იგი მიმართულია მტრულ 
ბანაკებად დაყოფილი საზოგადოების შესარიგებლად, მოქალაქეთა გამთლიანების, 
დამშვიდებისა და მთლიანი საზოგადოების მოლოდინის დაკმაყოფილებისაკენ, რამეთუ 
მშვიდობიანად სამართლიანი მომავლის შექმნა დამნაშავედ და მსხვერპლად ქცეული 
საზოგადოების შერიგების გარეშე შეუძლებელია.

ამნისტიის მიზანს უნდა წარმოადგენდეს წინა ხელისუფლების პერიოდში პოლიტიკურ 
მოტივით ჩადენილ დანაშაულთა და მათ ჩამდენ პირთა გამოაშკარავება, დამნაშავეთა 
იდენტიფიცირება, ასეთ ქმედებათა მსხვერპლთა დადგენა, მათი ღირსებისა და 
მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

21    Sonja Bernecker, Dorothea Ittmann, Wahrheitskommissionen zur Vergangenheitsbewältigung 
am Beispiel Südafrikas, Handbuchartikel im Rahmen des Seminars „Friedenspädagogik in Konflikt- und 
Kriegsregionen“ an der Universität Tübingen, WS 2009/2010, Dozent: Uli Jäger.S. 1.
22  �arliamentar� Assembl� of the Council of Europe  �arliamentar� Assembl� of the Council of Europe�arliamentar� Assembl� of the Council of Europe
Report �oc 11459 4�ezember 2007
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ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
გადაწყვეტილება

 საქმე შოპფერი შვეიცარიის წინააღმდეგ

(SCHOPFER v. SWITZERLAND) 

(56/1997/840/1046) 

პროცედურა

1.  საქმე სასამართლოს წარუდგინა შვეიცარიის მოქალაქემ, ბატონმა ალუას 
შოპფერმა (განმცხადებელი) და ადამიანის უფლებათა ევროპულმა კომისიამ 
(კომისია) […]. განაცხადისა და მოთხოვნის საგანი იყო გადაწყვეტილების მოპოვება 
იმის თაობაზე, საქმის გარემოებები მიუთითებდა თუ არა მოპასუხე სახელმწიფოს 
მხრიდან კონვენციის მე-10 მუხლიდან გამომდინარე ვალდებულებების დარღვევაზე.  

 […] 
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ფაქტები

I. საქმის გარემოებები 

  6.  განმცხადებელი   ცხოვრობს რუტში    (ლუსერნის კანტონში).    ის 
იურისტი და    კანტონის საბჭოს (Großrat) ყოფილი წევრია.   განსახილველი   
დროისთვის   ის    იყო  ადვოკატი და   ახორციელებდა ბატონი ‘S’-ს 
დაცვას, რომელიც სასამართლო განხილვის (Untersuchungshaft) პერიოდში 
დაკავებული იყო მრავალეპიზოდიანი ქურდობის ჩადენის ბრალდებით.  
 
7.  1992 წლის 6 ნოემბერს ბატონ ‘S’-ს მეუღლემ ბატონ შოპფერს შეატყობინა, 
რომ ჰოჩდორფის რაიონის სახელმწიფო ორგანოს (Amtsstatthalteramt)  ორმა 
რაიონულმა კლერკმა (Amtsschreiber) ურჩია,  სხვა ადვოკატისთვის მიემართა  
მეუღლის დასაცავად, თუკი   მისი გათავისუფლება სურდა. 

  
A. განმცხადებლის საჯარო გამოსვლები 

8. 1992 წლის 9 ნოემბერს განმცხადებელმა გამართა პრესკონფერენცია 
ლუსერნში,თავის ოფისში, სადაც მან განაცხადა, რომ  ჰოჩდორფის რაიონული 
ორგანოს ოფისებში, წლების განმავლობაში ურცხვად იყო უგულებელყოფილი  
ლუსერნის კანტონის კანონმდებლობა და ადამიანის უფლებები […], და რომ  ამ 
ვითარებაში ბოლო იმედად მედიასაშუალებები ესახებოდა. […].  

9. მომდევნო დღეს ყოველდღიურმა გაზეთმა Luzerner Neueste Nachrichten (“the 
LNN”) გამოაქვეყნა შემდეგი სტატია (25-ე გვერდზე): 

 “ ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის (CDP) ყოფილი კონსულტანტი მოითხოვს 
გამოძიებას  ჰოჩდორფის რაიონულ ორგანოში 

‘იმ ბატონებს   თავს არ გავასულელებინებ ’

CDP-ის ყოფილი კონსულტანტი ალუას შოპფერი სერიოზულ ბრალდებებს უყენებს 
ჰოჩდორფის რაიონულ ორგანოს.  

‘ მე უკვე საკმარისად ვიწვნიე ჰოჩდორფის რაიონული ორგანოს წარმომადგენელი 
ბატონებისგან, რომლებიც მასულელებდნენ’– მრისხანედ აცხადებდა ალუას 
შოპფერი. ‘მე მხოლოდ ამ საკითხის მედიისთვის მიწოდება დამაკმაყოფილებს’. 
CDP-ის ყოფილი კონსულტანტისთვის მიმზიდველი აღმოჩნდა ოქტომბრის შუა 
რიცხვებში მისთვის (როგორც ადვოკატისთვის) მინდობილ საქმეზე  საქმისწარმოების 
პროცესში საზოგადოებისთვის მიმართვის უჩვეულო პრაქტიკა. ამ მომენტისთვის  კი 
მისი დაცვის ქვეშ მყოფ პირს ჰოჩდორფის რაიონის ციხეში წინასწარი პატიმრობის 
ერთი თვე შეუსრულდა.  
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დაპატიმრებული დაკავების ბრძანების გარეშე 

18 აგვისტოს  წლინახევრის გოგონას 20 წლის მამა  ძმასთან ერთად 
ავტომობილის რადიოსა და ტანსაცმლის ქურდობისთვის დააპატიმრეს, მაგრამ   
სამართალდარღვევის აღიარების შემდეგ გაათავისუფლეს; თუმცა როდესაც 15 
სექტემბერს ის ლუსერნის კანტონის პოლიციაში მივიდა  ძმის მდგომარეობის 
გასაგებად, ის უმალ დააპატიმრეს.  

‘როდესაც ჰოჩდორფის რაიონულ ორგანოში მოვიძიე ინფორმაცია პატიმრობის 
ბრძანების შესახებ, მე მითხრეს, რომ ბრძანება გაიცა ზეპირად’–  განაცხადა ალუას 
შოპფერმა, რომელიც პოლიციის მოქმედებას სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის 82-ე მუხლის აშკარა დარღვევად მიიჩნევს. ამ მუხლის თანახმად, 
‘პოლიციამ დაპატიმრება უნდა განახორციელოს დაპატიმრების შესახებ სათანადო 
წერილობითი ნებართვის საფუძველზე’. 

როდესაც ეს ბრალდებები  წარუდგინეს, ჰოჩდორფის პრეფექტს[ბატონი H. B.] 
ფაქტობრივად არაფერი უთქვამს. ‘როდესაც საქმეს მე ვუძღვები, არავინ 
დაპატიმრდება წერილობითი ბრძანების გარეშე’, მან განაცხადა: ‘ამ საქმის შესახებ 
მეტს ვერაფერს ვიტყვი’. მეორე მხრივ, ალუას შოპფერი, რომელსაც ბრალდებულის 
მეუღლემ სთხოვა ქმრის დაცვა, აღარ გაჩუმდებოდა: მეუღლემ მე მომმართა, 
რადგანაც იურიდიული დახმარების სქემის საფუძველზე დანიშნული ადვოკატი 
კლიენტს არ დაკავშირებია, მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე ექვსი კვირა იმყოფებოდა 
წინასწარ პატიმრობაში.’

შოპფერი დაუყოვნებლივ დაუკავშირდა ოფიციალურად დანიშნულ ადვოკატს, 
რომელმაც საქმე მას გადასცა. თუმცა ჰოჩდორფის რაიონულ ორგანოს არ 
სურდა, რომ შოპფერს განეხორციელებინა დაცვა იურიდიული დახმარების სქემის 
ფარგლებში, და არ დააკმაყოფილა მისი 29 ოქტომბრის მოთხოვნა იმ საფუძვლით, 
რომ არ არსებობდა იმ ადვოკატის დათხოვნის საფუძველი, რომელსაც საქმე 
მანამდე დაეწერა. თუმცა ის უფლებამოსილი იყო კერძო [შეთანხმების] საფუძველზე 
განეხორციელებინა წარმომადგენლობა. 

შოპფერი როგორც დაპატიმრების საფუძველი? 

ალუას შოპფერისთვის ბოლო დარტყმა იყო, როდესაც ბრალდებულის მეუღლე 
მივიდა და განუცხადა, რომ გასულ პარასკევს რაიონის ორმა მოხელემ [T.B.] და [B.B.], 
ურჩია არ დაეტოვებინა [შოპფერი] ადვოკატად ამ საქმეზე. ‘მათ მითხრეს, რომ ჩემს 
ქმარს არ გაათავისუფლებენ მანამ, სანამ ალუას შოპფერი რჩება მის დამცველად’ მან 
დაადასტურა LNN -ისთვის. მაგრამ [T.B.]-მ უარყო ნებისმიერი ჩარევა: ‘ეს აბსურდია. 
მე მსგავსი  არასდროს არაფერი მითქვამს. [B.B.] დაადასტურებს ამას. ის ესწრებოდა 
ჩემს საუბარს იმ კაცის ცოლთან’. 

ცხადია,ალუას შოპფერი ამას უყურადღებოდ არ დატოვებდა: ‘მე მოვითხოვ 
პრეფექტისა და რაიონული კლერკების დაუყოვნებლივ გადაყენებას და კანტონის 
გარეთ შექმნილი მიუკერძოებელი კომისიის მიერ ამ საქმის გულდასმით გამოძიებას’.”
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სტატიის გარეთ ჩარჩოში მოცემული იყო შემდეგი ტექსტი: 

“ბრალდებები“

ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ჰოჩდორფის რაიონული ორგანოს 
წინააღმდეგ სერიოზული ბრალდებები ჩნდება. პრეფექტის [H.B.] წინააღმდეგ 
საქმისწარმოება მიმდინარეობდა როტენბურგის ვალების ამომღები ოფიცრის 
[Betreibungsbeamter] [H.S.]-ის წინააღმდეგ არსებულ ბრალდებასთან დაკავშირებით. 
ის ლუცერნის რაიონულმა სასამართლომ  სამსახურებრივი საიდუმლოს 
გამჟღავნებისთვის 400 ფრანკით დააჯარიმა. და თუმცა  სააპელაციო სასამართლომაც   
დაადგინა, რომ სამართალდარღვევის ობიექტური ელემენტები აშკარა იყო,[H.B.] 
მაინც აპელაციის შედეგად  როტენბურგის ვალების ამომღები ოფიცერი გაამართლა.”

  სტატია ილუსტრირებული იყო ორი ფოტოგრაფიით, ერთზე გამოსახული იყო 
ჰოჩდორფის რაიონული ორგანოს შენობა, ხოლო მეორეზე  – პრეფექტი H.B. 
მინაწერით: “როდესაც მე ვარ პასუხისმგებელი საქმეზე, ვერავის დააპატიმრებენ 
წერილობითი ბრძანების გარეშე (Bei mir wird niemand ohne schriftlichen Haftbefehl 
festgehalten)”.

10. მეორე ყოველდღიურ გაზეთში, Luzerner Zeitung, 1992 წლის 10 ნოემბერს ასევე 
გამოქვეყნდა სტატია პრესკონფერენციის შესახებ, სახელწოდებით: “ახალგაზრდა 
მამაკაცი  წერილობითი ბრძანების გარეშე დააკავეს? ლუსერნის ადვოკატი ჰაჩდორფის 
რაიონულ ორგანოს ადანაშაულებს კანონის დარღვევაში (Junger Mann ohne Haftbefehl 
verhaftet? Luzerner Anwalt wirft Amtsstatthalteramt Hochdorf Rechtsverletzungen vor)”.    
11.  1992 წლის 10 ნოემბერს ლუსერნის კანტონის სახელმწიფო პროკურორის 
სამსახურმა გასცა პასუხი, მიუთითებდა რა, რომ ბრალდებული პირის დაპატიმრება 
მოხდა კანონის მოთხოვნათა დაცვით და განმცხადებელს არ შეუტანია საჩივარი 
ოფიციალურად დანიშნული ადვოკატის ნაცვლად მის დანიშვნაზე უარის საპასუხოდ. 
ეს პასუხი პრესაში 1992 წლის 11 ნოემბერს გამოქვეყნდა. 

12. 1992 წლის 13 ნოემბერს   Luzerner Zeitung-მა გამოაქვეყნა განმცხადებლის მიერ 
სახელმწიფო პროკურორის განცხადების საპასუხოდ გამოცემული პრესკომუნიკეს 
შეჯამება. ბატონი შოპფერის თქმით,  S-ს “უხეში და მიუღებელი ფორმით” (in 
absolut grober und nicht mehr zu verantwortender Weise) დაკავებით დაირღვა 
როგორც კონსტიტუცია, ისე კანტონის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. 
განმცხადებელმა ასევე მოიყვანა ციტატა სხვა ადვოკატისგან მიღებული წერილიდან: 
“ჰოჩდორფში არსებული მდგომარეობა შორს არის დამაკმაყოფილებლისგან… ამას 
აუარესებს ის ფაქტი, რომ სასამართლო ხელისუფლებამ იცის, რა ხდება ჰოჩდორფში 
და ამ მდგომარეობის შესახებ არაპირდაპირ მინიშნებებსაც აკეთებს”. დასკვნის 
სახით ბატონმა შოპფერმა მოუწოდა სააპელაციო სასამართლოს და კანტონის 
საბჭოს, გასცნობოდნენ ამ საქმეს. 

13.  1992 წლის 15 ოქტომბერს, 3 ნოემბერს და 13 ნოემბერს განმცხადებელმა შეიტანა 
ბატონი S-ის გათავისუფლების მოთხოვნები (Haftentlassungsgesuch), რომლებიც 
ჰოჩდორფის პრეფექტმა არ დააკმაყოფილა 1992 წლის 19 ოქტომბერს, 5 ნოემბერს 
და 16 ნოემბერს. 
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ბატონმა შოპფერმა ამ უკანასკნელ გადაწყვეტილებებზე საჩივარი (Rekurs)  წარადგინა. 
საჩივრები არ დააკმაყოფილა ლუსერნის კანტონის სააპელაციო სასამართლომ 
(Obergericht) 1992 წლის 30 ნოემბერს იმ საფუძვლით, რომ პრეფექტმა კანონიერად 
გააგრძელა ბატონი S.-ის წინასწარ დაკავებაში ყოფნის ვადა, ისე რომ ბატონ S.-ს აღარ 
ჰქონდა საფუძველი გაესაჩივრებინა თავისი  დაკავების პირობები. თუმცა მან აღნიშნა, 
რომ დაკავების შემდეგ ბატონი S  უნდა წარედგინათ არა რაიონის კლერკის, არამედ 
თავად პრეფექტისთვის, რომელიც კონვენციის 5.3 მუხლის მიზნებისთვის შეიძლება 
განხილულ იქნას მოსამართლედ ან სხვა ოფიცრად. შესაბამისად, მან ბრძანა, 
რომ მისი გადაწყვეტილება უნდა წარდგენოდა სახელმწიფო პროკურორის ოფისს, 
რომელიც პრეფექტის ზედამხედველ ორგანოს წარმოადგენდა (Aufsichtsbehörde).  
 
B.  დისციპლინური წარმოება განმცხადებლის წინააღმდეგ 

14. 1992 წლის 16 ნოემბერს ლუსერნის ადვოკატთა გაერთიანების საზედამხედველო 
საბჭომ (Aufsichtsbehörde über die Rechtsanwälte)  შეატყობინა ბატონ შოპფერს, რომ 
მის საქციელთან მიმართებით იკვეთებოდა ეთიკური საკითხები, კერძოდ კი მიმდინარე 
საქმისწარმოებებთან მიმართებით დისკრეციის საჭიროებასა (Zurückhaltung)  და 
შეფარულ საჯაროობაზე, და სთხოვა მას განმარტება ამასთან მიმართებით.  

18 ნოემბერს პრესისთვის წარდგენილ წერილში განმცხადებელი პასუხობდა, რომ ის 
მოქმედებდა მხოლოდ საერთო და მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის ინტერესებიდან 
გამომდინარე. 

15.  1992 წლის 16 ნოემბერს ჰოჩდორფის პრეფექტმა საზედამხედველო საბჭოს 
წარუდგინა საჩივარი (Anzeige) და მოსთხოვა ბატონი შოპფერის წინააღდეგ 
დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყება. ის ამტკიცებდა, რომ თავისი 
განცხადებებით ეს უკანასკნელი არა მარტო შეურაცხყოფას აყენებდა პრეფექტს 
და მის ორ რაიონულ კლერკს, არამედ ის სერიოზულად არღვევდა ადვოკატთა 
პროფესიულ ეთიკას (Standesregeln), მედიის მეშვეობით ყალბი ბრალდების 
გავრცელებით, ნაცვლად იმისა, რომ გამოეყენებინა არსებული სამართლებრივი 
დაცვის საშუალებები. 

16.  1992 წლის 21 დეკემბერს საზედამხედველო საბჭომ დისციპლინური წარმოება 
წამოიწყო განმცხადებლის წინააღმდეგ. 

1993 წლის 15 მარტს, ლუსერნის კანტონის ადვოკატთა გაერთიანების წესდების მე-
13 მუხლის თანახმად (იხილეთ მე-18 პარაგრაფი მაღლა), [საბჭომ] ის დააჯარიმა 
500 შვეიცარული ფრანკით (CHF) პროფესიული ეთიკის დარღვევისთვის (Verletzung 
von Berufs- und Standespflichten).

თავის გადაწყვეტილებაში საზედამხედველო საბჭომ დაადგინა, რომ 
განმცხადებელმა თავისი საჩივრები  (რომლებიც სერიოზული იყო) პირველ რიგში 
არ წარუდგინა სახელმწიფო პროკურორის ოფისს ან სააპელაციო სასამართლოს, 
რომლებიც რაიონული ორგანოს ზედამხედველი ორგანოები იყო. შესაბამისად, 
მან არ გამოიყენა ადვოკატისთვის მინიჭებული დისკრეცია, რომლის შესრულებაც 
აუცილებელია მიმდინარე საქმეებთან მიმართებაში. ამასთან, მან ჩართო შეფარული 
გასაჯაროვება (versteckte Reklame) და იაფფასიანი „შოუმენობა“, რითაც მოახდინა 
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იმის დემონსტრირება, რომ მას უფრო  საკუთარი საჯარო სახე აწუხებდა,  ვიდრე  
საქმის არსებითი მხარე. ნებისმიერ შემთხვევაში, ადვოკატის მიერ პრესისთვის 
გაკეთებული განცხადებები უნდა იყოს არა მხოლოდ ნამდვილი საჯარო ინტერესების 
მატარებელი (reelles öffentliches Interesse), არამედ  უნდა იყოს ობიექტური და 
გაწონასწორებული ტონის მქონეც (objektiv in der Darstellung und sachlich im Ton). 

ბატონი შოპფერის მიერ პრესისთვის გაკეთებული განცხადებების რამდენიმე 
ნაწყვეტი უფრო მეტ დაკვირვებას მოითხოვს. მაგალითად. მან განაცხადა: “მე ამ 
ჯენტლმენებს აღარ მივცემ უფლებას სულელად გამომიყვანონ” და “მე მოვითხოვ ამ 
საქმის გამოძიებას კანტონის გარეთ შექმნილი მიუკერძოებელი კომისიის მიერ” და 
ასევე “მე ერთადერთი გზა დამრჩა, მივმართო პრესას”. ეს უკანასკნელი განცხადება 
სიმართლეს არ შეესაბამებოდა, რადგანაც იმ დროისთვის ბატონ შოპფერს არც კი 
მიუმართავს რაიონული ორგანოს შესაბამისი საზედამხედველო უწყებებისთვის, 
არც ის უცდია, რომ გამოეყენებინა სამართლებრივი დაცვის ზოგადი საშუალებები. 
შესაბამისად, მან უგულებელყო არა მხოლოდ ჰოჩდორფის რაიონული ორგანო, 
არამედ მთელი კანტონის მართლმსაჯულების ორგანოები, რაც არ შეესაბამებოდა 
ადვოკატის პროფესიულ ეთიკას.  

17. განმცხადებელმა საჯარო სამართლებრივი საჩივარი შეიტანა ამ 
გადაწყვეტილების წინააღმდეგ. 1994 წლის 21 აპრილს ფედერალურმა 
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საჩივარი.     
 
მან დაადგინა, რომ ადვოკატებს გააჩნიათ მნიშვნელოვანი თავისუფლება 
გააკრიტიკონ სასამართლო ორგანოები, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს 
განხორციელდება სათანადო პროცედურების დაცვით და, რაც მთავარია, კლიენტის 
წარმომადგენლობისა და დაცვის განხორციელებისას. თუმცა, როდესაც ადვოკატი 
მიმართავდა საზოგადოებრივ აზრს, ის მოვალეობას ასრულებდა, როგორც 
მართლმსაჯულების სამსახურში მყოფი ნებისმიერი პირი და  მოეთხოვებოდა  
სათანადო ადმინისტრირებასთან შეუთავსებელი ნებისმიერი საქციელისგან თავის 
შეკავება. კოვენციის 10.2 მუხლი ასევე მოიცავს პრინციპს, რომ ჩარევა დასაშვებია, 
თუ ის ემსახურება მართლმსაჯულების ავტორიტეტისა და მიუკერძოებლობის 
შენარჩუნებას. შესაბამისად, შესაძლოა არსებობდეს გარემოებები, როდესაც 
საჯარო ინტერესები მოითხოვს კონსტიტუციის ან ადამიანის უფლებების დარღვევის 
გასაჯაროებას. იმის დასადგენად, ჰქონდა თუ არა ამას ადგილი, აუცილებელი იყო 
გარკვევა, რამდენად აშკარა იყო სადავო დარღვევები, მიმდინარე პროცესებზე 
იყო თუ არა ზეგავლენის მოხდენის რისკი, გამოიყენეს თუ არა  არსებული 
სამართლებრივი დაცვის საშუალებები და რა ფორმით გამოვლინდა კრიტიკა.    

წინამდებარე საქმეზე ბატონი შოპფერი დაისაჯა არა იმდენად ადამიანის უფლებების 
დარღვევის გამოაშკარავებისთვის, არამედ იმისთვის, თუ რა ფორმითგააკეთა ეს. 
საქმის განხილვისას საზედამხედველო საბჭომ გაითვალისწინა, რომ განმცხადებლის 
მიერ  ერთ–ერთი საჩივარი, იმის თაობაზე, რომ ბატონი S  წარედგინა რაიონის 
კლერკს, ნაცვლად იმისა რომ წარსდგენოდა პრეფექტს, სააპელაციო სასამართლომ 
დააკმაყოფილა. თუმცა ბატონი შოპფერის სხვა კრიტიკული განცხადებები - 
რომლებსაც ნაკლებად შეეძლო გავლენა მოეხდინა მიმდინარე საქმისწარმოებაზე 
- საზედამხედველო საბჭომ გაუმართლებლად მიიჩნია. უფრო მეტიც, საბჭომ 
დაადგინა, რომ განმცხადებელმა თავის კრიტიკაში არ გამოიყენა სათანადო ტონი და 
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ცრუ ბრალდებები წამოაყენა. მან სათანადოდ დაასაბუთა თავისი გადაწყვეტილება 
და განმცხადებელს არ წარმოუდგენია რაიმე დამაჯერებელი კონტრარგუმენტები.  
 
ii. შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობა 

18. ლუსერნის კანტონის ადვოკატთა გაერთიანების წესდების (Anwaltsgesetz) მე-
10 მუხლი  ადგენს ადვოკატთა საზედამხედველო საბჭოს  (Aufsichtsbehörde über 
die Anwälte) არსებობას, რომლის წევრებიც - ორი მოსამართლე სააპელაციო 
სასამართლოდან, ერთი მოსამართლე ადმინისტრაციული სასამართლოდან და 
ორი ადვოკატი - სააპელაციო სასამართლოს მიერ ინიშნებიან ოთხი წლის ვადით. 
წესდების 12.1 მუხლის თანახმად, საბჭო უფლებამოსილია გამოიძიოს ადვოკატთა 
მიერ პროფესიული ეთიკის (Berufs- und Standespflichten) დარღვევები და დააკისროს 
დისციპლინური პასუხისმგებლობა. მე-13 მუხლის თანახმად, ეს შეიძლება იყოს მინიმუმ 
გაფრთხილება (Verweis), მაქსიმუმ დროებითი ან სამუდამო დისკვალიფიკაცია, ასევე 
ჯარიმები 5000 ფრანკამდე ოდენობით, როგორც შუალედური სახდელები. 

   
[ … ]  
 
სასამართლოსთვის წარდგენილი საბოლოო წერილობითი შეპასუხებები 

21. მოპასუხე სახელმწიფო სასამართლოსთვის წარდგენილ წერილობით პასუხში 
სთხოვდა მას, “წინამდებარე საქმეზე დაედგინა, რომ ადგილი არ ჰქონია კონვენციის 
მე-10 მუხლის დარღვევას”. 

22.  თავის წერილობით შეპასუხებაში განმცხადებელი სთხოვდა სასამართლოს, 
დაედგინა მე-10 მუხლის დარღვევის ფაქტი და შვეიცარიისთვის დაეკისრებინა მის 
მიერ განცდილი ზიანის ანაზღაურება. 

კანონმდებლობა

კონვენციის მე-10 მუხლის გაცხადებული დარღვევა

23. ბატონი შოპფერი ამტკიცებდა, რომ ადვოკატთა საზედამხედველო საბჭოს მიერ 
მისთვის დაკისრებულმა სახდელმა დაარღვია კონვენციის მე-10 მუხლი […]

24. სადავო სახდელი ეჭვგარეშედ უთანაბრდებოდა განმცხადებლის გამოხატვის 
თავისუფლებაში “ჩარევას”. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ის იყო “კანონით 
გათვალისწინებული” და ემსახურებოდა 10.2 მუხლით გათვალისწინებული 
ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას, კერძოდ კი მართლმსაჯულების ავტორიტეტისა და 
მიუკერძოებლობის შენარჩუნებას. საზედამხედველო საბჭოს 1993 წლის 15 მარტის 
გადაწყვეტილებიდან ნათელია, რომ სადავო სახდელი განმცხადებელს დაეკისრა 
იმიტომ, რომ მან inter alia,  აბუჩად აიგდო კანტონის მართლმსაჯულების ყველა 
ორგანო (იხილეთ მე-16 პარაგრაფი მაღლა). 

[ადამიანის უფლებათა ევროპულმა] სასამართლომ, რომელიც ეთანხმება მხარეებს 
ამ საკითხზე, შესაბამისად უნდა განსაზღვროს, ეს ჩარევა “აუცილებელი იყო თუ არა 
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დემოკრატიულ საზოგადოებაში” ამ მიზნის მისაღწევად.    

25.  განმცხადებელი განმარტავდა, რომ მედიის მეშვეობით კრიტიკაზე მან 
არჩევანი გააკეთა არა მხოლოდ მისი კლიენტის საქმიდან გამომდინარე, არამედ 
ამის საბაბი მისცა წლების განმავლობაში ჰოჩდორფის რაიონულ ორგანოში 
არსებულმა გაუსაძლისმა მდგომარეობამ . მან უკვე გამოიყენა სამართლებრივი 
დაცვის საშუალებები ამ გარემოებებთან დაკავშირებით მის წინა საქმეებზე, მაგრამ 
უშედეგოდ. 

ბატონი შოპფერი ამტკიცებდა, რომ მან შეგნებულად შეიკავა თავი მისი კლიენტისთვის 
ოფიციალურად დანიშნული ადვოკატის შეცვლასთან დაკავშირებით მის განცხადებაზე 
ჰოჩდორფის რაიონული ორგანოს უარის გასაჩივრებისგან, რადგან არ სურდა, ეს 
გამხდარიყო საქმის ცენტრალური საგანი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ასეთი საჩივრები, 
როგორც წესი, უშედეგო იყო. მხოლოდ მას შემდეგ გადაწყვიტა მან პრესასთან 
საუბარი, რომდესაც მისი კლიენტის მეუღლე მივიდა მასთან და განუცხადა, რომ 
რაიონული ორგანოს წარმომადგენლების განცხადებით, მისი ქმარი პატიმრობაში 
იქნებოდა მანამ, სანამ შოპფერი განახორციელებდა მის დაცვას. უდავოა, რომ 
მას შეეძლო დაუყოვნებლივ წარედგინა საჩივარი სახელმწიფო პროკურორის 
ოფისში, რომელიც რაიონული ორგანოს საზედამხედველო უწყებას წარმოადგენდა, 
მაგრამ სახელმწიფო პროკურორის ოფისის მიერ პრესკონფერენციის შემდეგ 
გაზეთებისთვის გაკეთებული განცხადებით საკმარისად აშკარა იყო, რომ ეს ნაბიჯი  
წარუმატებლობისთვის იყო განწირული.   

უფრო მეტიც, მის განცხადებებში ის არ აკრიტიკებდა მართლმსაჯულებას, არამედ 
მხოლოდ ჰოჩდორფის პრეფექტის საქციელს და არაპირდაპირ სახელმწიფო 
პროკურორის ოფისის, როგორც საზედამხედველო ორგანოს მოქმედებას. მისი 
კრიტიკა გამართლებული იყო, რადგანაც ის მიმართული იყო არა კონკრეტული 
საქმის, არამედ დიდი ხნის მანძილზე დამკვიდრებული კონვენციის საწინააღმდეგო 
პრაქტიკის წინააღმდეგ. ადვოკატმა აღნიშნა, რომ ამ პრაქტიკამ მრავალი კლიენტის 
საქმე ცუდად დაასრულა, რაც მას უფლებას აძლევდა საჯარო დებატები დაეწყო 
ამ თემაზე. უფრო მეტიც, მან საკუთარი აზრი გამოხატა არა მხოლოდ როგორც 
ადვოკატმა, არამედ  როგორც პოლიტიკოსმაც. 

26.  […]

27.  კომისიის აზრით, განმცხადებელმა გააზვიადა თავისი კრიტიკული განცხადებები, 
იმის მტკიცებით, რომ მაგალითად წლების განმავლობაში ჰოჩდორფის რაიონული 
ორგანო აშკარად არღვევდა ლუსერნის კანტონის კანონმდებლობას და ადამიანის 
უფლებებს. ამასთან, მან არ გამოიყენა მის ხელთ არსებული სამართლებრივი 
დაცვის ზოგადი საშუალებები დაეფიქსირებინა საჩივარი, რომელიც მან 
პრესკონფერენციაზე გამოიტანა. უფრო მეტიც, მან ბრალდებები წამოაყენა მისი 
კლიენტის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის წარმოების პროცესში, რაც 
შეიძლება განხილულიყო როგორც მცდელობა, ზეწოლა მოეხდინა ჰოჩდორფის 
გამოძიების ორგანოებზე და თვით სასამართლოს დამოუკიდებლობაზეც.  და 
ბოლოს, ჯარიმა 500 ფრანკის ოდენობით, ლუსერნის კანტონის ადვოკატთა 
გაერთიანების წესდებით გათვალისწინებული სახდელების მინიმუმს 
წარმოადგენდა. შესაბამისად, ადგილი არ ჰქონია მე-10 მუხლის დარღვევას.   
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28. [ადამიანის უფლებათა ევროპული] სასამართლო აღნიშნავს, რომ 1992 წლის 
9 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბატონი შოპფერი რეალურად ჩიოდა, 
რომ მისი კლიენტი დააპატიმრეს ჰოჩდორფის რაიონული ორგანოს ოფისში, 
დაპატიმრების ბრძანების გარეშე და შემდეგ წარუდგინეს რაიონულ კლერკს, ასევე 
იმაზე, რომ რაიონულმა ორგანომ არ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა იურიდიული 
დახმარების სქემის ფარგლებში მისი კლიენტისთვის დანიშნული დამცველის 
შეცვლის თაობაზე (იხ.ზემოთ, მე-9 პარაგრაფი ). ადვოკატთა საზედამხედველო 
საბჭომ განმცხადებელზე სახდელის დაკისრებისას დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა იმ 
ფაქტს, რომ მან  პრესასთან გამართა საუბარი მანამ, ვიდრე მისთვის ხელმისაწვდომ 
სამართლებრივი დაცვის საშუალებებს გამოიყენებდა (იხ.ზემოთ, მე-16 პარაგრაფი ).     

29. სასამართლო კვლავ განმარტავს, რომ ადვოკატების განსაკუთრებული 
სტატუსი  მათ ცენტრალურ პოზიციაზე აყენებს მართლმსაჯულების 
ადმინისტრირებისას, როგორც შუამავალს საზოგადოებასა და სასამართლოებს 
შორის. ეს პოზიცია ხსნის ადვოკატთა გაერთიანებების წევრების ქცევაზე დადგენილ 
შეზღუდვებს (იხ. კასადო კოსა ესპანეთის წინააღმდეგ (the Casado Coca v. Spain), 
1994 წლის 24 თებერვლის გადაწყვეტილება, სერია A #. 285-A, გვ. 21, § 54).

 უფრო მეტიც, სასამართლომ უკვე დაადგინა, რომ სასამართლოები - 
მართლმსაჯულების გარანტები, რომელთაც ძირითადი როლი აქვთ კანონის 
უზენაესობაზე დამყარებულ სახელმწიფოში - უნდა სარგებლობდნენ საზოგადოების 
ნდობით (იხილეთ დე ჰესი და გისელსი ბელგიის წინააღმდეგ (the De Haes and Gijsels 
v. Belgium), 1997 წლის 24 თებერვლის გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილებათა და 
განჩინებათა ანგარიშები 1997-I, გვ. 234, § 37). გასათვალისწინებელია ადვოკატთა 
მნიშვნელოვანი როლი ამ სფეროში. ლეგიტიმურია მათ მიმართ მოლოდინი, რომ 
მათ წვლილი შეიტანონ მართლმსაჯულების სათანადო ადმინისტრირებაში და, 
შესაბამისად, შეინარჩუნონ მის მიმართ საჯარო ნდობა.  

30.  წინამდებარე საქმეზე ბატონმა შოპფერმა პრესკონფერენცია გამართა 
1992 წლის 9 ნოემბერს, სადაც განაცხადა, რომ ჟურნალისტები მისთვის ბოლო 
საშუალებას წარმოადგენდნენ (იხ.ზემოთ, მე-8 პარაგრაფი ). 1992 წლის 18 
ნოემბერს მან ჰოჩდორფის პრეფექტის უარი მისი კლიენტის გათავისუფლებაზე 
ლუსერნის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. სააპელაციო სასამართლომ 
არ დააკმაყოფილა საჩივარი მოთხოვნის დაუსაბუთებლობის გამო, მაგრამ 
დააკმაყოფილა საჩივარი ბატონი შოპფერის კლიენტის რაიონული კლერკისთვის 
წარდგენის უკანონობის შესახებ. შესაბამისად, მან ბრძანა მისი გადაწყვეტილების 
სახელმწიფო პროკურორის ოფისისთვის, როგორც პრეფექტის საზედამხედველო 
ორგანოსთვის გადაგზავნა (იხილეთ მე-13 პარაგრაფი მაღლა).  

31.  შესაბამისად, ბატონმა შოპფერმა პირველად საჯაროდ გააკრიტიკა ჰოჩდორფში 
მართლმსაჯულების ადმინისტრირება და შემდეგ მიმართა სამართლებრივი დაცვის 
საშუალებებს, რაც ეფექტიანი გამოდგა განსახილველ საჩივართან მიმართებაში. 
მისი ამგვარი ქმედება ნაკლებად შეესაბამებოდა იმ წვლილს, რისი ლეგიტიმური 
მოლოდინიც არსებობს ადვოკატისგან, მართლმსაჯულების ორგანოების მიმართ 
საზოგადოების ნდობის შენარჩუნებაში.  
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32. ზემოთ აღნიშნული მიგნებები მყარდება განმცხადებლის კრიტიკის სიმძმითა 
და ზოგადი ხასიათით, და ტონით, რომელიც მან აირჩია. მაგალითად, მან 
პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ის ჟურნალისტებს ელაპარაკებოდა იმიტომ, 
რომ ისინი მისთვის ბოლო საშუალებას წარმოადგენდნენ და ასევე იმიტომ, რომ 
ჰოჩდორფის რაიონული ორგანოს ოფისებში ლუსერნის კანტონის კანონები და 
ადამიანის უფლებები წლების განმავლობაში აშკარად უგულებელყოფილი იყო 
(იხ. ზემოთ,მე-8 პარაგრაფი).  1992 წლის 13 ნოემბერს ყოველდღიურმა გაზეთმა 
გამოაქვეყნა პრესრელიზების შეჯამება, რომელშიც ბატონი შოპფერი აცხადებდა, 
რომ მისი კლიენტის დაკავებით დაირღვა კოვენცია და “უხეში და მიუღებელი 
ფორმით” - კანტონის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (იხ. ზემოთ, მე-12 
პარაგრაფი). 

33. სიმართლეა ისიც, რომ მე-10 მუხლი იცავს არა მხოლოდ გამოხატული იდეებისა 
და ინფორმაციის შინაარსს, არამედ მათი გამოხატვი ფორმასაც (იხ. დე ჰესი და 
გისელსის საქმეზე გადაწყვეტილება, ციტირება ზემოთ, გვ.236, § 48). ასევე უდავოა, 
რომ გამოხატვის თავისუფლება დაცულია  ადვოკატებისთვისაც, რომლებიც 
ნამდვილად უფლებამოსილნი არიან მართლმსაჯულების ადმინისტრირების შესახებ 
საჯარო კომენტარები გააკეთონ, მაგრამ ამ კრიტიკით ისინი არ უნდა გასცდნენ 
გარკვეულ საზღვრებს. ამასთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია სხვადასხვა  
ინტერესს შორის სათანადო ბალანსის დაცვის საჭროება, რაც მოიცავს, საზოგადოების 
უფლებას მიიღოს ინფორმაცია სასამართლო გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით 
წამოჭრილ კითხვებზე, მართლმსაჯულების სათანადოდ ადმინისტრირების 
მოთხოვნები და იურიდიული პროფესიის რეპუტაცია (იხ. კასადო კოკას (Casado 
Coca) საქმეზე გადაწყვეტილება, ციტირება ზემოთ,  გვ. 21, § 55, და დე ჰესი და 
გისელსი (De Haes and Gijsels), ციტირება ზემოთ, გვ. 233–34, § 37). წევრებთან მათი 
პირდაპირი, ხანგრძლივი კონტაქტის გამო ადვოკატთა გაერთიანების ორგანოები და 
ქვეყნის სასამართლოები უკეთეს პირობებშია, ვიდრე საერთაშორისო სასამართლო, 
რომლისთვისაც უფრო რთულია განსაზღვროს, მოცემულ დროს როგორ შეიძლება 
ბალანსის დაცვა. ამიტომაც ადვოკატთა გაერთიანების ორგანოებსა და ქვეყნის 
სასამართლოებს  გააჩნიათ თავისუფალი მოქმედების გარკვეული ფარგლები, ამ 
სფეროში ჩარევის აუცილებლობის შეფასებისას, მაგრამ ეს ფარგლები ევროპული 
ზედამხედველობის საგანია, როგორც შესაბამის წესებთან, ისე მათი შეფარდების 
შესახებ გადაწყვეტილებებთან მიმართებით (იხ. გადაწყვეტილება კასადო კოკას 
საქმეზე (Casado Coca), ციტირება ზემოთ, გვ. 20–21, §§ 50 და 55).

34.  სასამართლო აღნიშნავს, რომ ბატონმა შოპფერნმა, ადვოკატმა, საჯარო 
გახადა მისი საჩივარი სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც 
იმ დროისთვის მიმდინარეობდა სისხლის სამართლის სასამართლოს წინაშე. 
განმცხადებლის ბრალდებების ზოგად ბუნებასთან, სიმძიმესა და ტონთან ერთად 
სასამართლო აღნიშნავს, რომ მან ჯერ ჩაატარა პრესკონფერენცია, ამტკიცებდა 
რა, რომ ეს მისი უკანასკენელი გზა  იყო და მხოლოდ ამის მერე შეიტანა 
საჩივარი ლუსერნის სააპელაციო სასამართლოში, რომელიც ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა. მან ასევე არ გამოიყენა რაიონის ორგანოს კიდევ ერთი 
საზედამხედველო ორგანოსთვის, სახელმწიფო პროკურორის ოფისისთვის 
მიმართვის შესაძლებლობა, რომლის არაეფექტურობის დამტკიცება მას არ 
უცდია, თუ არ ჩავთვლით მხოლოდ ვარაუდებს. განმცხადებელზე დაკისრებული 
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მოკრძალებული ჯარიმის გათვალისწინებით, სასამართლო მიიჩნევს, 
რომ ბატონი შოპფერის დასჯისას სახელმწიფო ორგანოები არ გასცდენია 
თავისუფალი მოქმედების ფარგლებს. შესაბამისად, მე-10 მუხლი არ დარღვეულა.    
 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სასამართლო

ადგენს შვიდი ხმით ორის წინააღმდეგ, რომ კონვენციის მე-10 მუხლი არ 
დარღვეულა.        

შესრულებულია ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე და გამოცხადდა საჯაროდ 
ადამიანის უფლებათა შენობაში, სტრასბურგში, 1998 წლის 20 მაისს.  

ხელმოწერილია: ტორ ვილიალმსონი 

                              პრეზიდენტი

ხელმოწერილია: ჰერბერტ პეტზოლდი 
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კომენტარი - შოპფერი შვეიცარიის წინააღმდეგ

საქმეში შოპფერი შვეიცარიის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა 
სასამართლომ  შეაფასა  ადგილობრივი რაიონული ორგანოებისა და ადვოკატის 
დისკრეციული მოქმედების ლეგიტიმურობა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 
მე-10 მუხლთან დაკავშირებით. კერძოდ, სასამართლოს უნდა დაედგინა, ემსახურებოდა 
თუ არა მოპასუხე სახელმწიფოს მხრიდან ადვოკატ შოპფერის გამოხატვის თავისუფლებაში 
“ჩარევა” კონვენციის მე-10.2 მუხლით გათვალისწინებული ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას, 
კერძოდ კი –  მართლმსაჯულების  ავტორიტეტისა და მიუკერძოებლობის შენარჩუნებას.

კაზუსის ფაქტობრივი გარემოებების თანახმად, განმცხადებელი ბატონი შოპფერი 
გახლდათ იურისტი და ეწეოდა საადვოკატო საქმიანობას. მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის 
მეუღლემ ადვოკატს შეატყობინა, რომ შესაბამისი რაიონის თანამდებობის პირებმა, მას 
დამცველის გამოცვლა ურჩიეს, თუკი მას რეალურად სურდა მეუღლის გათავისუფლება. ამ 
ფაქტთან დაკავშირებით ბატონმა შოპფერმა პრესკონფერენცია გამართა, სადაც მკაცრად 
გააკრიტიკა ჰოჩდორფის რაიონული ორგანოს შესაბამისი უწყებები და თანამდებობის 
პირები.

პრესკონფერენციის შემდეგ, მედიაში გამოქვეყნდა პუბლიკაციები, რომელშიც 
ადგილობრივი ინსტიტუციებისა და თანამდებობის პირთა მიმართ შოპფერის მიერ 
გამოთქმული ბრალდებები გაშუქდა. საგაზეთო პუბლიკაციების თანახმად, პირი, რომელსაც 
ადვოკატი იცავდა, დაპატიმრებული გახლდათ დაკავების ბრძანების გარეშე. ამასთან, მის 
დაცვას, შოპფერის განმარტებით, არასათანადოდ ახორციელებდა სახელმწიფოს მიერ 
დანიშნული ადვოკატი. პროკურატურამ ადვოკატის განცხადებები უარყო. სასამართლომ 
კი მხოლოდ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა შოპფერის შუამდგომლობები, თუმცა მისი 
დაცვის ქვეშ მყოფის გათავისუფლება არ დაუშვა.

პროფესიული ეთიკის დარღვევის გამო, ადვოკატთა საზედამხედველო საბჭომ 
დისციპლინური საქმე აღძრა ბატონი შოპფერის წინააღმდეგ. განხილვის შედეგად 
ადვოკატი დაჯარიმდა საჯარო მოხელეთა შეურაცხყოფისა და უსაფუძვლო 
ბრალდებებისათვის. გადაწყვეტილების თანახმად, ადვოკატმა არ გამოიყენა მიმდინარე 
სისხლის სამართლის საქმეზე მის ხელთ არსებული დისკრეციული უფლებამოსილება და 
პრესკონფერენციის ჩატარებით სამართლებრივ ჩარჩოებს გასცდა. 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ვერ დაადგინა კონვენციის მე-10 
მუხლის დარღვევა. სასამართლომ აღნიშნა, რომ საქმე ეხებოდა მიმდინარე სისხლის 
სამართლის კაზუსს, რომლის ფარგლებშიც მოსარჩელის მხრიდან ჯეროვნად არ იყო 
გამოყენებული მის ხელთ არსებული სამართლებრივი დაცვის საშუალებები. ამასთან, 
სასამართლომ განაცხადა, რომ „განმცხადებელზე დაკისრებული მოკრძალებული 
ჯარიმის გათვალისწინებით,... ბატონი შოპფერის დასჯისას სახელმწიფო ორგანოები არ 
გასცდენიან თავისუფალი მოქმედების ფარგლებს“.

 სასამართლომ კიდევ ერთხელ განმარტა, რაოდენ მნიშვნელოვანი  როლი აკისრია 
ადვოკატს, როგორც შუამავალს სასამართლოსა და საზოგადოებას შორის. ამიტომ 
ლეგიტიმურია მოლოდინი, რომ მათ წვლილი შეიტანონ მართლმსაჯულების სათანადო 
ადმინისტრირებაში და, შესაბამისად, შეინარჩუნონ სასამართლოს მიმართ საჯარო 
ნდობა.

 გაითვალისწინა რა  ჩარევის ფორმა,  ლეგიტიმური მიზანი და იურიდიული პროფესიის 
რეპუტაცია, სასამართლომ არ დაადგინა კონვენციის მე-10 მუხლის დარღვევის ფაქტი.
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“...Tu Cven yvelas gveyvareba Cveni samSob-
lo, Tu Cven yvela davicavT demokratiis 
interesebs, CvenTvis saSiSi aRar iqneba 
arc gareSe da arc Sinauri mteri, revo-
luciis zvirTebma unda wamoayenos is 
xomaldi, romelzedac avlen yvela erni, 
rogorc erTmaneTis Tanaswori1”.

(damamTavrebeli sityva, osiko baraTaSvi-
lis gamosvlisa, 1917 wlis 9 seqtembers, ki-
evSi “erTa da TemTa krebaze”)

ioseb (osiko) baraTaSvili (1874-1937ww.) 

cxovreba da moRvaweoba

veqili ioseb (osiko) baraTaSvilis saxeli 
metad gavrcelebuli iyo da Znelad Tu 
moinaxeboda iseTi qarTveli inteligenti, 

romelsac Tu TviT ara hqonia masTan nacnoboba, – sxvisgan mainc ar gaegona, rom 
is saqarTvelos erT-erTi brwyinvale advokati iyo2.

osiko baraTaSvilma 1899 wels daamTavra peterburgis universitetis iurid-
iuli fakulteti da samSobloSi dabrunda. Tbilisis saolqo sasamarT-
loSi dainiSna nafic veqilad da male saxeli gaiTqva rogorc am saqmis 
kargma specialistma.  i. baraTaSvili usasyidlod icavda Raribebs da xel-
mokleebs, sasamarTloSi Tu sxva sajaro gamosvlebSi uSiSrad amxelda mefis xe-
lisuflebas. ioseb baraTaSvilma ise gaiTqva saxeli saqarTvelos mosaxleobis                                                                                                                                      
mSromelTa Soris, rom 1906 wlis 20 maiss Tbilisis guberniidan (olqidan) airCies 
pirvel saxelmwifo saTaTbiros deputatad.  

saTaTbiros deputatad ioseb baraTaSvilis arCevasTan dakavSirebiT gazeTi 

“droeba” werda: “Tbilisis guberniasTan saTaTbiros wevrad arCeuli aris ioseb 

baraTaSvili. igi Zveli Tavadis ojaxidanaa, romelmac didi xania dahkarga elf-

eri brwyinvale wodebisa... ioseb baraTaSvilma jer kidev gimnaziaSi swavlis dros 

Seigno is utyuari WeSmariteba, rom “Tu kaci TviTon ar varga, cudia gvariSvi-

loba”, bevri gaWirvebisa da xelmokleobis miuxedavad mainc daamTavra Tbili-

sis meore gimnazia 1895 wels  da imave wels Cairicxa peterburgis universitetis 

iuridiul nawilze. oTxi wlis Semdeg daamTavra swavla da mas Semdeg veqilobs 

saqarTveloSi. misma nayofierma da uangaro moRvaweobam rogorc saveqilo as-

parezze, ise sazogado saqmeebSi jerovani yuradReba daimsaxura sazogadoebaSi, 

umetesad RaribTa Soris, romelTac ufasod icavda sxvadasxva dawesebulebebSi, 

gansakuTrebiT ki egred wodebul politikur damnaSaveT.3“

srulad iziarebda ra qarTvel federalistTa da partiis lideris arCil jor-
jaZis ideas saqarTvelos politikur–teritoriuli avtonomiis Sesaxeb, man es 

1 “saxalxo gazeTi”, 1917w. 30 seqtemberi #63, გვ.2.
2 v. Jvania, “qarTveli iuristebi” 1961 w.

3 „შრომა“, 1906 წ. # 52 8 (21) ივნისი.
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sakiTxi daayena saxelmwifo saTaTbiros winaSe. imavdroulad gamodioda sikvdil-
iT dasjis gauqmebis moTxovniT. saTaTbiroSi mis saqmianobas maRal Sefasebas 
aZlevda ilia WavWavaZe. 

saTaTbiroSi “trudovikebi”, social–demokrat deputatebTan erTad, meoTxeds 
Seadgendnen. maT agraruli sakiTxis gadasaWrelad SedarebiT demokratiuli 
proeqti warmoadgines. mdgomareoba gamwvavda. mefem 8 ivliss saTaTbiro daiTxo-
va da kanongareSed gamoacxada. demokratiuli partiis orasamde wevri, maT Soris 
osiko baraTaSvilic,Seikriba fineTis qalaq viborgSi da Seadgines “viborgis mo-
wodeba”, romelSic mTavrobis am ukanono moqmedebaze protesti iyo gamocxadeb-
uli. mefis mTavrobam “viborgis mowodebis” Semdgenelni da gamavrceleblebi, maT 
Soris osiko baraTaSvilic, sisxlis samarTlis wesiT pasuxisgebaSi misca.

saqme ganixila peterburgis saolqo sasamarTlos sagangebo sakrebulom, romel-
mac viborgelebs arCevnebSi monawileobis ufleba da sxva privilegiebi ahyara da 
sam-sami TviT patimroba miusaja. ioseb baraTaSvilma sakrebulos winaSe qedi ar 
moixara da gansasjelis skami TviTmpyrobelobis winaaRmdeg agitaciisTvis gamoi-
yena. man Tavis sityvaSi kvlav daicva moTxovna glexobisaTvis miwebis usasyidlod 
gadacemisSesaxeb. nawyveti misi gamosvlidan:

”viborgis mowodeba Cven brZolis saSualebad migvaCnda. es ubralo fraza ar aris.. 
moigoneT saqarTvelos dasavleTi da CrdiloeTi nawilebi. gana iq odesme saxelm-
wifo gadasaxadebs ixdidnen da  gana iq vinme rekrutebs ayenebda? ara. es udavo 
faqtia. CvenTan damyarebuli wesrigiT, ufro ki uwesrigobiT, mTeli mosaxleoba 
winaaRmdegobis gawevis aucileblobamde aris miyvanili. da ai, rogorc brZolis 
pirveli safexuri, aucilebeli Seiqmna pasiuri winaaRmdegoba. Tu Tqven gasaco-
davebuli qarTveli glexis qoxSi SeixedavT, maSin mixvdebiT, rom igi yovelives 
medgrad itans,  misi  ukanaskneli  avladideba,  ukanaskneli qvabi da  tansacme-
li gamoaqvT misi saxlidan da amas itans imitom,  rom  darwmunebulia  Tavis  si-
marTleSi.  rodesac  saxelmwifo  saTaTbirom Tavisi mowodeba gamouSva, maSin man 
mxolod xalxis ufleba daadastura. Cven, saxalxo warmomadgenlebi, iZulebuli 
viyaviT cxovrebis sinamdvilis Tvalsazrisze davmdgariyaviT, brZola gvewar-
moebina da amiT Tavidan agvecilebina ufro uaresi, rac rom amis Sedegad SesaZle-
beli iyo momxdariyo. am mxriv Cven vali movixadeT.

batono mosamarTleno da wodebrivo warmomadgenelno!

me dRes gamovcxaddi ara rogorc braldebuli, aramed rogorc  bralmdebeli da 
am mxriv...

Tavmjdomare: Tqven sityva mogecaT ara rogorc bralmdebels...

Tavadi baraTovi: Cven Tavisuflebisaken miviswrafvodiT.... 8 ivliss ki Cven davi-
naxeT, rom surT amis ganadgureba. gana patieba SeiZleba?... rasakvirvelia, ara. Cven 
bedze, Cveni miswrafebebis ganadgureba, maTi Cakvla iseve, rogorc mzis Caqroba, 
aravis ZaluZs, aravis SeuZlia. me mjera, rom odesme am skamebze vixilav Tavisu-
fali ruseTis moqalaqeebs, romlebic moZaladeebs msjavrs TviTon dasdeben... 
dadgeba dro, rodesac Cven yvela moqalaqeebTan erTad mand vijdebiT ( uTiTebs 
mosamarTlis    skamebze) da Cvens moZaladeebs gavasamarTlebT4”... 

ioseb baraTaSvili Zalian bevr samamarTlo procesze gamosula revolucionerTa 
dasacavad. ioseb baraTaSvilis gamosvlebidan, politikur patimarTa dasacavad, 
gansakuTrebiT sayuradReboa 1906 wels arsena jorjiaSvilis dacva kavkasiis 
samxedro olqis sasamarTloSi.

4 g. xaratiSvili, “qarTveli advokatebissazogadoebrivi moRvaweobis istoriidan”, 1975 w.
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aseve aRsaniSnavia,  i. baraTaSvilis politikur procesTa Soris, “mingrelski 
polkis jariskacTa saqme”, romlis ganxilva TbilisSi 1906 wlis 22 ivniss kavkasiis 
samxedro sasamarTloSi daiwyo.

osiko baraTaSvili didi gancdebis da maRali grZnobebis gamomxatveli pirovneba 
iyo, ris Sedegadac igi Tavis msmenelebze did fsiqologiur zegavlenas axdenda. 
am garemoebas, agreTve xels uwyobda osikos artistuli niWi, romelic mis gamos-
vlebs metad alamazebda da maRalpateTikur elfers aniWebda. dacviT sityvebSi 
mZafr fsiqologiuri elementebis gamoyenebas da maT garegnul efeqturobas 
didi Sedegis motana SeeZlo sasamarTloebSi, sadac saqmeebi wodebriv warmomad-
genelTa an nafic msajulTa monawileobiT ixileboda5.

mniSvnelovania misi damsaxureba marTlmadidebluri eklesiis avtokefaliis aRd-
genisaTvis brZolaSi, romelic warmatebiT dagvirgvinda 1917 wels.

osiko baraTaSvili iyo wevri “Tbilisis universitetis damfuZnebeli sazogadoe-
bis”, romlis aqtiuri mxardaWeriT 1918 wels dafuZnebul iqna Tbilisis saxelm-
wifo universiteti.

1917-1918 wlebSi ioseb baraTaSvili iyo saqarTvelos erovnuli sabWos wevri. 
1918 wlis 26 maiss saqarTvelos erovnuli sabWos sagangebo yrilobaze man xeli 
moawera“ saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenis aqts”. 1918 
wels igi asrulebda saqarTvelos demokratiuli respublikis iusticiis minis-
tris movaleobas. 

1919-1921 wlebSi iyo saqarTvelos damfuZnebeli krebis wevri. bolSevikuri ruse-
Tis mier damoukidebeli saqarTvelos okupaciisa da faqtobrivi aneqsiis Semdeg 
( 1921 wlis Tebervali-marti) baraTaSvili iyo memarjvene federalistTa arale-
galuri organizaciis aqtiuri wevri da 1924 wlis agvistos erovnuli antibolSe-
vikuri amboxebis damarcxebamde monawileobda erovnul-ganmaTavisuflebel moZ-
raobaSi. 1923 wels igi droebiT dapatimrebul iqna sabWoTa “sagangebo komisiis 
(e.w. “Ceka”) mier. 

1937 wlamde eweoda saadvokato moRvaweobas, iyo saqarTvelos damcvelTa kole-
giis wevri. 1923 wels sasamarTlo procesze icavda sruliad saqarTvelos kaTo-
likos-patriarqs ambrosi xelaias.

1937 wels kvlav daapatimres da imave wels daxvrites yofili “saqarTvelos ssr”-
is “Sinsaxkomis” didi sameulis dadgenilebiT. reabilitirebul iqna 1956 wels.

osiko baraTaSvili - didi scenismoyvaruli, qarTuli xelovnebismcodne da 
propagandisti

saxelganTqmuli advokati, saqarTvelos damcvelTa kolegiis wevri, warsulSi 
cnobili politikuri moRvawe, pirveli saxelmwifo saTaTbiros deputati, vibor-
gis cnobili procesis gmiri, mefis jalaTis general griaznovis mkvlelis revo-
lucioner arsena jorjiaSvilis damcveli, amave dros aqtiurad monawileobda 
saqarTvelos kulturul-saganmanaTleblo da sazogadoebriv cxovrebaSi. igi 
iyo qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis wevri. osiko 
baraTaSvili didi Teatraluri moRvawec iyo. mis Teatralur moRvaweobas adas-
turebs Semdegi faqtic: osiko baraTaSvili wlebis manZilze saqarTvelos sasceno 

5 g. xaratiSvili “ qarTveli advokatebis sazogadoebrivi moRvaweobis istoriidan” 

1975w.
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moRvaweTa sazogadoebis gamgeo-
bis Tavmjdomaris, akaki wereTlis, 
moadgile iyo. 1913 wels ki rodesac 
saqarTvelos sasceno moRvaweTa 
pirveli yriloba gaimarTa, yrilo-
bis sapatio Tavmjdomared airCies 
giorgi lasxiSvili, moadgileebad 
ki kita abaSiZe, lado mesxiSvili da 
osiko baraTaSvili.

osiko baraTaSvils bunebiT mo-
madlebuli hqonda saukeTeso 
liriul-dramatuli xma da msax-
iobis niWi. xmis damuSaveba mego-
brebis TxovniT mxolod 1926 wels 
daiwyo da 1928 wels Tbilisis ope-
risa da baletis TeatrSi miiwvies 
leonkovalos opera “jambazebSi” 
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kanios rolis Sesasruleblad. sxva partiebs TbilisSi sagastrolod mowveuli 
msaxiobebi (neda-  makarova, silvio – gambarovi) asrulebdnen. tonios rolSi 
italiidan axladdabrunebuli v. qaSakaSvili gamovida. osiko baraTaSvilis gamos-
vla operis scenaze sensaciad iqca. TeatrSi teva ar iyo. debiutma brwyinvaled 
Caiara. Tbiliseli maRalgemovnebiani mayurebeli, romelsac kanios rolSi bevri 
saxelganTqmuli msaxiobisaTvis mousmenia, didad kmayofili darCa. saqarTvelos 
advokatTa kolegiis prezidiumis wargzavnilebma advokat-msaxiobs gulTbili 
adresi da oqros monogramebiT morTuli Tari miarTves6

statia momzadebulia TinaTin SuRarovas, 

proeqt Jurnal `advokatis~ koordinatoris, mier.

6 g.xaratiSvili, “ qarTveli advokatebis sazogadoebrivi moRvaweobis istoriidan”, 1975w.

იოსებ ბარათაშვილი ( თარით ხელში) პეტერბურგის 
უნივერსიტეტის ქართველი სტუდენტების 

მომღერალ გუნდთან ერთად.
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ადვოკატთა საყურადღებოდ!

ყველა ადვოკატს შეუძლია ჟურნალში განათავსოს სამეცნიერო ნაშრომი. 
თქვენ მიერ გამოგზავნილი  სტატია განიხილება სარედაქციო კოლეგიის 
სხდომაზე და, კოლეგიის წევრთა უმრავლესობის თანხმობის შემთხვევაში, 
გამოქვეყნდება ჟურნალ „ადვოკატის“ მომდევნო ნომერში. 
სტატიის განთავსებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე დაუკავშირდით   
ჟურნალ „ადვოკატის“ პროექტის კოორდინატორს  შემდეგ ელექტრონულ 
მისამართზე: 
t_shugarova@yahoo.com
 გისურვებთ წარმატებებს!
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