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„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა

ბა ტო ნე ბო,

ჩე მო ძვირფასო და გმი რო კო ლე გე ბო, მინ და მო გი-
ლო ცოთ დამ დე გი ახა ლი წე ლი, გი სურ ვოთ სი კე თე, 
ბედ ნი ე რე ბა, უფა ლის წყა ლო ბა და სა მარ თ ლი ან სა-
ხელ მ წი ფო ში ცხოვ რე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში, ად ვო კა ტის პრო ფე სია ხში რად 
ასო ცირ დე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვას თან, 
თა ვა და დე ბას თან, გმი რო ბას თან, რაც მი სა სალ მე-
ბე ლი ა. მარ თა ლი ა, ჩვენ გვყავს ად ვო კა ტე ბი რომ-
ლე ბიც გვარ ცხ ვე ნენ, მაგ რამ ად ვო კატ თა აბ სო-
ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა იმ სა ხუ რებს ღირსეულად 
ატა როს ად ვო კა ტის სტა ტუ სი, რაც ჩვე ნი პრო ფე-
სი ის გან ვი თა რე ბის და წინ ს ვ ლის გა რან ტი ა.

2015 წელს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია გახ და ათი 
წლის, მინ და მი ვუ ლო ცო ყვე ლა ჩემს კო ლე გას და 
პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა ვუ სურ ვო. ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ამ ღირ სე უ ლად აღ ნიშ ნა ათი წლის იუბი-
ლე, ყვე ლა ად ვო კატს ჰქონ და შე საძ ლებ ლო ბა დას-
წე რე ბო და სა ი უ ბი ლეო ღო ნის ძი ე ბას, რო მელ საც 
სტუმ რობ და ამე რი კის ელ ჩი, ბა ტო ნი იან კე ლი, მან 
აღ ფ რ თო ვა ნე ბა ვერ და მა ლა ად ვოკ ტ თა ასო ცი ა ცი-
ის მი ერ მოწყო ბი ლი ღო ნის ძი ე ბის მი მართ. სა ო ცა-
რი სა ღა მო გა მოგ ვი ვი და, სა ღა მოს ამ შ ვე ნებ დ ნენ 
ჩვე ნი ად ვო კა ტე ბი სა ღა მოს კა ბებ ში, ამ დე ნი ლა მა-
ზი და გაბ რ წყი ნე ბუ ლი სა ხის ხილ ვით ვი ყა ვი ამა ყი. 
ათი წლის იუბი ლეს ეს წ რე ბო და ჩვე ნი ასო ცი ა ცი ის 
დი დი მე გო ბა რი და დამ ც ვე ლი, ევ რო პის ად ვო კატ-
თა ასო ცი ა ცი ების და სამართლის საბჭოს (CCBE) 

პრე ზი დენ ტი მა რია სლა ზა კი. იუბი ლეს მო სა ლო-
ცად ჩა მო ვიდ ნენ პო ლო ნე თის, უკ რა ი ნის, აზერ ბა ი-
ჯა ნის, ბე ლა რუ ს ის, სომ ხე თის, საფ რან გე თის, გერ-
მა ნი ის, ჰო ლან დი ის ად ვო კატ თა გა ერ თი ა ნე ბე ბის 
და ასო ცი ა ცი ე ბის დე ლე გა ცი ე ბი, რაც არას დ როს 
მომ ხ და რა. აღ ნიშ ნუ ლი ადას ტუ რებს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის მი მართ დიდ პა ტი ვის ცე მას და ჩვენ ეს 
უნ და გა ვათ ვით ც ნო ბი ე როთ. 

პირ ვე ლად, ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სა ერ თო კრე-
ბამ გა მო არ ჩია და და ა ჯილ დო ვა ჩვე ნი ღირ სე უ ლი 
კო ლე გე ბი, რომ ლებ მაც დი დი რო ლი ითა მა შეს ად-
ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის გან ვი თა რე ბა ში. ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის იმაღ ლე სი ჯილ დო, ილია ჭავ ჭა ვა ძის 
პირ ვე ლი ხა რის ხის ორ დე ნი, რო მე ლიც გა და ე ცე მა 
10 წლის განმავლობაში მხო ლოდ ერთ პი როვ ნე ბას, 
სა ერ თო კრე ბამ მი ა კუთ ვ ნა უწ მი დეს და უნე ტა რესს, 
სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს კა თო ლი კოს- პატ რი არქს 
ილია მე ო რეს. ილია ჭავ ჭა ვა ძის მე ო რე ხა რის ხის 
ორ დე ნი გა და ე ცა, ასე ვე, მხო ლოდ ერთ პი როვ ნე-
ბას, ლე გენ და რულ ად ვო კატს ქალ ბა ტონ ქე თე ვან 
ნა დაშ ვილს, რო მელ საც ად ვო კა ტად მოღ ვა წე ო ბის 
57 წლი ა ნი უწყ ვე ტი სტა ჟი აქვს და სა ად ვო კა ტო 
საქ მი ა ნო ბას აგ რ ძე ლებს.

ად ვო კატ თა კორ პუ სის ლე გენ დის, ლუ არ საბ ად რო-
ნი კაშ ვი ლის ორ დე ნი გა და ე ცა 6 გა მო ჩე ნილ ქარ თ-
ველ ად ვო კატს: ზუ რაბ როს ტი აშ ვილს, თე ი მუ რაზ 
გოგ სა ძეს, რუ სუ დან პი ტა ვას, ქე თე ვან ჭა ბუ კი ანს, 
ზუ რაბ ტა ბი ძეს, თენ გიზ ბე ჟაშ ვილს და ქალ ბა ტონ 
მა რია სლა ზაკს.

ად ვო კა ტის ღირ სე ბის ორ დე ნი გა და ე ცათ, ჩვე ნი 
პრო ფე სი ის ღირ სე ულ წარ მო მად გენ ლებს: გე ლა ბე-
რა ძეს, მა რი ნა მან გოშ ვილს, ნო ნა კირ თა ძეს, რა მინ 
პა პი ძეს, თან დი ლა ჯო ლო გუ ას, თე ი მუ რაზ მესხს. 

7 ნო ემ ბერს, პირ ვე ლად სა ქარ თ ვე ლოს უახ ლეს ის-
ტო რი ა ში, წარ მო მად გენ ლო ბი თი სა ერ თა შო რი სო 
კონ ფე რენ ცია გა ი მარ თა, რო მე ლიც მი ეძღ ვ ნა ად-
ვო კა ტის უფ ლე ბე ბის დაც ვას. ეს იყო მას შ ტა ბუ რი 
პრო ექ ტი, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბას აღ მას რუ ლე-
ბე ლმა საბ ჭომ ერ თი წე ლი მო ან დო მა, კონ ფე რენ-
ცი ის მი ზა ნი იყო, ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის მი ერ 

ინი ცი რე ბუ ლი სა კა ნონ დებ ლო ცვლი ლე ბის მხარ და-
ჭე რა, რათა სა ა და ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის თ ვის ხე ლის 
შეშ ლა, სის ხ ლის სა მარ თ ლის და ნა შა უ ლი გახ დეს. 
ღო ნის ძი ე ბას სა ქარ თ ვე ლოს პირ ვე ლი პი რი, პრე-
ზი დენ ტი გი ორ გი მარ გ ვე ლა ში ლი, საქართველოს 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რე ნი ნო გვე-
ნე ტა ძე ესწრებოდნენ. პრე ზი დენ ტ მა აღ გ ვით ქ ვა 
დახ მა რე ბა ჩვენს საქ მი ა ნო ბა ში, რაც ჩვე ნი გან ვი-
თა რე ბეს თ ვის დი დი სტი მუ ლი ა. ექ ვ სი წე ლია ად ვო-
კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავმჯდომარე გახ ლა ვართ და 
არ სად მი ნა ხავს მსგავ სი კონ ფე რენ ცი ა, რო მელ საც 
ას ზე მე ტი ად ვო კა ტი და ოფი ცი ა ლუ რი პი რი დას-
წ რე ბო და. დი დი მად ლო ბა სა ერ თა შო რი სო ორ გა-
ნი ზა ცი ებს აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბის და ფი ნან სე-
ბის თ ვის, ესე ნი ა: ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო (USAID), 
კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის მხარ და ჭე რა სა ქარ თ ვე ლო-
ში (PROLOG), ევ რო კავ ში რი სა და ევ რო პის საბ ჭოს 
ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტი „საქართველოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის მხარ და ჭე რა” და ევ რო კავ ში რის პრო-
ექ ტი „სისხლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სის ტე მის რე ფორ მის მხარ და ჭე რა სა ქარ თ ვე ლო ში”.

პა ტივ ცე მუ ლო ად ვო კა ტე ბო, რვა ნო ემ ბერს, რო-
დე საც ჩვენს სტუმ რებ თან ერ თად ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის იუბი ლეს ვზე ი მობ დით, პო ლი ცი ის 
განყოფილებაში იური დუ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ-
რის ად ვო კა ტი გი ორ გი მდი ნა რა ძე აწა მეს. პო ლი-
ცი ის უფ როს მა და ა დო ბორ კი ლე ბი ად ვო კატს და 
ფი ზი კურ შე უ რაცხ ყო ფას მხო ლოდ იმი ტომ აყე-
ნებ და, რომ ად ვო კატ მა 14 წლის არას რულ წო ლო-
ვანს გა ნუ მარ ტა, რომ დუ მი ლის უფ ლე ბა ჰქონ და. 
გი ორ გი მდი ნა რა ძე არის ღირ სე უ ლი პი როვ ნე ბა, 
რო მელ მაც თა ვი სი მო ვა ლე ო ბა და ა ყე ნა ყვე ლა ზე 
მაღ ლა. ად ვო კა ტის წა მე ბის ვან და ლურ მა ფაქ ტ-
მა შეძ რა მთე ლი კორ პუ სი, და ახ ლო ე ბით ხუ თას მა 
ად ვო კატ მა და მი რე კა და მთა ვა ზობ დ ნენ დახ მა-
რე ბას. რო დე საც გან ვაცხა დე, რომ ვიწყებ დი შე-
იმ ში ლო ბას თუ 72 საათის განმავლობაში არ და ა-
კა ვებ დ ნენ პოლ იცი ის უფ როსს. ასე ვე, მივ მარ თე 
ად ვო კა ტებს, რა თა გაფიცულიყვნენ. პო ლი ცი ე ლი 
და ა კა ვეს. ჩემ თ ვის, მთე ლი ჩე მი თავ მ ჯ დო მა რე ო-
ბა ღირს მხო ლოდ იმი ტომ, რომ ავიხ დი ნე ოც ნე ბა 
და ად ვო კატ თა კორ პუ სი ერთ მუშ ტად შევ კა რი. ეს 
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არის ძლი ე რი კორ პუ სი, რო მე ლიც უკა ნო ნო ბას არ 
აპა ტი ებს არ ც -ერთ ხე ლი სუფ ლე ბას. ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე, ად ვო კა ტის მი მართ 
გან ხორ ცი ე ლე ბული ელე მენ ტა რუ ლი დარ ღ ვე ვის 
ფაქტს უყუ რადღე ბოდ არ ვტო ვებ. გთხოვთ, მომ-
მარ თოთ თქვე ნი უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის ყვე ლა ზე 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ფაქტის შემ თხ ვე ვა ში. 

გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლი ე რე ბა მინ და გა მოვ ხა ტო 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის ად ვო კა ტე ბის 
მი მართ, რომ ლებ მაც ერ თი წუ თით არ და ტო ვეს გა-
სა ჭირ ში ჩვე ნი კო ლე გა. არ მოს ცი ლე ბი ან ნა წა მებ 
მდი ნა რა ძეს. რომ არა მა თი გმი რო ბა, შე იძ ლე ბა ფა-
ტა ლუ რი შე დე გი მიგ ვე ღო, გმი რუ ლად დად გა იური-
დი უ ლი დახ მა რე ბის საბ ჭო, რომ ლის გან ცხა დე ბამ 
გა დამ წყ ვე ტი რო ლი ითა მა შა მდი ნა რა ძის მწა მებ-
ლის და კა ვე ბა ში. 

პა ტივ ცე მუ ლო კო ლე გე ბო, ჩემ თ ვის მთა ვა რია ად-
ვო კა ტის უფ ლე ბე ბი იყოს და ცუ ლი, ად ვო კა ტი იყოს 
ეთი კუ რი, ად ვო კა ტი იყოს თა ვი სი საქ მის პრო ფე სი-
ო ნა ლი, სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ად ვო კატს არ და-
ე მუქ როს ზე წო ლა და ვიბ რ ძ ვი ყვე ლა მი მარ თუ ლე-
ბით, რა თა ჩვე ნი პრო ფე სია გავ ხა დო უსაფ რ თხო. 
მინ და ყვე ლა ფე რი მო ვას წ რო თავ მ ჯ დო მა რედ ყოფ-
ნის პე რი ოდ ში.

პა ტივ ცე მუ ლო კო ლე გე ბო, ჩემ თ ვის ყვე ლა ზე დიდ 
შეშ ფო თე ბას იწ ვევს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ა ში ახა-
ლი, მო უმ ზა დე ბე ლი წევ რე ბის შე მოს ვა ლა, რაც 
აზა რა ლებს ჩვენს პრო ფე სი ას. აღ მას რუ ლე ბე ლი 
საბ ჭოს წევ რის, ასო ცი ა ცი ის სა ერ თა შო რი სო მდივ-
ნის და ვით ასა თი ა ნის წი ნა და დე ბით, მუ შავ დე ბა 
პრო ექ ტი ად ვო კატ თა სკო ლის შექ მ ნის მიზ ნით, რო-
მე ლიც გახ დე ბა სტა ჟი რე ბის სა ვალ დე ბუ ლო კომ-
პო ნენ ტი. გვსურს, ეს მო დე ლი ავა მოქ მე დოთ 2018 
წლის პირ ვე ლი იან ვ რი დან. ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი-
ის აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭოს ძა ლის ხ მე ვით, ად ვო-
კატ თა ასო ცი ა ცი ამ სას წავ ლო ცენ ტ რის შე ნო ბა ში, 
მე ო რე სარ თულ ზე მდე ბა რე ფარ თი შე ი ძი ნა, სა დაც 
განათლების მისაღებად მაქსიმალური პირობები 
შეიქმნება. თქვენ ხე დავთ, ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია 
ერ თა დერ თია ამ ქვყა ნა ში, რო მე ლიც ად ვო კა ტე-
ბის გა დამ ზა დე ბა ზე დიდ აქ ცენტს აკე თებს, ტრე-

ნინ გებს და თე მებს ვარ ჩევთ თქვე ნი გა მო კითხ ვის 
შე დე გად. ასო ცი ა ცი ის სას წავ ლო ცენ ტ რ მა 2015 
წელს ჩა ა ტა რა 374 ტრე ნინ გი, რაც არ ცერთ უწყე-
ბა ში არ მომ ხ და რა.

ძა ლი ან კარ გად მუ შა ობს ეთი კის კო მი სი ა, რო მე-
ლიც სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა მო კითხ ვის 
შე დე გად, ად ვო კა ტებს შო რის დი დი ავ ტო რი ტე ტით 
სარ გებ ლობს. ეთი კის კო მი სია ცდი ლობს და ნერ-
გოს ჩვე ნი პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბის სტან დარ ტე-
ბი, რა საც ძა ლი ან კარ გად არ თ მევს თავს. მთე ლი 
კორ პუ სის სა ხე ლით დიდ მად ლო ბას ვუხ დი ეთი კის 
კო მი სი ის სრულ შე მად გენ ლო ბას. 

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის გან ვი თა რე ბა წა მო უდ გე-
ნე ლია ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი 
საბ ჭოს გა რე შე, რომ ლის წევ რე ბის დი დი შე მარ-
თე ბა ჩვე ნი პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბის თ ვის ძა ლი ან 
მნიშ ვე ნე ლო ვა ნი და და სა ფა სე ბე ლი ა.

დი დი მად ლო ბა ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის აპა რატს, 
ჩვენს რე გი ო ნულ მე ნე ჯე რებს თავ და დე ბუ ლი შრო-
მის თ ვის. მხო ლოდ ერ თობ ლი ვი შრო მით არის შე-
საძ ლე ბე ლი ად ვო კა ტის პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბა 
და პო პუ ლა რი ზა ცი ა. მთე ლი კორ პუ სი ხე დავს, თუ 
რო გორ ვი თარ დე ბა ად ვო კატ თა ასოციაცია, თუ 
ჩვენ გა ვაგ რ ძე ლებთ შემ დ გომ პროფესიულ ზრდას, 
იმ ფონ ზე, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო ში სა მარ თ ლა-
დამ ცა ვი სტრუ ქ ტუ რე ბი დგა ნან ერთ ად გილ ზე, 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში და ვამ კ ვიდ რებთ სა მარ თ ლი ან სა-
სა მარ თ ლოს, რაც ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მთა ვა რი 
გა რან ტი ა. 

კი დევ ერ თხელ გი ლო ცავთ, ჩე მო კო ლე გე ბო, დამ-
დეგ ახალ წელს, უფა ლი ჰფარავდეს ჩვენს ქვე ყა-
ნას.

ზაზა ხატიაშვილი
თავმჯდომარე

ს.ს.ი.პ. `საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია~

ძვირ ფა სო პრე ზი დენ ტო,

პა ტივ ცე მუ ლო სტუმ რე ბო, კო ლე გე ბო და მე გობ რე-
ბო,

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 10 წლის 
იუბი ლეს თან და კავ ში რე ბით, მი ლი ონ ზე მე ტი ევ-
რო პე ლი ად ვო კა ტის სა ხე ლით (რომელთაც ევ რო-
პის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ე ბის და სა მარ თ ლის 
სა ზო გა დო ე ბე ბის საბ ჭო აერ თი ა ნებს 45 წევ რი ად-
ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სა ხით) გად მო გე ცით სა ლა მი 
და მი ლოც ვა. სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი-
ა ცია ჩვე ნი ძა ლი ან ძვირ ფა სი წევ რია – პრო ფე სი-
ის ძი რი თა დი ღი რე ბუ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მის თ ვის 

ღირ სე უ ლი მებ რ ძო ლი. 7 წლი ა ნი ერ თობ ლი ვი თა-
ნამ შ რომ ლო ბის პე რი ოდ ში, ვფიქ რობ, ბევრ რა მეს 
მი ვაღ წი ეთ. 

ძა ლი ან კარ გად მას ხოვს 2010 წე ლი და 100-ზე მე-
ტი და პა ტიმ რე ბუ ლი ქარ თ ვე ლი ად ვო კა ტი; თუმ ცა, 
ამავ დ რო უ ლად, ად ვო კატ თა უფ ლე ბე ბის სხვა სა ხის 
დარ ღ ვე ვებ საც ჰქონ და ად გი ლი. ად ვო კატ თა ასო-
ცი ა ცი ის და გან სა კუთ რე ბით, თქვე ნი თავ მ ჯ დო მა-
რის – ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლის გმი რუ ლი ძა ლის ხ მე ვის 
შე დე გია ის, რომ სი ტუ ა ცია მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა უმ-
ჯო ბეს და, თუმ ცა გა სა კე თე ბე ლი ჯერ კი დევ ბევ-
რი ა. სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია გვაწ-
ვ დის ინ ფორ მა ცი ას პო ლი ცი ის და პრო კუ რო რე ბის 

„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა
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მხრი დან ად ვო კატ თა სიტყ ვი ე რი და ფი ზი კუ რი შე-
უ რაცხ ყო ფე ბის მრა ვა ლი შემ თხ ვე ვის შე სა ხებ; მათ 
შო რის ფი გუ რი რებს ად ვო კა ტე ბის თ ვის ხე ლის შეშ-
ლა კლი ენ ტე ბის გან კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა-
ცი ის მი ღე ბის თვალ საზ რი სით; ად გი ლი აქვს ზე-
წო ლას ად ვო კა ტებ ზე და მათ ოჯა ხებ ზე, მხო ლოდ 
იმი ტომ, რომ ისი ნი იცა ვენ ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც 
არ არი ან პო პუ ლა რუ ლი სა ზო გა დო ე ბა ში (რაც არის 
თი თო ე უ ლი მო ქა ლა ქის უფ ლე ბის აშ კა რა დარ ღ ვე-
ვა – თუნ დაც დაც ვის ქვეშ მყო ფი პი რი იყოს ტე-
რო რის ტი). CCBE-ი ყო ვე ლი ასე თი შემ თხ ვე ვის 
შე სა ხებ აც ნო ბებს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას, რო-
მე ლიც სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის მი ხედ ვით, მო-
ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სე ბის დაც ვის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, პა სუ ხის მ გე ბე ლია უზ რუნ ველ ყოს ქარ თ ვე ლი 
ად ვო კა ტე ბის მი ერ პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის შეს-
რუ ლე ბა ყო ველ გ ვა რი სა ხის დარ ღ ვე ვის, მუ ქა რის 
ან არა სა თა ნა დო ინ ტერ ვენ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
გა რე შე. სამ წუ ხა როდ, რო გორც წე სი, ხსე ნე ბუ ლი 
წე რი ლე ბი ად რე სა ტე ბის გან უპა სუ ხოდ რჩე ბა და 
ამი ტომ ვთვლი, რომ დღე ვან დე ლი დის კუ სი ის თე მა 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

მსურს გა მო ვი ყე ნო ეს შე საძ ლებ ლო ბა და დი-
დი მად ლო ბა გადავუხადო ელჩს – იანოშ ჰერ მანს 
CCBE-სთან თა ნამ შ რომ ლო ბის თ ვის და სა ქარ თ ვე-
ლო ში სა მარ თ ლი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე-
მის ხელ შეწყო ბის თ ვის; მო სა მარ თ ლეს – რე ნა ტა 
ვინ ტერს ყვე ლა მი სი ინი ცი ა ტი ვის თ ვის, რო მე ლიც 
მი მარ თუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში სა სა მარ თ ლო სტან-
დარ ტე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ და ყვე ლას, ვინც 
დახ მა რე ბა აღ მო უ ჩი ნა სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ას მიმ დი ნა რე ბრძო ლა ში, რა თა ამ ლა-
მა ზი ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებს ჰქონ დეთ და მო უ კი დე-
ბე ლი ად ვო კა ტე ბის მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის სა შუ-
ა ლე ბა, კო მუ ნი კა ცი ის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის და 
სხვა სტან დარ ტე ბის დაც ვით. გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მად ლი ე რე ბა მინ და გა მოვ ხა ტო ყვე ლა ქარ თ ვე ლი 
ად ვო კა ტის მი მართ, რომ ლე ბიც მა მა ცუ რად ჩა ერ-
თ ვ ნენ მო ქა ლა ქე ე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მიზ ნით 
წა მოწყე ბულ ბრძო ლა ში. 

CCBE-ის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გაც ნო ბა შე საძ ლე ბე ლია 

სა ინ ფორ მა ციო ბი უ ლე ტენ ში, რო მე ლიც წლის და-
საწყი სი დან მშობ ლი ურ ენა ზე ვრცელ დე ბა ევ რო-
პე ლი ად ვო კა ტე ბის თ ვის. მად ლო ბას გიხ დით მი სი 
ქარ თუ ლი თარ გ მა ნის თ ვის. გთხოვთ, დაგ ვი კავ შირ-
დეთ ნე ბის მი ე რი შე ნიშ ვ ნის, მო საზ რე ბის თუ წი ნა-
და დე ბე ბის გა სა ზი ა რებ ლად. 

იმე დი მაქვს, საიუბილეო კონ ფე რენ ცია კი დევ ერ თი 
წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე-
ბის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუთხით და თი თო-
ე უ ლი მო ქა ლა ქის ინ ტე რე სი კომ პე ტენ ტუ რი ად ვო-
კა ტის მი ერ იქ ნე ბა წარ მოდ გე ნი ლი სა სა მარ თ ლო ში, 
რად გან, მხო ლოდ ამ შემ თხ ვე ვა შია შე საძ ლე ბე ლი 
მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის სა თა ნა დო დაც ვა.  

მა რია სლა ზა კი
ევ რო პის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ე ბის

 და სა მარ თ ლის სა ზო გა დო ე ბე ბის 
საბ ჭოს პრე ზი დენ ტი

მეგობრებო გულითადად გილოცავთ იუბილეს!

უკვე ათი წელია დაუღალავად იღწვით, რათა ადვოკატის საპატიო პროფესიას ღირსეული ადგილი ეკავოს 
ჩვენ ყოველდღიურობაში, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია საზოგადოებაში სამართლიანობისა და 
კანონის უზენაესობის დამკვიდრება.

ადვოკატთა კორპუსის გაძლიერების, უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო სამართლებრივი 
განათლებისთვის შრომამ დამსახურებულად მოგიპოვათ მაღალი საზოგადოებრივი რეპუტაცია.

დაე, მომავალი მეტი წარმატებებისა და განვითარების მომტანი ყოფილიყოს თქვენთვის.

პატივსიცემით,

გიორგი მარგველაშვილი
საქართველოს პრეზიდენტი

„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა
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სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას,

ძვირ ფა სო კო ლე გე ბო,

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის იუბი ლეს თან და კავ ში რე-
ბით, პირ ველ რიგ ში, გა მახ სენ და არა ამ ორ გა ნი ზა-
ცი ის და ფუძ ნე ბის პე რი პე ტე ბი, რაც თა ვის თა ვად 
სა გუ ლის ხ მო ეტა პი იყო იური დი უ ლი პრო ფე სი ის გან-
ვი თა რე ბის საქ მე ში, არა მედ უფ რო ად რე უ ლი წლე ბი; 
წლე ბი, რო დე საც ხდე ბო და ჭეშ მა რი ტად რე ვო ლუ ცი-
უ რი გარ და ტე ხე ბი იურის ტე ბის ცნო ბი ე რე ბა ში, ერ თი 
მხრივ, და იურის ტე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ცნო-
ბი ე რე ბა ში, მე ო რე მხრივ.

1986 წლის მა ი სი ა. თსუ იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტის 
პირ ვე ლი კურ სის სტუ დენ ტე ბი ჩათ ვ ლე ბის თ ვის და 
გა მოც დე ბის თ ვის ვემ ზა დე ბით. მთე ლი წლის მან ძილ-
ზე 2 ძი რი თად სა განს გვას წავ ლიდ ნენ–სკკპ ის ტო რი-
ას და პო ლი ტე კო ნო მი ას. ში გა და შიგ, ფორ მით მა ინც 
იურის პ რუ დენ ცი ის შემ ს წავ ლელ სტუ დენ ტებს რომ 
ვგვა ნე ბო დით, სა მარ თ ლის თე ო რი ის და სა მარ თ-
ლის ის ტო რი ის ლექ ცია–სე მი ნა რე ბი გვი ტარ დე ბო და. 
თუმ ცა, სა მარ თ ლის თე ო რი ის კურ ს ში მა ინც ძი რი თა-
დად მარ ქ სიზმ–ლე ნი ნიზ მის მოძღ ვე ბას ვე უფ ლე ბო-
დით, თა ვი სი ოჯა ხის , კერ ძო სა კუთ რე ბის და სა ხელ-
მ წი ფოს წარ მო შო ბის ენ გელ სი სე უ რი თე ო რი ით და 
სა ხელ მ წი ფოს და სა მარ თ ლის გარ და უ ვა ლი კვდო მის 
ლე ნი ნუ რი თე ო რი ით . . . და აი ამ ყო ფა ში, კრემ ლი დან 

დაწყე ბუ ლი „პრესტროიკის” გავ ლე ნით, ფა კულ ტეტ-
ზე სი ახ ლე ე ბის და ნერ გ ვა და იწყო. ერთ – ერ თი ასე თი 
„რევოლუციური სი ახ ლე” გახ ლ დათ სტუ დენ ტე ბის თ-
ვის იმის კითხ ვა და სტუ დენ ტე ბის გან იმა ზე ხმა მაღ-
ლა პა სუ ხის გა ცე მა, თუ სა მა რათ ლის რო მელ დარ გ-
ში და პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის რო მელ სფე რო ში 
გვსურ და მუ შა ო ბა. 118 პირ ველ კურ სე ლი დან 116 – მა 
მი უ თი თა „სისხლის სა მარ თა ლი” და „პროკურორი”. 
ასე თი იყო წარ მოდ გე ნა იურის ტის პრო ფე სი ა ზე – 
აუცი ლებ ლად სა ხელ მ წი ფოს სა ხე ლით ადა მი ა ნე ბუ 
უნ და დაგ ვე სა ჯა...

1988 წლის მა ი სი ა. ორ წ ლი ა ნი სამ ხედ რო სამ სა ხუ-
რის შემ დეგ დავ ბ რუნ დი სა ქარ თ ვე ლო ში და უნი ვერ-
სი ტეტს მი ვა შუ რე. ის ტო რი კო სე ბი და ფი ლო ლო გე-
ბი პირ ვე ლი კორ პუ სის ეზო ში მი ტინგს ატა რებ დ ნენ 
გა რე ჯის სა მო ნას ტ რო კომ პ ლექ სის პრობ ლე მებ ზე. 
ჩე მი მე გო ბა რი იურის ტი სტუ დენ ტე ბი ფა კულ ტე ტის 
დე კა ნის მო ად გი ლეს ჰყავ და ცალ კე შეკ რე ბი ლი და 
მი ტინ გის ტე რი ტო რი ა ზე წეს რი გის და სა ცა ვად წი-
თელ სამ კ ლა უ რებს ური გებ და. ასე თი იყო წარ მოდ-
გე ნა იურის ტის როლ ზე სა ზო გა დო ე ბა ში – აუცი ლებ-
ლად სა ხელ მ წი ფო უნ და დაგ ვეც ვა ადა მი ა ნე ბის გან...

1990 წლის მა ი სი ა. იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტის მე სა მე 
კურ სელ ფრი ა დო სან თა უდი დე სი ნა წი ლი ახალ შექ მ-
ნილ სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის ფა კულ ტეტ ზე გა-
და ვი და და იქ ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს, სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებს, უცხო ენებს, სა კუთ რე ბის თე ო რი ას, 
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის სა ფუძ ვ ლე ბის სწავ ლა და იწყეს 
. . .ა სე გა თა ვი სუფ ლ და იურის ტის პრო ფე სია საბ ჭო თა 
მარ წუ ხე ბის გან.

წარ მა ტე ბას გი სურ ვებთ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და 
თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის ბრძო ლა ში! რა ტომ ბრძო ლა-
ში? იმი ტომ, რომ 2015 წელს ბევ რის თ ვის ჯერ კი დევ 
1986 წე ლი ა...

და ვით უსუ ფაშ ვი ლი
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე 

სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლო სა ქარ თ ვე-
ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას ულო ცავს 10 წლის 
იუბი ლეს.

2005 წლის 26 თე ბერ ვ ლის სა ერ თო კრე ბა ზე სა-
ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის, რო-
გორც წევ რო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი გა-
ერ თი ა ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მე ლიც აგ რ ძე ლებს 
და ავი თა რებს ქარ თ ველ ად ვო კატ თა სკო ლის სა უ-
კე თე სო ის ტო რი ულ ტრა დი ცი ებს.

სა ი უ ბი ლეო თა რი ღამ დე გან ვ ლი ლი გზა, არა ერ-
თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტით, მათ შო რის მრა ვა ლი 
მღელ ვა რე და ემო ცი უ რი სა კითხით არის დატ ვირ-
თუ ლი.

მო ხა რუ ლი ვარ, რომ რო გორც სა მარ თ ლის პრო ფე-
სორს, მო მი წია უშუ ა ლოდ მე მუ შა ვა, კო ლე გებ თან 
ერ თად, ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სის ხ ლის სა მარ-
თ ლის კო მი ტეტ ში. მახ სენ დე ბა არა ერ თი საქ მი ა ნი, 
და უ ღა ლა ვი და პრო ფე სი უ ლი კა მა თი, ხმა უ რი ა ნი 
მსჯე ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც ეძღ ვ ნე ბო და სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის კა ნონ მ დებ ლო ბის რე ფორ მას, ჰუ მა ნი-
ზა ცი ის პრინ ცი პის გა ტა რე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის მიზ-
ნით. 

ად ვო კა ტე ბი, რო გორც მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მო ნა-
წი ლე პი რე ბი, მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლე ბენ სა-
მარ თალ წარ მო ე ბა ში და მო ი აზ რე ბი ან იმ პრო ფე სი-
ო ნა ლე ბად, რო მელ თა გან ს წავ ლუ ლო ბა და მა ღა ლი 

ეთი კუ რი სტან დარ ტე ბი კონ კ რე ტულ პირ თა უფ ლე-
ბე ბი სა და კა ნო ნი ე რი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას ემ სა ხუ-
რე ბა.

სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა მეც ნი ე-
რო- სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს ფორ მატ ში, მარ თ ლ-
მ სა ჯუ ლე ბის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, არა ერ თი 
დის კუ სია და მსჯე ლო ბა შედ გა. ჩა მოგ ვი ყა ლიბ და 
კარ გი ტრა დი ცი ა, რო დე საც მო სა მარ თ ლე ე ბი მარ-
თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მო ნა წი ლე პი რებ თან ერ თად მსჯე-
ლო ბენ აქ ტუ ა ლურ სა მარ თ ლებ რივ სა კითხებ ზე, 
ჰი პო თე ტურ შემ თხ ვე ვებ ზე, რა თა სა მო სა მარ თ ლო 
და სა ად ვო კა ტო პრო ფე სი უ ლი პრაქ ტი კის დროს 
წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მე ბის დაძ ლე ვა მოხ დეს პი რის 
უფ ლე ბი სა და კა ნო ნის დაც ვის სტან დარ ტით. 

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას ვუ ლო ცავ 
სა ი უ ბი ლეო თა რიღს, ვუ სურ ვებ წარ მა ტე ბებს პრო-
ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გაძ-
ლი ე რე ბის სწრაფ ვი სა კენ მი მა ვალ რთულ გზა ზე. 
გი სურ ვებთ, რომ თქვე ნი და უ ღა ლა ვი შრო მა ნა-
ყო ფი ე რი ყო ფი ლი ყოს იმ პირ თა უფ ლე ბე ბის სა კე-
თილ დღე ოდ, რო მელ თა დაც ვის სა პა სუ ხის მ გებ ლო 
ფუნ ქ ცი აც გა კის რი ათ.

ნი ნო გვე ნე ტა ძე
სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლო სა 

და იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე

„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა
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დღეს, იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ რო თქვე ნი პარ ტ ნი ო-
რია და ის თქვენ თან ერ თად ქვეყ ნის პროგ რე სი-
სათ ვის მუ შა ობს. ჩვენს საქ მი ა ნო ბა ში სა მარ თ ლებ-
რივ რე ფორ მებს მთა ვა რი ად გი ლი უჭი რავს. ბო ლო 
სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში, იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ-
როს მი ერ არა ერ თი ისე თი რე ფორ მა გან ხორ ცი ელ-
და, რო მე ლიც ად ვო კა ტებს ხელს უწყობს, უფ რო 
ეფექ ტუ რად და იც ვან თა ვი ან თი დაც ვის ქვეშ მყო-
ფი პი რე ბი. 

მა გა ლი თად, ად ვო კა ტებს მი ე ცათ შე საძ ლებ ლო ბა, 
ისე  გა ა სა ჩივ რო ნ აღ კ ვე თის  ღო ნის ძი ე ბის  შე სა ხებ  

გან ჩი ნე ბა, რო მ ა მი სათ ვი ს არ  მო უხ დეთ  დ რო ის 
 მ ცი რე  მო ნაკ ვეთ ში  დაც ვის  ქ ვეშ  მ ყო ფი  პი რის  თან-
ხ მო ბის  მო პო ვე ბა;

დაც ვის  მ ხა რეს და, ბუ ნებ რი ვი ა, მათ  შო რის, ად ვო-
კა ტებ ს  მი ე ცათ  შე საძ ლებ ლო ბა  ი შუ ამ დ გომ ლონ  ჩხ-
რე კა -ა მო ღე ბის  ჩა ტა რე ბის  თა ო ბა ზე;

ად ვო კა ტებ ს ა ღა რ აქ ვ  თ ვალ დე ბუ ლე ბა  ექ ს პერ ტის 
 დას კ ვ ნა  მა ინ ც და მა ინ ც  სა ხელ მ წი ფო  სა ექ ს პერ ტო 
 და წე სე ბუ ლე ბი სა გან  მო ი პო ვონ;

საპ რო ცე სო  შე თან ხ მე ბი ს ინ ს ტი ტუ ტის  რე ფორ მის 
კ ვალ დაკ ვალ ,  დაც ვის  ქ ვეშ  მ ყო ფი  პი რე ბი  და  მა თი 
 ად ვო კა ტე ბი  ა ღა რ ა რი ან  მ თ ლი ა ნად  და მო კი დე-
ბუ ლი ბ რალ დე ბის  მ ხა რის  ნე ბა ზე, რად გან  მ თე ლი 
პ რო ცე სი  ახ ლა  ბევ რა დ უფ რო  გამ ჭ ვირ ვა ლე ა  და  
მო სა მარ თ ლის  რო ლი ც ამ  პ რო ცეს ში  ბევ რა დ უფ-
რო  გაზ რ დი ლი ა;

ბევ რად  მე ტი სა პ რო ცე სო  შე საძ ლებ ლო ბა  გა იხ ს ნა  
ი მ ად ვო კა ტე ბის  სა სარ გებ ლოდ, რომ ლე ბიც  და ზა-
რა ლე ბუ ლი ს ინ ტე რე სებ ს ი ცა ვენ;

ად ვო კატ თა  კორ პუს ს  მი ე ცა  უფ ლე ბა,  ღირ სე უ ლად 
 წარ მო ად გი ნოს  თა ვი  სა ჯა რო  ხე ლი სუფ ლე ბის  და 
 სა ჯა რო  უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის  გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ  
ს ხ ვა დას ხ ვა  ორ გა ნო ებ ში, მათ  შო რის, იუს ტი ცი ი ს 
უ მაღ ლეს  საბ ჭო ში, სსი პ ი უ რი დი უ ლი  დახ მა რე ბის  
სამ სა ხურ ში  და  ა.შ., რი თა ც ად ვო კა ტებ ს ექ ნე ბათ  
შე საძ ლებ ლო ბა  გავ ლე ნა  ი ქო ნი ონ  ს ხ ვა დას ხ ვა  დო-
ნი ს ორ გა ნო ე ბის  გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის  მი ღე ბის 
 პ რო ცეს ზე. ასე თი ვე  უფ ლე ბა  ად ვო კა ტებ ს ექ ნე ბათ  
სულ  მ ცი რე  ხან ში პ რო კუ რა ტუ რის  სა ზე დამ ხედ ვე-
ლო  ორ გა ნო შიც – საპ რო კუ რო რო  საბ ჭო ში, რო მე-
ლიც „პროკურატურის შესახებ” კა ნონ ში ც ვ ლი ლე-
ბე ბის  მი ღე ბის  შემ დე გ ა მოქ მედ დე ბა;

სა ქარ თ ვე ლო სად ვო კატ თა  ა სო ცი ა ცი ის  წარ მო მად-
გენ ლე ბი და  ცალ კე უ ლი  ად ვო კა ტე ბიც  მო ნა წი ლე-
ო ბენ  ს ხ ვა დას ხ ვა  მიზ ნის  და  და ნიშ ნუ ლე ბი ს უწყე-
ბა თა შო რი სო  საბ ჭო ებ ში, მათ  შო რის, სის ხ ლის  
სა მარ თ ლის  სის ტე მის  რე ფორ მი ს უწყე ბა თა  შო რის  

საბ ჭო ში; ყვე ლას გვახ სოვს, მა ნამ დე ეს შე უძ ლე ბე-
ლი იყო;

ჩვე ნ აქ ტი უ რად  ვ თა ნამ შ რომ ლობ თ ად ვო კა ტებ თან 
სა მარ თ ლის  ს ხ ვა დას ხ ვა ს ფე რო ში  სა კა ნონ მ დებ-
ლო  რე ფორ მე ბის  გან ხორ ცი ე ლე ბის  მიზ ნით. მათ 
 შო რის, ად ვო კა ტებ თა ნ აქ ტი უ რი  თა ნამ შ რომ ლო ბით  
შე ვი მუ შა ვეთ  ც ვ ლი ლე ბე ბი „არბიტრაჟის შესახებ” 
კა ნონ ში  და  ად ვო კატ თა  ერ თ -ერ თ  პ რო ფე სი ულ  გა-
ერ თი ა ნე ბას თა ნ ერ თად  ვ მუ შა ობ თ  ც ვ ლი ლე ბე ბის  
პ რო ექ ტ ზე  სა მო ქა ლა ქო  საპ რო ცე სო  კო დექ ს ში.

ყვე ლა ამ ცვლი ლე ბა სა და სი ახ ლე ზე ჩვენ სა მი 
წლის წინ ერ თად ვფიქ რობ დით, მათ შო რის ად ვო-
კატ თა ასო ცი ა ცი ის სის ხ ლის სა მარ თ ლის რე ფორ-
მის კო მი ტეტ ში, და არ გვე გო ნა, რომ მა ლე ეს შე-
საძ ლე ბე ლი გახ დე ბო და.

ცხა დი ა, რჩე ბა სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც ჩ ვენ შო რი-
საზ რ თას ხ ვა დას ხ ვა ო ბა სიწ ვევს. მოწ მის და კითხ ვი-
სა ხა ლი წე სი სა მოქ მე დე ბა ერ თ -ერ თი მათ გა ნი ა. მაგ-
რამ მე მჯე რა, ჩვენ ვი პო ვით კომ პ რო მი სულ გზას, 
რო მე ლიც ად ვო კატს თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის სწო რად 
და ეფექ ტუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბას მის-
ცემს, ხო ლო გა მომ ძი ე ბელს არ წა არ თ მევს სა მუ შაო 
ინ ს ტ რუ მენტს და ნა შა უ ლის წი ნა აღ მ დეგ საბ რ ძოლ-
ვე ლად.

სა ქარ თ ვე ლო ში სა მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბის დამ კ-
ვიდ რე ბის საქ მე ში ჩვენ ერ თი და იგი ვე მიზ ნე ბი 
გვაქვს. ამი ტო მაც გი სურ ვებთ სიმ ხ ნე ვეს, ჩვე ულ 
გამ ბე და ო ბას, პროგ რე სუ ლო ბას, ძა ლას მოთ მი ნე-
ბი სა და შრო მი სათ ვის, წარ მა ტე ბებს, ბევრ გა მა-
მარ თ ლე ბელ გა ნა ჩენ სა და მო გე ბულ საქ მეს, ჯან მ-
რ თე ლო ბა სა და წინ ს ვ ლას!

მა რად თქვე ნი გულ შე მატ კი ვა რი,

სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს სა ხე ლით,

თეა წუ ლუ კი ა ნი
იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რი

სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს სა ხე ლით, 
მაქვს პა ტი ვი მი ვუ ლო ცო სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ-
თა ასო ცი ა ცი ას და არ სე ბი დან 10 წლის იუბი ლე. 

ეს ათი წე ლი არა ერ თი სირ თუ ლით იყო სავ სე. მთა-
ვა რიპ რობ ლე მა კი, რო გორც თქვენც, მეც და ჩემს 
ორი ვე მო ად გი ლეს – ალექ სან დ რე ბა რა მი ძე სა და 
მი ხე ილ სარ ჯ ვე ლა ძეს, ყო ფილ ად ვო კა ტებს, კარ-
გად გვახ სოვს, ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე ორი ენ ტი-
რე ბუ ლი და დაც ვის მხა რის ინ ტე რე სის შე სა ბა მი სი 
სა მარ თ ლებ რი ვი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
შე უძ ლებ ლო ბა იყო.

„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა
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ქვა- ღორ ღი ა ნი გზა
გერ მა ნე ლი ად ვო კა ტის შეზღუ დუ ლი თვა ლით და ნა ხუ ლი რე ა ლო ბა

კა მე რის წინ გა მოვ ხა ტო ჩე მი 
აღ შ ფო თე ბა.

შემ დ გომ დღე ებ ში გა მოცხად-
დე ბა, რომ ად ვო კატ სა და 
კლი ენტს შო რის გა სა სა უბ-
რებ ლად  და ახ ლო ე ბით 40-
მდე და მა ტე ბი თი ოთა ხია გა-
მო ყო ფი ლი. 

შემ დ გომ თვე ებ ში სა პა ტიმ-
რო ე ბის თა ნამ შ რო მელ თა 
მი ერ ქვეყ ნ დე ბა ძა ლა დო ბის 
ამ სახ ვე ლი ფო ტო ე ბი.

ხდე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვ-
ლა.

და პა ტიმ რე ბუ ლი კო ლე გე ბის 
დი დი ნა წი ლი თა ვი სუფ ლ დე-
ბა.

წარ მა ტე ბა?

ნა წი ლი II

სა ქარ თ ვე ლო ში ცი ვა 2015 წლის ნო ემ ბერ ში. 

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია აღ ნიშ ნავს 
და არ სე ბის მე-10 წლის თავს.

სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი გა მო დის და გა დას ცემს 
ზა ზა ხა ტი აშ ვილს ორ დენს, აქებს მას ად ვო კა ტუ რი-
სათ ვის გა წე უ ლი დამ სა ხუ რე ბი სათ ვის. სა ღა მოს ტარ-
დე ბა დი დი გა ლა- ვახ შა მი. 

ყვე ლა ფე რი რიგ ზე ა?
შე საძ ლო ა, გვე ფიქ რა, რომ არ წა მომ დ გა რი ყო ად ვო-
კატ თა და მა თი კლი ენ ტე ბის უფ ლე ბე ბის დამ ც ვე ლი 

ნა წი ლი I

2010 წლის შე მოდ გო მა ზე სა-
ქარ თ ვე ლო ში ცი ვა. დი ლის 
06:00 სა ათ ზე სიბ ნე ლე ში 
მრა ვა ლი ად ვო კა ტი შეკ რე ბი-
ლა თბი ლი სის მე-8 საპყ რო-
ბი ლის კარ თან და ატა რე ბენ 
დე მონ ს ტ რა ცი ას. ვი ზი ტო რე-
ბის შეშ ვე ბამ დე, 10:00 სა ა თი-
დან შე იკ რი ბა 100 კო ლე გა ზე 
მე ტი. ად ვო კატ სა და მის კლი-
ენტს შო რის შეხ ვედ რე ბი სათ-
ვის გა მო ყო ფი ლია მხო ლოდ 
ორი ოთა ხი. დე მონ ს ტ რა ცია 
მიმ დი ნა რე ობს პა ტიმ რო ბის 
ადა მი ა ნუ რი პი რო ბე ბის გა-
სა უმ ჯო ბე სებ ლად, კლი ენ ტის 
საკ მა რი სი ხელ მი საწ ვ დო მო-
ბის ხელ შე საწყო ბად, სა პა-
ტიმ რო ებ ში ძა ლა დო ბის და-
სას რუ ლებ ლად. 

ქარ თ ვე ლი ად ვო კა ტე ბის 5% იმ ყო ფე ბო და ან იმ ყო-
ფე ბა საპყ რო ბი ლე ებ ში. ად ვო კა ტე ბის და პა ტიმ რე ბა 
ხდე ბა არა და მა ჯე რე ბე ლი და სა ბუ თე ბით. ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლო ე ბი კი ამას სკან და ლად მი იჩ ნე ვენ. ად-
ვო კატს, რო მე ლიც 05:00 სა ათ ზე არ მი ვა სას ჯე ლაღ-
ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბის ჭიშ კარ თან, შეშ ვე ბის 
არა ნა ი რი შან სი არ გა აჩ ნი ა. 

ყო ველ დღი უ რად უზარ მა ზა რი რი გე ბია და მრა ვა ლი 
კო ლე გა იძუ ლე ბუ ლია უკან გაბ რუნ დეს. და უც ვე ლია 
მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტე ბიც კი, რის გა მოც სა მარ თ-
ლი ა ნო ბა არ არ სე ბობს. ად გილ ზე მო დი ან ტე ლე ვი ზი-
ე ბი და რა დი ო რე პორ ტი ო რე ბი. სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო-
კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლი 
და სხვა ად ვო კა ტე ბი აფა სე ბენ მდგო მა რე ო ბას. რო-
გორც ერ თა დერ თი უცხო ე ლი ად ვო კა ტი, ვცდი ლობ, 

– მა რია სლა ზა კი – CCBE-ს – ევ რო კავ ში რის ად ვო-
კატ თა ასოციაციების და სამართლის საბ ჭოს თავ მ-
ჯ დო მა რე, რო მე ლიც მის ქვე ყა ნა შიც დი დი გამ ბე და-
ო ბით იბ რ ძო და ად ვო კა ტე ბი სა და მა თი კლი ენ ტე ბის 
უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად. სწო რედ ის ითხოვს სიტყ ვას 
სა ზე ი მო ღო ნის ძი ე ბა ზე: მე არა ერ თი წე რი ლი მივ-
წე რე სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას და და ვინ ტე რეს დი 
ჯერ კი დევ პა ტიმ რო ბა ში მყო ფი კო ლე გე ბის ბე დი თა 
და პა ტიმ რო ბის მი ზე ზე ბი თო. სამ წუ ხა როდ, პა სუ ხი 
არ მი მი ღი ა ო. ის პი რო ბას დებს, კი დევ და ინ ტე რეს-
დეს ამით და იმ სა ხუ რებს ტაშს.  

გაგ რ ძელ დე ბა სა მარ თ ლებ რი ვი სა ხელ მ წი ფო სათ ვის 
ბრძო ლა და უნ და გაგ რ ძელ დეს კი დეც!

ნა წი ლი III

ვუ ზი ვარ ჩემ სა წერ მა გი დას ბრე მენ ში და მინ და, 
დავ წე რო სტა ტია ქარ თუ ლი სა ად ვო კა ტო სა ი უ ბი ლეო 
გა მო ცე მი სათ ვის. რო გორც სტუ მა რი, რო მე ლიც კო-
ლე გებ მა უდი დე სი სტუ მარ თ მოყ ვა რე ო ბით მი ი ღეს, 
მინ და, გა მოვ თ ქ ვა რამ დე ნი მე შე ნიშ ვ ნა, რო მე ლიც 
ჩემ თ ვის თვალ ში სა ცე მი იყო. 

დამ რ ჩა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ სა ღა მოს წვე უ ლე ბა ზე 
არ ყო ფი ლან მი პა ტი ჟე ბუ ლი ან არ მო ვიდ ნენ სა სა-
მარ თ ლო სის ტე მის წარ მო მად გენ ლე ბი. ძა ლი ან უჩ-
ვე უ ლო მოვ ლე ნაა ჩვე ნი გად მო სა ხე დი დან. თუმ ცა 
ერ თ გვა რად სიმ პ ტო მა ტუ რად მეჩ ვე ნე ბა, რომ სა სა-
მარ თ ლო და ად ვო კა ტუ რა ესა უბ რე ბი ან არა ერ თ მა-
ნეთს, არა მედ მხო ლოდ სხვებ ზე სა უბ რო ბენ. გერ მა-
ნე ლი მო სა მარ თ ლე ე ბი და პრო კუ რო რე ბი, რომ ლე ბიც 
ნამ ყო ფი არი ან სა ქარ თ ვე ლო ში, ადას ტუ რე ბენ ამ რე-
ა ლო ბას. დღემ დე ვერ ხერ ხ დე ბა მო სა მარ თ ლე ე ბი სა 
და ად ვო კა ტე ბის ერთ მა გი დას თან დას მა. ძალ ზე დი-
დია ორ მ ხ რი ვი უნ დობ ლო ბა. 

კარ გი იქ ნე ბო და ერ თხელ ერ თობ ლი ვი ღო ნის ძი ე-
ბის ჩა ტა რე ბა, მა გა ლი თად, საქ მის ზე პი რი გან ხილ-
ვა ქარ თ ვე ლი მო სა მარ თ ლე ე ბის, პრო კუ რო რე ბი სა 
და ად ვო კა ტე ბის, ასე ვე გერ მა ნე ლი მო სა მარ თ ლე ე-
ბის, პრო კუ რო რე ბი სა და ად ვო კა ტე ბის მო ნა წი ლე-
ო ბით. გან გ ვე ხი ლა ერ თი და იგი ვე საქ მე ქარ თუ ლი 
და გერ მა ნუ ლი სა მარ თ ლის მი ხედ ვით. სა სურ ვე ლია 

ორი ვე პრო ცე სის გა და ღე ბა და ერ თად გან ხილ ვა. 
იქ ნებ, IRZ-მა და იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ რომ მხა რი 
და უ ჭი რონ ამ გეგ მას.

და საწყი სი?
მეჩ ვე ნე ბა, რომ ნდო ბა სა ერ თოდ არ არ სე ბობს. 
ნდო ბა კი ნიშ ნავს სხვი სი რო ლის გა გე ბას. ბრე მე-
ნის სა ხალ ხო მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო-
მა რე ქალ ბა ტონ მა ერ თხელ გა ნაცხა და: „რაც უფ რო 
მეტს იბ რ ძ ვით სა კუ თა რი კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბის 
და სა ცა ვად, მით უფ რო უკეთ შე მიძ ლია ვი ძი ნო, რა-
მე თუ დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, არ მო მი წევს არას წო რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა~. ხო ლო იმ შემ თხ ვე ვა ში, 
თუ რო ლე ბის ურ თი ერ თ გა გე ბა და ე ფუძ ნე ბა ნო ყი ერ 
ნი ა დაგ სა და ყვე ლა დარ წ მუ ნე ბუ ლი იქ ნე ბო და, რომ 
მო სა მარ თ ლე ეყ რ დ ნო ბა კა ნონ ს და დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, 
რომ ად ვო კა ტიც კა ნო ნის შე სა ბა მი სად მოქ მე დებს, 
მა შინ ეს სა სარ გებ ლოა სა მარ თ ლი ა ნო ბი სა და კლი ენ-
ტი სათ ვის, რა მე თუ ყურს და ვუგ დებთ ერ თურთს. 

მხო ლოდ თა ვი სუ ფალ, სა ხელ მ წი ფო თვით ნე ბო ბის 
მუ ქა რის ქვეშ არ მ ყოფ ად ვო კატს ხე ლე წი ფე ბა მი სი 
კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბის იმ გ ვა რად წარ მოდ გე ნა, რო-
გორც ეს მას მო ეთხო ვე ბა სა მარ თ ლებ რივ სა ხელ მ წი-
ფო ში. ნე ბის მი ერ მა პო ლი ტი კოს მა, ნე ბის მი ერ მა მო-
სა მარ თ ლემ, პრო კუ რორ მა თუ პო ლი ცი ელ მა კარ გად 
უნ და გა აც ნო ბი ე როს:

იქ ნებ მეც დამ ჭირ დეს ერთ მშვე ნი ერ დღეს ად ვო კა-
ტი, რო მე ლიც თა ვი სუფ ლად და და მო უ კი დებ ლად და-
ი ცავს ჩემს უფ ლე ბებს.

ჯერ კი დევ ბევ რია გა სა კე თე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლო ში 
სა მარ თ ლებ რი ვი სა ხელ მ წი ფო სა კენ მი მა ვალ გზა ზე.

ბევრ გამ ბე და ო ბას, ძა ლის ხ მე ვა სა და წარ მა ტე ბებს 
ვუ სურ ვებ ქარ თ ველ ად ვო კა ტებს სა მარ თ ლებ რი ვი 
სა ხელ მ წი ფო სა კენ მი მა ვალ ქვა- ღორ ღი ან გზა ზე. 

ად ვო კა ტი ერიჰ იოს თე რი
ბრე მე ნი (გერმანია)

„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა
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„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ 10 წლისაა

ძვირ ფა სო კო ლე გე ბო,

ჩვენ თ ვის, ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის არ სე ბო ბა და 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი დი მო ნა პო ვა რი ა. ის პირ და პირ-
პ რო პორ ცი უ ლია ად ვო კა ტის პრო ფე სი ის და მო უკ-
დებ ლო ბას თან, ინ ს ტი ტუ ცი ურ გაძ ლი ე რე ბას თან, 
ეთი კურ სტან დარ ტებ თან, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ეფექ-
ტი ა ნად გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე-
ბის დაც ვას თან. 

ად ვო კატ თა კორ პუ სის ერთ კორ პო რა ცი ად გა ერ თი-
ა ნე ბა გუ ლის ხ მობს ერ თი ან, ევ რო პულ სა ად ვო კა ტო 
სტან დარ ტებს. 

დღეს, რო ცა ესე მყა რად ვდგა ვართ ფეხ ზე, რო ცა 
ქარ თ ვე ლი ად ვო კა ტე ბის პრაქ ტი კუ ლი საქ მი ა ნო ბა 
და ეთი კუ რი სტან დარ ტე ბი გა უ ტოლ და ევ რო პულ 
სტან დარ ტებს, რო ცა პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში და 
ევ რო პა ში ჩვე ნი კო ლე გე ბი აღი ა რე ბენ ქარ თ ვე ლი 
ად ვო კა ტე ბის წარ მა ტე ბებს, აი ამ ფონ ზე, მინ და მო-
გი ლო ცოთ სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 
იუბი ლე და გი სურ ვოთ წინ ს ვ ლა და გა მარ ჯ ვე ბა.

პა ტი ვის ცე მით,

ცი ცი ნო ცხვე დი ა ნი
ეთი კის კო მი სი ის თავ მ ჯ დო მა რე

ბა ტო ნე ბო,

სა რე ვი ზიო კო მი სი ის სა ხე ლით გი ლო ცავთ სა ი უ ბი-
ლეო თა რიღს.

დი დი და ძნე ლი გზა გა ვი ა რეთ სა ნამ აქამ დე მო ვი-
დო დით, ბევ რიც ვიბ რ ძო ლეთ. ვფიქ რობ, სხვა ნა ი რად 
ვერ დავ დებ დით ამ შე დეგს რაც გვაქვს. 

მე, თქვენ თან ერ თად, მე ა მა ყე ბა, რომ ვარ სა ქარ თ-
ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რი და თქვენ თან 
ერ თად შე მაქვს ჩე მი წვლი ლი ამ კორ პუ სის  გა საძ ლი-
ე რებ ლად.

წინ  დი დი გზაა გა სავ ლე ლი,  ჩვენ ხომ ის კორ პო რა-
ცია ვართ, ვინც მიღ წე უ ლით არ კმა ყო ფილ დე ბა და 

უფ რო მე ტი მწვერ ვა ლე ბის დაპყ რო ბა სურს. ვი მე-
დოვ ნებ, ერ თად დგო მით, შრო მით ბევრს მი ვაღ წევთ.  

ათი წლის წინ, ძნე ლად თუ ვინ მე წარ მო იდ გენ და, რომ 
ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია იქ ნე ბო და ლი დე რი ყვე ლა 
პრო ფე სი ულ გა ერ თი ა ნე ბას შო რის არა მარ ტო სა ქარ-
თ ვე ლო ში.  

კი დევ ერ თხელ გი ლო ცავთ და გი სურ ვებთ პრო ფე სი-
ულ წინ ს ვ ლას.

პა ტი ვის ცე მით,

ლი ა ნა მა სი კაშ ვი ლი
სა რე ვი ზიო კო მი სი ის თავ მ ჯ დო მა რე
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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრების  მილოცვა  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრების  მილოცვა  

ბატონებო,

პირ ველ რიგ ში ყვე ლა ად ვო კატს სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო-
კატ თა ასო ცი ა ცი ის სა ი უ ბი ლეო თა რი ღი მინ და მი ვუ ლო-
ცო. ათი წლის წინ, ძა ლი ან ცო ტა ადა მი ანს სჯე რო და 
 რომ ჩვენ, ად ვო კა ტე ბი შევ ძ ლებ დით და მო უ კი დე ბე ლი, 
თვით რე გუ ლი რე ბა დი და მუდ მივ გან ვი თა რე ბა ზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის შექ მ ნას და მარ თ ვას. ად-
ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ამ რთუ ლი, წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი თა და 
პრობ ლე მე ბით აღ სავ სე პე რი ო დი გა ი ა რა. გან სა კუთ-
რე ბუ ლად რთუ ლი გა მოდ გა პირ ვე ლი წლე ბი, რო დე საც 
სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას ეგ ზის ტენ ცი ა-
ლუ რი სა კითხე ბის მოგ ვა რე ბა უწევ და. შემ დ გო მი წლე ბი 
თითოე უ ლი ჩვენ გა ნის თ ვის ნე ბის ყო ფის, პრინ ცი პუ ლო-
ბი სა და პრო ფე სი ი სად მი ერ თ გუ ლე ბის გა მოც დად იქ ცა. 
სა ბედ ნი ე როდ, პრობ ლე მე ბი და სირ თუ ლე ე ბი ერ თობ-
ლი ვად დავ ძ ლი ეთ და სა ზო გა დო ე ბას პრო ფე სი ო ნა ლიზ-
მის, ერ თი ა ნო ბი ს და თა ნად გო მის სა ნი მუ შო მა გა ლი თე ბი 
ვუჩ ვე ნეთ. 

ამა ში კი, გან სა კუთ რე ბუ ლი წვლი ლი სა ქარ თ ვე ლოს ად-
ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი და მა კონ ტ რო-
ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის წევ რებს მი უძღ ვით. მი უ ხე და ვად 
მრა ვა ლი წი ნა აღ მ დე გო ბი სა და სირ თუ ლი სა, მათ ღირ სე-
უ ლად ატა რეს პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მძი მე ტვირ თი, რის-
თ ვი საც თი თო ე ულ მათ განს გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა 
მინ და გა და ვუ ხა დო. 

ასე ვე, მინ და, იუბი ლე მი ვუ ლო ცო და მად ლო ბა გა და-
ვუ ხა დო სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის აღ მას-

რუ ლე ბელ მდივანს და აპა რა ტის თა ნამ შ რომ ლებ ს .  მა თი 
თავ და უ ზო გა ვი შრო მის გა რე შე წარ მო უდ გე ნე ლი იქ ნე-
ბო და ჩვენი ორ გა ნი ზა ცი ის არ სე ბო ბა. 

სა მარ თ ლი ა ნო ბა მო ითხოვს, რომ გან სა კუთ რე ბუ-
ლად აღი ნიშ ნოს სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
 გა ნუ ზომ ლად დი დი და და დე ბი თი  რო ლი ასო ცი ა ცი ის 
გან ვი თა რე ბა ში. მა თი მხარ და ჭე რი სა და თა ნად გო მის გა-
რე შე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ჩვე ნი ასო ცი ა ცი ის შექ მ ნა 
და გან ვი თა რე ბა. 

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის ათი წლის იუბი ლე მინ და მი ვუ-
ლო ცო მო სა მარ თ ლე ებს, პრო კუ რო რებს და იური დი უ ლი 
პრო ფე სი ის ყვე ლა წარ მო მად გე ნელს, რად გან, გან ვი თა-
რე ბუ ლი და წარ მა ტე ბუ ლი ად ვო კა ტის ინ ს ტი ტუ ტის გა-
რე შე არ არ სე ბობს სა მარ თ ლი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სის ტე მა და დე მოკ რა ტუ ლი სა ხელ მ წი ფო. 

ათი წლის წინ, პრო ფე სი ო ნა ლი ად ვო კა ტე ბის ერ თი ა ნი 
კორ პუ სის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ-
სის შექ მ ნა და ად ვო კატ თა მუდ მივ გან ვი თა რე ბა ზე ორი-
ენ ტი რე ბა იყო მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა. ჩვენ ეს გა მოწ ვე ვა 
მი ვი ღეთ და დღეს გვაქვს ერ თი ა ნი, სა ერ თო პრო ფე სი-
ულ ფა სე უ ლო ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და სა ერ თა შო რი სო 
თა ნა მე გობ რო ბის წარ მო მად გე ნელ თა მი ერ წარ მა ტე ბულ 
ინ ს ტი ტუ ცი ად აღი ა რე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ა. 

მი მაჩ ნი ა, რომ მო მა ვა ლი წლე ბის მთა ვა რ გა მოწ ვე ვად 
უნ და გან ვი ხი ლოთ მო სა მარ თ ლე ებ თან, პრო კუ რო რებ-
თან და იური დი უ ლი პრო ფე სი ის სხვა წარ მო მად გენ ლებ-
თან მჭიდ რო და თა ნას წო რი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ურ თი ერ თო-
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. იმე დი მაქვს, რომ ამ გა მოწ ვე ვა საც 
ღირ სე უ ლად ვუ პა სუ ხებთ და უახ ლო ეს მო მა ვალ ში შევ-
ძ ლებთ იმ სირ თუ ლე ე ბის დაძ ლე ვას, რაც ჩვე ნი პრო ფე-
სი ის სწრაფ და ეფექ ტურ გან ვი თა რე ბა ში გვიშ ლის ხელს.

კი დევ ერ თხელ, მინ და მი ვუ ლო ცო ყვე ლა ად ვო კატს სა-
ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 10 წლის იუბი ლე 
და ვუ სურ ვო წარ მა ტე ბე ბი რო გორც პრო ფე სი ულ, ასე ვე 
პი რად ცხოვ რე ბა ში.

ბონდო ალასანია
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

ძვირ ფა სო მე გობ რე ბო და კო ლე გე ბო!

ჩვე ნი ერ თი ა ნი ასო ცი ა ცი ა10 წლის იუბი ლეს ზე ი-
მობს.

2005 წელს სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა ჩვე ნი პრო ფე სი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის და კორ პო რა ტი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის ერ თი ან სის ტე მას. ჩვენ შევ ძე ლით და გა ვერ თი-
ან დით, რა თა დაგ ვეც ვა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი, მო-
ქა ლა ქე ე ბის და ბიზ ნეს კომ პა ნი ე ბის ინ ტე რე სე ბი და 
დაგ ვემ კ ვიდ რე ბი ნა ხა რის ხი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა. 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გაძ ლი ე რე ბის კენ სა ვა ლი გზა არ იყო 
მარ ტი ვი. თუმ ცა ჩვენ გა მოწ ვე ვა მი ვი ღეთ და უკან 
და ხე ვას არ ვა პი რებთ. 

დღეს, რო ცა ვა ჯა მებთ 10 წლის შე დე გებს, სი ა მა ყით 
შეგ ვიძ ლია აღ ვ ნიშ ნოთ, რომ ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში, 
ერ თი დღი თაც არ შეგ ვი სუს ტე ბია ბრძო ლა სა მარ თ-
ლი ა ნო ბი სათ ვის. ჩვენ, ყვე ლა კო ლე გას თან ერ თად, 
დავ ნერ გეთ ევ რო პუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი, და ვამ კ ვიდ-
რეთ თვი სობ რი ვად ახა ლი ეთი კუ რი სტან დარ ტე ბი, 
ად ვო კატ თა პრო ფე სია გავ ხა დეთ რე ა ლუ რად და მო-
უ კი დე ბე ლი და ერ თი ა ნი.

მინ და აღ ვ ნიშ ნო თი თო ე უ ლი ად ვო კა ტის წვლი ლი 
პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბა ში, რომ არა თქვე ნი ეს კო-
ლე გი უ რი სო ლი და რო ბა, ერ თად დგო მის და ბრძო ლის 

უნა რი, ასო ცი ა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას, ნამ დ ვი ლად, 
ძალ ზედ გაგ ვ ჭირ დე ბო და ყვე ლა გა მოწ ვე ვის გამ კ ლა-
ვე ბა. 

აქ ვე, არ შე მიძ ლია გულ წ რ ფე ლი მად ლო ბა არ გა-
და ვუ ხა დო ჩვენს სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რებს და 
უცხელ კო ლე გებს, რო მელ თაც გა დამ წყ ვე ტი რო ლი 
ითა მა შეს ასო ცი ა ცი ის შექ მ ნი სა და გაძ ლი ე რე ბის 
საქ მე ში. ჩვენ, ყო ველ თ ვის ვგრძნობ დით თა ნად გო მას 
ისე თი ავ ტო რი ტე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან, რო-
გო რე ბი ცა ა: CCBE, IBA,ABA, USAID, EWMI, UN, EU, 
COE, BRAK, GIZ, IRZ, UNDP, UNHRC და სხვე ბი. 

გვე ა მა ყე ბა, რომ ჩვე ნი ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის გან-
ვი თა რე ბის მო დე ლი სა მა გა ლი თოა პოს ტ საბ ჭო თა 
სივ რ ცე ში და არამ ხ ლოდ.

ჩე მო მე გობ რე ბო, გულ თ ბი ლად გი ლო ცავთ პრო ფე-
სი ულ იუბი ლეს და გპირ დე ბით, სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
იდე ის და პრო ფე სი უ ლი ინ ტე რე სე ბის გა მარ ჯ ვე ბი-
სათ ვის, რე ფორ მე ბი სა და გან ვი თა რე ბის პრო ცესს 
კვლა ვაც აქ ტი უ რად გა ვაგ რ ძე ლებთ.

გი სურ ვებთ წინ ს ვ ლას და ღირ სე ულ მო მა ვალს. 

და ვით ასა თი ა ნი
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი



22 23

კოლეგებო,

მსურს ვი სარ გებ ლო შე საძ ლებ ლო ბით და მთელ ად-
ვო კატ თა კორ პუსს მი ვუ ლო ცო ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სა ი უ ბი ლეო 10 წლის თა ვი. ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ამ 
ამ წლე ბის მან ძილ ზე ურ თუ ლე სი გზა გამოიარა. ამ 
რთულ გზა ზე ცალ კე უ ლი ჯგუ ფე ბის მხრი დან იყო 
მცდე ლო ბე ბი პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბი სათ ვის მომ ხ და-
რი ყო ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის გა მო ყე ნე ბა და სა ბედ-
ნი ე როდ ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის მთელ მა კორ პუს მა 
სრუ ლი ერ თი ა ნო ბა გა მო ავ ლი ნა, რი თაც გა დამ წყ ვე-
ტი რო ლი ითა მა შა სირ თუ ლე ე ბის დაძ ლე ვის საქ მე ში.

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია ღირ სე უ ლი გამ გ რ ძე ლე ბე ლია 
იმ მდი და რი ტრა დი ცი ე ბისა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო-
ში ვე ქი ლის ინ ს ტი ტუ ტის სა ხით არ სე ბობ და სა უ კუ ნე ე-
ბის მან ძილ ზე, რომ ლის თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნე-
ლი იყო ილია ჭავ ჭა ვა ძე. ეს ჩვენს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას 
გან სა კუთ რე ბით ზრდის მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის წი ნა შე. 
სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის პრი ო რი ტე-
ტე ბი წლე ბის მან ძილ ზე იც ვ ლე ბო და. ბუნებრივიცაა, 
საწყის ეტაპ ზე სხვა პრი ო რი ტე ტე ბი გვქონ და, რად-
გან ასო ცი ა ციას უნ და და ემ ტ კი ცე ბი ნა, რომ შე ეძ ლო 
დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის აქ ტი უ რი თა ნა მო ნა-
წი ლე გამ ხ და რი ყო და სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბა მო ე-
პო ვე ბი ნა, რაც წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ელ და. უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ ამ პრო ცე სებ ში, მთელს ად ვო კატ თა 
კორ პუს თან ერ თად, გან სა კუთ რე ბუ ლი დამ სა ხუ რე ბა 

აქვს მოქ მედ თავ მ ჯ დო მა რეს ზა ზა ხა ტი აშ ვილს. ჩემ-
თ ვის სა ა მა ყო ა, რომ ამ ღირ სე უ ლი გუნ დის თა ნა მებ-
რ ძოლს წარ მო ვად გენ. 

ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ჩვე ნი ნა ყო ფი ე რი და სის ტე მა-
ტუ რი ურ თი ერ თო ბა ჩვენს პარ ტ ნი ორ სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, გან სა კუთ რე ბით ევ რო პის ად ვო-
კატ თა ასო ცი ა ცი ე ბის და სა მარ თ ლის საბ ჭოს თან და 
ად ვო კატ თა მსოფ ლიო ასო ცი ა ცი ას თან. ჩვენ, მად ლი ე-
რე ბი ვართ იმ მხარ და ჭე რისთვის რო მელ საც ეს ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბი გვიცხა დე ბენ ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბის 
პრო ცეს ში. 

 ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თა რი ღია ად ვო კატ თა ასო ცი ა-
ცი ის ის ტო რი ა ში, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს 
გა ვა ა ნა ლი ზოთ გან ვ ლი ლი წლე ბის სუს ტი და ძი ე რი 
მხა რე ე ბი. ად ვო კატ თა ასო ცი ა ციას და მის თი თო ე ულ 
წევრს ვუ სურ ვებ გაძ ლი ე რე ბას და პრო ფე სი უ ლი გან-
ვი თა რე ბის ახალ ეტაპ ზე გა დას ვ ლას, რა თა ქვეყ ნა ში 
დამ კ ვიდ რ დეს კა ნო ნის უზე ნა ე სობა და გა რან ტი რე-
ბუ ლი გახ დეს ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის 
ხელ შე უ ხებ ლო ბა, აგ რეთ ვე ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტუ-
რი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვა. 

გიორგი თევზაძე
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

მე გობ რე ბო!

ეს 10 წე ლი იყო ძი ე ბის და თვით დამ კ ვიდ რე ბის, ბრძო-
ლის და შეც ნო ბის, გან ვი თა რე ბის და დამ ცი რე ბის, 
ერ თო ბის და გა მარ ჯ ვე ბის, იზო ლა ცი ის მცდე ლო ბის 
და სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბის რთუ ლი წლე ბი.

ჩვენ, მი უ ხე და ვად და ძა ბუ ლი და რთუ ლი გა რე მო-
ებებისა, ერ თო ბის და პა ტი ვის ცე მის შე ნარ ჩუ ნე-
ბა შევ ძე ლით. და ვამ კ ვიდ რეთ რა მა ღა ლი ეთი კუ რი 
სტან დარ ტე ბი, ერ თ მა ნე თის თა ნად გო მა და პრო-
ფე სი ი სათ ვის ღირ სე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. ჩვენ, ყვე ლამ 
ერ თად და ვამ ტ კი ცეთ, რომ შეგ ვიძ ლია თვით რე გუ-
ლი რე ბა და კორ პო რა ტი უ ლი აზ როვ ნე ბა, სწრაფ ვა 
გან ვი თა რე ბი სა კენ და ცოდ ნის გაღ რ მა ვე ბი სა კენ. 
ჩვენ შევ ძე ლით, გავ ხ დით და მო უ კი დე ბე ლი, თა ვი სუ-
ფა ლი, ერ თი ა ნი კორ პუ სი და ჩა მო ვა ყა ლი ბეთ კო ლე-
გი უ რო ბის და სო ლი და რო ბის გან ც და.

პრო ფე სია ად ვო კა ტი, სა ა მა ყო და სა პა სუ ხის მ გებ-
ლო გახ და, არა მხო ლოდ იურის ტე ბი სათ ვის, არა მედ 
ზო გა დად სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის. ყველამ გა ათ ვით-

ც ნო ბი ე რა, რომ თა ვი სუ ფა ლი სა ზო გა დო ე ბა წარ მო-
უდ გე ნე ლია ძლი ე რი ად ვო კატ თა კორ პუ სის გა რე შე. 
ასო ცი ა ცია გახ და ნავ თ სა ყუ დე ლი და ფორ ფოს ტი 
სა მარ თ ლი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის დამ კ ვიდ რე ბის 
გზა ზე, მაგრამ ეს ჯერ მხო ლოდ 10 წე ლი ა, წინ ბევ-
რი სირ თუ ლე და გა მოც და გვე ლის, გან ვი თა რე ბის 
სხვა ეტა პე ბია გა სავ ლე ლი, რაც მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის 
ხვედ რი ა. დღეს კი, თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 
სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია შედ გა, რო-
გორც ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო და წარ მა ტე ბუ ლი პრო-
ფე სი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბა. 

ასე თია ად ვო კა ტთა ასო ცი ა ცია 10 წლის თავ ზე, თა-
ვი სი ჩა მო ყა ლი ბე ბის და გან ვი თა რე ბის საწყის ეტაპ-
ზე და იმე დია მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის თ ვის უფ რო ძლი-
ე რი, თვით მ ყო ფად და ან გა რიშ გა სა წევ ინ ს ტი ტუ ტად 
გა და იქ ცე ვა.

ყვე ლას გი ლო ცავთ!

და ვით ლან ჩა ვა
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრების  მილოცვა  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრების  მილოცვა  
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ძვირფასო კოლეგებო,

ჩემ თ ვის, რო გორც ად ვო კა ტი სათ ვის, მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ა, რომ 10 წლის წინ სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის შექ მ ნით, სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა სრუ ლი ად 
ახალ და და მო უ კი დე ბელ ინ ს ტი ტუტს, რო მე ლიც არ 
შე მო ი ფარ გ ლე ბა მხო ლოდ ად ვო კატ თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვით, არა მედ წარ მა ტე ბით ზრუ ნავს თა ვის ინ ს-
ტი ტუ ცი ურ გან ვი თა რე ბა ზეც. სა სი ხა რუ ლო ა, რომ 
სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ამ, თა ვი სი არ-
სე ბო ბის მოკ ლე პე რი ოდ ში, მი აღ წია არ ნა ხულ წარ-
მა ტე ბებს, ხო ლო თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბით 
არა თუ გა უ თა ნაბ რ და ევ რო პის მო წი ნა ვე ქვეყ ნე ბის 
ად ვო კატ თა პა ლა ტებს, არა მედ ბევრ სა კითხ ში გა და-
ას წ რო კი დეც მათ. 

ორ მა გად, სა სი ხა რუ ლოა ისიც, რომ ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ა, რო გორც და მო უ კი დე ბე ლი პრო ფე სი უ-
ლი ინ ს ტი ტუ ტი შედ გა და უკ ვე 10 წლის იუბი ლეს 
ზე ი მობს. ნუ დაგ ვა ვიწყ დე ბა, რომ ამ 10 სა ი უ ბი-
ლეო წლი დან ასო ცი ა ცია საქ მი ა ნობ და 9–წლი ა ნი 

„ნაციონალური რე ჟი მის” პი რო ბებ ში, რო დე საც ად-
ვო კა ტე ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი, თა ვი სი კლი ენ-
ტე ბის დაც ვის გა მო, თა ვად გახ და რეპ რე სი ე ბის 
მსხვერ პ ლი და რე ჟიმ მა ისი ნი ცი ხე ებ ში გა მო კე ტა. 
მი უ ხე და ვად, მი სი წევ რე ბის რეპ რე სი ე ბი სა, სა ქარ-
თ ველ კოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ამ მა ინც შე ი ნარ-
ჩუ ნა თა ვი სი თვით მ ყო ფა დო ბა და იგი დღეს რო-
გორც ერთ–ერ თი ძლი ე რი ინ ს ტი ტუ ტი აგ რ ძე ლებს 
თა ვი სი ფუნ ქ ცი ე ბის სრულ ყო ფი ლად გან ხორ ცი ე-
ლე ბას.

ამი ტომ მე მა ყე ბა, რომ თა ვი დან ვე მო მი წია სა ქარ თ-
ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის და ფუძ ნე ბის სა თა-
ვე ებ თან დგო მა და ჩე მი მოკ რ ძა ლე ბუ ლი წვლი ლის 
შე ტა ნა ასო ცი ა ცი ის სრულ ყო ფა სა და გან ვი თა რე ბა-
ში.

რო ინ მიგ რი ა უ ლი 
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

კოლეგებო,

მარ თა ლია 10 წე ლი ის ტო რი ის თ ვის ცო ტა ა, მაგ რამ 
ამ პე რი ო დის შე ფა სე ბი სას ობი ექ ტუ რი სა ზო გა დო ე ბა 
და ი ნა ხავს თუ რო გორ იბ რ ძო და, იღ წ ვო და ქარ თ ვე ლი 
ად ვო კა ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა იმის თ ვის, რომ სა ქარ-
თ ვე ლო ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი და ცუ ლი ყო ფი ლი ყო 
და სა ქარ თ ვე ლო სა მარ თ ლებ რივ სა ხელ მ წი ფოდ ჩა-
მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო.

მარ თა ლია ასო ცი ა ცია ათი წლი სა ა, მაგ რამ ად ვო-
კა ტუ რის ის ტო რია გა ცი ლე ბით დიდი და სა ა მა ყოა. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 10 წლის მან ძილ ზე ბევ რი გა-
კეთ და ად ვო კა ტის რო ლის გაზ რ დი სა და ად ვო კა ტის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის კუთხით.

ჩვენ გა მო ვი ა რეთ ცხრაწ ლი ა ნი რე ჟი მი და უკა ნო ნო 
და და უ სა ბუ თე ბე ლი დევ ნა, რეპ რე სი ე ბი. მი უ ხე და ვად 
ამი სა გა ვუ ძე ლით და უფ რო მე ტიც, თი თო ე უ ლი ჩვენ-
გა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის ერ თ მა ნე თის თა ნად გო მით 
ვიბ რ ძო დით და წარ მა ტე ბებ საც მი ვაღ წი ეთ.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ად ვო კა ტის პრო ფე სია რის-
კის შემ ც ვე ლი ა, ამა ყი ვარ ბევრ ჩემს კო ლე გას თან 

ერ თად, რომ მი წევს ბრძო ლა ქვე ყა ნა ში სა მარ თ ლებ-
რი ვი სივ რ ცის გა ჯან სა ღე ბის თ ვის და ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბე ბის დაც ვის თ ვის. 

ად ვო კა ტე ბის ძა ლის ხ მე ვით და ღრმა ცოდ ნით სა-
სა მარ თ ლო ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი არა ერ თი მან კი ე რი 
პრაქ ტი კა შე იც ვა ლა და ეს მი სა სალ მე ბე ლი ა.

უფ რო დი დი იმე დი და რწმე ნა მაქვს, რომ გან ვი თარ-
დე ბა ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბა, სა ქარ თ ვე ლო 
ჩა მო ყა ლიბ დე ბა სა მარ თ ლებ რივ სა ხელ მ წი ფოდ და 
ამა ში ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის და თი თო ე უ ლი ად ვო-
კა ტის რო ლი უდი დე სი იქ ნე ბა.

იუბი ლეს ვუ ლო ცავ ყვე ლა კო ლე გას. ჩვენ გვაქვს გა-
მორ ჩე უ ლი პრო ფე სი ა, რაც სა ა მა ყო ა. ად ვო კა ტო ბა 
არ ნიშ ნავს მხო ლოდ ად ვო კა ტის მოწ მო ბის ქო ნას. სა-
ზო გა დო ე ბა ში ად ვო კა ტის რო ლის გაძ ლი ე რე ბის თ ვის 
და ავ ტო რი ტე ტის თ ვის ზრუნ ვა თი თო ე უ ლი ჩვენ გა-
ნის ვალ დე ბუ ლე ბა ა. კი დევ ერ თხელ გი ლო ცავთ – გი-
სურ ვებთ მუ დამ ვი ყოთ  სა ზო გა დო ე ბის მე ო ხი.

მა მუ კა ნო ზა ძე
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი
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პირ ვე ლი სა დამ ფუძ ნებ ლო კრე ბა 2005 წელს ჩა-
ტარ და და დღე ი სათ ვის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია 
ოთხი ა თა სამ დე ად ვო კატს აერ თი ა ნებს, რომ ლის 
მო წეს რი გე ბუ ლი მუ შა ო ბა და სის ტე მის მდგრა დო-
ბა პრო ფე სი ო ნა ლე ბით და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი გუნ დის 
დამ სა ხუ რე ბა ა. 

დღეს, ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ა ცია 10 წლი სა ა,

ძვირ ფა სო  კო ლე გე ბო,

ად ვო კა ტე ბო, გი ლო ცავთ ამ მნიშვნე ლო ვან დღეს, 
თქვე ნი დამ სა ხუ რე ბით ამაღ ლ და ად ვო კა ტის რო ლი  
საზო გა დო ე ბა ში და იურის პ რუ დენ ცი ა ში მე ტად სან-
დო ფი გუ რა გახ და. 

ასოციაციის აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭოს, ეთი კი სა და 
სარევიზიო კომისიის, ყვე ლა წევრს, ასო ცი ა ცი ის აპა-
რატს და სას წავ ლო ცენტრს მად ლო ბას ვუხ დი ერ თ-
გუ ლი მუშაობისთვის. ვუ ლო ცავ ყვე ლა იმ წარ მა ტე-
ბას, რა საც ამ მცი რე დრო ის მან ძილ ზე მი აღ წი ეს. 
მა თი ძა ლის ხ მე ვი თა და მონ დო მე ბით დიდ წარ მა ტე-
ბას მი აღ წია ად ვო კატ თა კორ პუს მა. 

ვი მე დოვ ნობ, ეს მხო ლოდ და საწყი სია წარ მა ტე ბე ბის, 
სა ძირ კ ვე ლი, რო მე ლიც 2005 წლი დან დღემ დე ასო-
ცი ა ცი ის მუ შა ო ბის დროს ჩა ი ყა რა, გა ნა პი რო ბებს 
მრა ვა ლი წარ მა ტე ბუ ლი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
მო მავ ლ ში.

ცისმარი ონიანი
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

ბატონებო,

მარ თა ლია ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია 10 წლი სა ა, მაგ-
რამ სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბას ხან გ რ ძ ლი ვი და სა-
ინ ტე რე სო ის ტო რია აქვს. ამან შექ მ ნა სა ფუძ ვე ლი 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო დღე ვან დე ლი ად ვო კატ თა კორ-
პუ სი. სა ქარ თ ვე ლოს სა მარ თ ლის სკო ლა არა სო დეს 
გა ნიც დი და კვა ლი ფი ცი უ რი ად ვო კა ტე ბის ნაკ ლე ბო-
ბას.

მარ თა ლი ა, სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია 10 
წლი სა ა, მაგ რამ ამ დრო ის მან ძილ ზე ძალი ან ბევ რი 
რამ გა კეთ და, რაც მი მაჩ ნი ა, ბევ რ წი ლად ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რის ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლის დამ-
სა ხუ რე ბა ა.

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სა ი უ ბი ლეო თა რიღ თან და-
კავ ში რე ბით, რო გორც 30 წლი ა ნი ად ვო კა ტის სტა ჟის 
მქო ნე ად ვო კა ტის თ ვის, არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი ემო ცია 
მაქვს: სი ა მა ყის, სხვა თა შო რის 1985 წლი დან, უნი-
ვერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბის დღი დან, ვემ სა ხუ რე ბი 
ადა მი ა ნის კა ნო ნი ე რი უფ ლე ბე ბის დაც ვას. ამ ხნის 

მან ძილ ზე, ბევ რი გა მარ ჯ ვე ბის სი ხა რუ ლი, ბრძო ლის 
ჟი ნი გა მო მივ ლი ა.

ვუ ლო ცავ ჩემს მე გობ რებს, კო ლე გებს, ად ვო კატ თა 
კორ პუ სის ღირ ს ე ულ წევ რებს. ვუ სურ ვებ პო ლი ტი-
კის გან და მო უ კი დებ ლად, ღირ სე უ ლად გა ნა ხორ ცი ე-
ლონ კლი ენ ტ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა. 

ბევ რი წარ მა ტე ბა, პრო ფე სი უ ლი მიღ წე ვე ბი მინ და 
გი სურ ვოთ იმ უდუ დე სი მი სი ის შეს რუ ლე ბა ში, რაც 
ჩვენ, იურის ტებს და მი თუ მე ტეს ად ვო კა ტებს გვა კის-
რია სა მარ თ ლი ა ნო ბი სა და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის საქ მე ში. 

პა ტი ვის ცე მით,

ზუ რაბ როს ტი აშ ვი ლი
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი
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ძვირ ფა სო კო ლე გე ბო,

 სა ი უ ბი ლეო თა რი ღია და მინ და მთელ ად ვო კატ თა 
კორ პუსს მი ვუ ლო ცო ეს დღე! 10 წე ლი არ არის ბევ რი, 
თუმ ცა ქარ თუ ლი სა ად ვო კა ტო სკო ლა არა ერთ ათე-
ულ წელს ით ვ ლის და სწო რედ ეს წარ სუ ლი არის ჩვე ნი 
დღე ვან დე ლი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის გან მ საზღ-
ვ რე ლი. 

10 წე ლი არ არის ბევ რი, თუმ ცა ამ მცი რე ხან ში ჩვენ მა 
ასო ცი ა ცი ამ ბევ რი რამ შეძ ლო და და იმ კ ვიდ რა თა ვი, 
რო გორც იური დი უ ლი პრო ფე სი ის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი რგო ლი მარ თლ მ სა ჯუ ლე ბის ერ თი ან სის ტე მა-
ში.

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ამ ამ მცი რე ხნის 
მან ძილ ზე დი დი ავ ტო რი ტე ტი მო ი პო ვა სა ერ თა შო-
რი სო დო ნე ზე, ის ფაქ ტი, რომ ასო ცი ა ცი ის იუბი ლეს 
წამ ყ ვა ნი ევ რო პუ ლი ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ე ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბი და ევ რო პის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 
თავ მ ჯ დო მა რე ჩვენ თან ერ თად სა ქარ თ ვე ლო ში ზე-
ი მო ბენ ამ დღეს, სწო რედ ხაზ გას მაა სა ქარ თ ვე ლოს 
ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის მი მართ ჩვე ნი უცხო ე ლი კო-
ლე გე ბის გან წყო ბი სა და პა ტი ვის ცე მი სა, ეს დი დი გა-

მარ ჯ ვე ბაა 10 წლის ის ტო რი ის მქო ნე ასო ცი ა ცი ის თ-
ვის.

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას, სრუ ლი ად ად-
ვო კატ თა კორ პუსს, ასო ცი ა ცი ის მოქ მედ მმარ თ ველ 
რგოლს კარ გად გვაქვს გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი ჩვე ნი პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბა ხა რის ხი ან მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე, ჩვე ნი 
პრო ფე სია არის გან მ საზღ ვ რე ლი რგო ლი კა ნო ნის უზე-
ნა ე სო ბის რე ა ლუ რი იმ პ ლე მენ ტა ცი ი სა ქვე ყა ნა ში და აღ-
ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პე ბის ცხოვ რე ბა ში გა ტა რე ბას ვემ სა ხუ-
რე ბით ჩვე ნი მარ წ მუ ნებ ლე ბის სა სი კე თოდ და ქვე ყა ნა ში 
კა ნო ნი ე რე ბის დამ კ ვიდ რე ბის მიზ ნე ბის თ ვის.

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია თან მიმ დევ რუ-
ლად, გეგ მა ზო მი ე რად ვი თარ დე ბა, და სა ხუ ლია მრა-
ვა ლი რე ფორ მა, რაც ორ გა ნი ზა ცი ის ინსტიტუციურ 
გან ვი თა რე ბას და კი დევ უფ რო გაძ ლი ე რე ბას მო ემ სა-
ხუ რე ბა, რის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბას ად ვო კა ტე ბი 
ერ თი ა ნი ძა ლე ბით გან ვა ხორ ცი ე ლებთ.

წარ მა ტე ბე ბი ჩვენს ასო ცი ა ცი ას!

ირაკლი ყანდაშვილი
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

ბა ტო ნე ბო, ძვირ ფა სო კო ლე გე ბო!

ად ვო კა ტის პრო ფე სია ჩემ თ ვის და დარ წ მუ ნე ბუ ლი 
ვარ თქვენ თ ვის, არის ყვე ლა პრო ფე სი ა თა შო რის 
ყვე ლა ზე სა პა ტიო და სა ა მა ყო. მე, თქვენ თან ერ თად, 
ვარ ამა ყი და ბედ ნი ე რი იმი ტომ, რომ ჩვე ნი პრო ფე სია 
გახ და უფ რო ძლი ე რი, უფ რო პრეს ტი ჟუ ლი და უფ რო 
ეთი კუ რი. 

რა უნ და იყოს იმა ზე უფ რო, სა პა ტი ო, ვიდ რე და იც ვა 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი, ალ ბათ არა ფე რი. 10 წე ლი არ 
არის ბევ რი, თუმ ცა ჩვენ შე უძ ლე ბე ლი შევ ძე ლით, ეს 
დამ სა ხუ რე ბაა ჩვე ნი პრო ფე სი უ ლი ტრა დი ცი ე ბის და 
სა ა მა ყო წარ სუ ლის. ად ვო კა ტის სკო ლას ყავ და ღირ-
სე უ ლი წარ მო მად გენ ლე ბი, რო მელ თაც საფ უძ ვე ლი 

ჩა უ ყა რეს სა ქარ თ ვე ლო ში ად ვო კა ტის ინ ს ტი ტუტს. 
მათ ჩა უ ყა რეს და ჩვენ გა ვაგ რ ძე ლეთ და ჩვენს შემ-
დეგ, კი დევ გაგ რ ძელ დე ბა.

დღეს შეგ ვიძ ლია ვი ა მა ყოთ მიღ წე უ ლით!

ძვირ ფა სო ად ვო კა ტე ბო, გუ ლი თა დად გი ლო ცავთ 
იუბი ლეს, გი სურ ვეთ პრო ფე სი ულ წარ მა ტე ბებს.

პა ტი ვის ცე მით,

ირ მა ჭკა დუა
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრების  მილოცვა  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრების  მილოცვა  
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ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” 
2015 წლის 24 ოქტომბრის საერთო კრების 
გადაწყვეტილებით, საქართველოს ადვოკატთა 
ასოციაციის მიერ დაწესებული , ილია ჭავჭავაძის 
პირველი ხარისხის ორდენი მიენიჭა უწმინდესსა და 
უნეტარესს, სრულიად საქარველოს კათოლიკოს
-პარიარქს ილია მეორეს.

ორდენის მინიჭება ხდება ათ წელიწადში ერთხელ, 
ქვეყნის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული 
წვლილისთვის.

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” 
2015 წლის 24 ოქტომბრის საერთო კრების 
გადაწყვეტილებით, საქართველოს ადვოკატთა 
ასოციაციის მიერ დაწესებული ლუარსაბ 
ანდრონიკაშვილის ორდენი მიენიჭა.

ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და სამართლის 
საბჭოს (CCBE) პრეზიდენტს მარია სლაზაკს.
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2015 წლის 7 ნო ემ ბერს CCBE პრე ზი დენ ტი მა რია 
სლა ზა კი „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის~ 
მე- 1 0 -ე სა ი უ ბი ლეო წლი სად მი მიძღ ვ ნილ კონ ფე-
რენ ცი ას და ეს წ რო თბი ლის ში. კონ ფე რენ ცი ის თე მა 
გახ ლ დათ: „ადვოკატთა პრო ფე სი ის თა ვი სუფ ლე-
ბა და ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი გა რან ტი ე ბი~. გა ი მარ-
თა ნა ყო ფი ე რი დის კუ სია იმ პრობ ლე მე ბის გარ შე მო, 
რო მელ თაც ქარ თ ვე ლი ად ვო კა ტე ბი აწყ დე ბი ან ყო-
ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში. დის კუ სი ის დროს გა მო-
იკ ვე თა სა ჭი რო ე ბა, რომ ეს სა კითხე ბი გა მუდ მე ბით 

წა მო იჭ რას, რო გორც ად გი ლობ რივ, ასე ვე, სა ერ თა-
შო რი სო დო ნე ზე. კონ ფე რენ ცი ის ფარ გ ლებ ში, მა რია 
სლა ზა კი და ჯილ დოვ და ლუ არ საბ ან დ რო ნი კაშ ვი ლის 
ორ დე ნით „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის~ 
გან ვი თა რე ბა სა და ად ვო კატ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
საქ მე ში შე ტა ნი ლი უზარ მა ზა რი წვლი ლის თ ვის. მა-
რია სლა ზა კი არის პირ ვე ლი უცხო ე ლი ად ვო კა ტი, 
რო მელ საც „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის~ 
ორ დე ნი გა და ე ცა.

ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების 
და სამართლის საბჭოს (CCBE)
საინფორმაციო წერილი

 საქართველოს 
ადვოკატთა 
ასოციაციამ 
საერთაშორისო 
კონფერენცია 
გამართა

7 ნო ემ ბერს, სას ტუმ რო ში `ქორთიარდ მე რი ო ტი~  
სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 10 წლის 
იუბი ლეს თან და კავ ში რე ბით, ად ვო კატ თა პრო ფე-
სი ის თა ვი სუფ ლე ბის და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გა რან ტი-
ებს შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია გა ი მარ-
თა.

კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე ებს მი ე სალ მ ნენ სა ქარ თ-
ვე ლოს პრე ზი დენ ტი გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ ვი ლი, სა-
ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა-
რე ნი ნო გვე ნე ტა ძე, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
თავ მ ჯ დო მა რის პირ ვე ლი მო ად გი ლე მა ნა ნა კო ბა-
ხი ძე, სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ-
მ ჯ დო მა რე ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლი, ევ რო პის ად ვო კატ-
თა ასო ცი ა ცი ე ბის და სა მარ თ ლის საბ ჭოს(CCBE) 
პრე ზი დენ ტი მა რია სლა ზა კი, ევ რო პის საბ ჭოს 
ოფი სის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სა ქარ თ ვე ლო ში კრის ტი ან 
ურ სე, ევ რო კავ ში რის დე ლე გა ცი ი დან ბ-ნი შტე ფან 
შტორკი  და USAID-ის კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის მხარ-
დაჭ რა სა ქარ თ ვე ლო ში პრო ექ ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 
ბ-ნი ჰერ ბერტ ბო უ მა ნი.

კონ ფე რენ ცია გახ ს ნა ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ-
მ ჯ დო მა რე ზა ზა ხა ტი აშ ვილ მა, რო მელ მაც სა ქარ თ-
ვე ლო ში ად ვო კა ტის პრო ფე სი ის თა ვი სუფ ლე ბა ზე 
და უფ ლე ბებ ზე ისა უბ რა.  კონ ფე რენ ცი ის მუ შა ო-
ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს სა ად ვო კა ტო გა ერ თი ა-
ნე ბე ბის და ასო ცი ა ცი ე ბის დე ლე გა ცი ებ მა ევ რო პის 
და პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნე ბი დან.

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რე ბი 
და ინ ტე რეს დ ნენ, ად ვო კა ტის უფ ლე ბე ბის და თა ვი-

საიუბილეო ღონისძიებებისაიუბილეო ღონისძიებები
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სუფ ლე ბის ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბით, ასე ვე  მარ-
თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის პრო ცე ში ად ვო კა ტის რო ლის და 
მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის დე ტა ლე ბით.

დღის წეს რი გით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო მსჯე ლო-
ბა ად ვო კა ტი რე ბის პრო ფე სი უ ლი დაც ვის ევ რო პულ 
და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ ზე, ად ვო კა ტე ბის 
მი ერ სა კუ თა რი კო ლე გე ბის დაც ვის  გა მოც დი ლე-
ბა სა და სა ად ვო კა ტო პრაქ ტი კის  ექ ს კ ლუ ზი უ რო ბის 
პრინ ციპ სა და პრაქ ტი კა ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვევ ბ-
ზე. სა სა მარ თ ლო ში ად ვო კა ტის წარ მო მად გენ ლო ბა, 
ევ რო კავ ში რის წე სე ბი.

კონ ფე რენ ცი ა ზე მოწ ვე უ ლი იყ ვ ნენ სა სა მარ თ ლო 
ხე ლი სუფ ლე ბის, იუს ტი ცი ის საბ ჭოს, სა ქარ თ ვე-
ლოს პარ ლა მენ ტის, იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს, არა-
სამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, 
უნი ვერ სი ტე ტე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ევ რო პის 
ქვეყ ნე ბის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ე ბის  დე ლე გა ცი-
ე ბი.

კონ ფე რენ ცია ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (USAID), 
კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის მხარ და ჭე რა სა ქარ თ ვე ლო-
ში (PROLOG), ევ რო კავ ში რი სა და ევ რო პის საბ ჭოს 
ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის „საქართველოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის მხარ და ჭე რა~ და ევ რო კავ ში რის პრო-
ექ ტის „სისხლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სის ტე მის რე ფორ მის მხარ და ჭე რა სა ქარ თ ვე ლო ში~ 
მხარ და ჭე რით გა ი მარ თა.

სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ-
ვი ლი სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 10 
წლის იუბი ლე სად მი მიძღ ვ ნილ კონ ფე რენ ცი ას და-
ეს წ რო. 

გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ ვილ მა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო-
მა რეს ზა ზა ხა ტი აშ ვილს მად ლო ბა გა და უ ხა და  ად-
ვო კატ თა  უფ ლე ბე ბის დაც ვის საქ მე ში შე ტა ნი ლი 
გან სა კუთ რე ბუ ლი წვლი ლი სა და მა ღა ლი პრო ფე სი-
ო ნა ლიზ მი სათ ვის. რის თ ვი საც სა ხელ მ წი ფოს მე თა-
ურ მა სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ-
მ ჯ დო მა რე ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლი  ღირ სე ბის ორ დე ნით 
და ა ჯილ დო ვა.

საზეიმო მიღება
ამე რი კის ელ ჩი სა ქარ თ ვე ლო ში, ბა ტო ნი იან კე ლი 
თხუთ მე ტი წუ თით მო ვი და და ორი სა ა თი დარ ჩა და გუ-
ლით მო ილ ხი ნა, ად ვო კა ტებ თან ფო ტო ე ბი გა და ი ღო, 
ბევ რი კარ გი და თბი ლი სიტყ ვა თქვა და წა ვი და. მად-
ლო ბა მას მხარ და ჭე რის თ ვის. 

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კა ტე ბის დი დი მე გო ბა რი, ევ-
რო პის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ე ბის და სა მარ თ ლის 
საბ ჭოს პრე ზი დენ ტი ქალ ბა ტო ნი მა რია სლა ზა კი, 
ვატყობ, რომ ბედ ნი ე რი და გა ხა რე ბუ ლი ა, აშ კა რად 
არ ნა ნობს სტუმ რო ბას. ქარ თ ვე ლი ად ვო კა ტე ბის-
თ ვის უკ ვე შე ნა უ რი ვი თა ა, ხომ იცით ჩვე ნი წე სი, 
რამდენჯერმე გვერტუმრება და უკვე ოჯა ხის წევ რი-
ვი თა ა, ხო და, ქალ ბა ტო ნი სლა ზა კი  ქარ თ ველ ად ვო-
კატ თა ოჯა ხის წევ რი ა. 

კო ლე გე ბი პო ლო ნე თი დან, საფ რან გე თი დან, ინ გ ლი-
სი დან, ნი დერ ლან დე ბი დან, უკ რა ი ნი დან, სომ ხე თი დან, 
აზერ ბა ი ჯა ნი დან თავს კომ ფორ ტუ ლად გრძნო ბენ და 
გვა სა ჩუქ რე ბენ და ბა დე ბის დღეს თან და კავ ში რე ბით. 
ჩვენ ხომ ჯერ ბავ შ ვე ბი ვართ, სა მა გი ე როდ რამ დე ნი 

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 10 წლის იუბი ლეს თან და კავ-
ში რე ბით გა მარ თულ მი ღე ბა ზე ად ვო კა ტებ მა და მოწ-
ვე ულ მა სტუმ რებ მა წი თელ ხა ლი ჩა ზე გა ი ა რეს. და წე-
სე ბუ ლი იყო დრეს კო დი ქალ ბა ტო ნე ბის თ ვის სა ღა მოს 
კა ბა და  მა მა კა ცე ბის თ ვის ბაფ თა. დარ ბა ზი გან სა კუ-
თე ბუ ლად ბრწყი ნავ და და ვი ო ლი ნო სტუმ რე ბის თ ვის 
უკ რავ და. მსუ ბუ ქი აპე რა ტი ვი თა ვის შექ ცე ვის და კო-
ლე გებ თან `ჭორაობის~ ფუ ფუ ნე ბას იძ ლე ო და. ცო ტა-
ხანს და ი ვიწყეს პრო ცე სე ბი, ცი ხე ე ბი: ̀ რა ბედ ნი ე რე ბა ა, 
სა ღა მოს კა ბა დი დი ხა ნია არ მცმი ა~, ̀ ეს ბაფ თა ძა ლი ან 
გიხ დე ბათ კო ლე გავ~, `შეგეშველებით კი ბე ებ ზე ას ვ ლა-
ში~, `რა ბედ ნი ე რი ვარ~, `,ყოველ წელს გავ მარ თოთ~ 
– რეპ ლი კე ბი, რეპ ლი კე ბი და ბედ ნი ე რე ბით სავ სე სა-
ხე ე ბი. ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის ის ტო რი ა ში, პირ ვე ლად 
გა ი მარ თა ღირ სე უ ლი, ად ვო კატ თა შე სა ფე რი სი, კორ-
პო რა ტი უ ლი წვე უ ლე ბა, რო მელ საც მო სა მარ თ ლე ე ბი, 
პრო კუ რო რე ბი, ნო ტა რი უ სე ბი, პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი, 
სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის ოფი სი დან სტუმ რე ბი და-
ეს წ რენ. თუ არ მეშ ლე ბა, პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში, პირ-
ვე ლად, ქარ თ ველ მა ად ვო კა ტებ მა გა მარ თეს მსგავ სი 
წვე უ ლე ბა, რომ ლის მსგავ სი ევ რო პა ში იმარ თე ბა. 
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მო ვას წა რით და გა ვა კე თეთ აქ არ ჩა მოვ თ ვ ლი. ახა ლი 
აღარ არის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის პო პუ ლა რო ბის 
მას შ ტა ბე ბი.

სტუ მარს და მე გო ბარს და ფა სე ბა, რომ სჭირ დე ბა, ეს 
კარ გად ვი ცით, ხო და მე გობ რე ბი მე დია სივ რ ცე ში და ვა-
ჯილ დო ვეთ, მო ვე ფე რეთ და ჩვენც გა ვი ხა რეთ: თამ თა 
კა კა უ რი ძე – ̀ გურია ნი უ სი~, მე რაბ მეტ რე ვე ლი – ̀ მედია 
პა ლიტ რა~, ნე ლი ვარ დი აშ ვი ლი – `ფოსტალიონი~, ნი ნო 
მი ქი აშ ვი ლი – `ობიეტივი~, ვინც ვერ მო ვი და ოფი სებ ში 
გა ვუგ ზავ ნეთ სი გე ლე ბი. 

ჩვე ნი პარ ტ ნი ო რი  სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 
რო მელ თა უშუ ა ლო ძა ლის ხ მე ვით შევ ძე ლით სა მა გა ლი-
თო გავ მ ხ და რი ყა ვით მთელს პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში, 
მა თი დამ სა ხუ რე ბა ა, ეთი კუ რი და პრო ფე სი ო ნა ლი ად-
ვო კა ტი, რო მელ საც  სის ტე მა ტუ რად მი ე წო დე ბა ყვე ლა 
სა კა ნონ მ დებ ლო ნო ვა ცია და თა ნა მედ რო ვე უნარ–ჩვე-
ვე ბი.

ჩვენ ისი ნიც და ვა სა ჩუქ რეთ: ამე რი კის იურის ტ თა 
ასო ცი ა ცია (ABA ROLI), ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა-
ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს 

(USAID), კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის მხარ და ჭე რა სა ქარ-
თ ვე ლო ში (PROLOG), ევ რო კავ ში რი სა და ევ რო პის 
საბ ჭოს ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის „საქართველოს ად-
ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის მხარ და ჭე რა~, ევ რო კავ ში რის 
პრო ექ ტი „სისხლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სის ტე მის რე ფორ მის მხარ და ჭე რა სა ქარ თ ვე ლო ში~, 
ევ რო პის საბ ჭოს ოფი სი, ევ რო კავ ში რის ოფი სი სა-
ქარ თ ვე ლო ში, გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მას 
სა ქარ თ ვე ლო ში (UNDP), გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ-
გა ნი ზა ცი ის  ბავ შ ვ თა ფონდს (UNICEF), ამე რი კის შე-
ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის 
სა ა გენ ტო (USAID) ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა უმაღ ლე სი 
კო მის რის ოფი სი (OHCHR).   მად ლო ბა მათ მე გობ რო-
ბის თ ვის.

ად ვო კატ თა იუბი ლეს თან და კავ ში რე ბუ ლი წვე უ ლე-
ბის კულ მი ნა ცი ა, ჩვე ნი ძვირ ფა სი, სა ა მა ყო ად ვო კა-
ტე ბის და ჯილ დო ვე ბა ა, პრო ფე სი უ ლი  დამ სა ხუ რე-
ბის თ ვის. ჩვენ, კი დევ ბევ რი გვყავს სა სა ხე ლო და მათ 
მო მა ვალ შეკ რე ბა ზე და ვა ჯილ დო ვებთ. ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლი მად-
ლო ბას უხ დის სტუმ რებს, ად ვო კა ტებს, ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის აპა რატს და ვხე დავ რომ ბედ ნი ე რი ა. 

1996 წელს დაამთავრა ქ. ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი; 

1999 წლიდან არის ადვოკატი და ქ. ზუგდიდის „იურისტთა ასოციაციის” წევრი;

2006 წლიდან ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” წევრი; 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” მიერ დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით.

თანდილა ჯოლოგუა
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38 39

პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება 

და ი ბა და 1924 წელს 14 ოქ ტომ ბერს ლაგოდეხში, 
ენერ გი უ ლი ბავ შ ვი იყო, თით ქ მის ყვე ლა სპორ ტულ 
შე ჯიბ რე ბა ში მო ნა წი ლე ობ და. სას კო ლო ოლიმ პი ა-
დებ ში იმარ ჯ ვებ და და გუნ დ ში ლი დე რობ და. 1943 
წლი დან თბი ლის ში ცხოვ რობს, სწავ ლა თბი ლი სის 
უნი ვერ სი ტე ტის ბი ო ლო გი ის ფა კულ ტეტ ზე გა-
ნაგ რ ძო, იმე დი ჰქონ და გა მოც დე ბის წარ ჩი ნე ბით 
ჩა ბა რე ბის შემ დეგ სა მე დი ცი ნო ფა კულ ტეტ ზე გა-
და ვი დო და. სა მო მავ ლო გეგ მე ბი ბიძაშვილმა, უნი-
ვერ სი ტე ტის პარ ტ ბი უ როს მდი ვან მა და უნ გ რი ა. მის 
და უ კითხა ვად სა ბუ თე ბი იური დი ულ ფა კულ ტეტ ზე 
გა და ი ტა ნა, რად გან თვლი და, რომ მსგავ სი ენერ გი-
ი სა და ბრძო ლის უნა რის მქო ნე ახალ გაზ რ დი სა გან 
სა უ კე თე სო იურის ტი დად გე ბო და. 

ბი ძაშ ვი ლის დღემ დე უსაზღ ვ როდ მად ლი ე რი ა.

უნი ვერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე სა სა მარ თ ლო 
კურ სებ ზე სტა ჟი რე ბის თ ვის გა ა ნა წი ლეს. კურ სე ბი 
წარ მა ტე ბით გა ი ა რა, მაგ რამ მო სა მარ თ ლედ ერ თი 
დღეც არ უმუ შა ვი ა.

ჩუ ღუ რე თის რა ი ო ნულ ად ვო კა ტუ რა ში ალი ო შა ჭი-
ლა ძემ მი იყ ვა ნა. ახალ გაზ რ და იურის ტი ცნო ბი ლი 
მსა ხი ო ბის რა მაზ ჩხიკ ვა ძის ბი ძას, ად ვო კატ ბი ძი ნა 
ჩხიკ ვა ძეს ჩა ა ბა რა და წარ მა ტე ბე ბი უსურ ვა.

მი ღე ბუ ლი აქვს არა ერ თი სი გე ლი და მად ლო ბა.  
დაჯილდოვებულია ღირ სე ბის ორ დე ნით: „ ვმუ შა-
ობ დი, რო გორც სის ხ ლის სა მარ თ ლის, ასე ვე სა-
მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ ში, 
დღეისათვის ვარ სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო-
ცი ა ცი ის მოქ მე დი ად ვო კა ტი სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ-
ლის მი მარ თუ ლე ბით.

1955 წლი დან დღემ დე ვმუ შა ობ ად ვო კა ტად, რი თაც 
ვა მა ყობ. ად ვო კა ტო ბა არის რთუ ლი, ღირ სე უ ლი, 
და სა ფა სე ბე ლი პრო ფე სი ა. აღი ა რე ბუ ლი ად ვო კა ტი 
ნიშ ნავს, გა ნათ ლე ბულ და ერუ დი რე ბულ პი როვ ნე-
ბას. ასე ვე, სა ჭი როა იყო კე თილ შო ბი ლი, რა თა ყვე-
ლა გა ჭირ ვე ბუ ლის დახ მა რე ბა და მა თი უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა შეძ ლო”. 

ად ვო კა ტი საქ მის გაც ნო ბი სას მყი სი ე რად ხვდე-
ბა რა სურს და ზა რა ლე ბულს. რამ დე ნი პრო ცენ ტია 
დღეს მო გე ბის შან სი და ბრა ლის რა ტაქ ტი კა უნ-
და აირ ჩი ოს. კა ნო ნის შე სა ბა მი სად მოქ მე დებს და 
მაქსიმალურად ახერხებს სა სურ ვე ლი შე დე გის მი-
ღე ბას. მი სი გა მოს ვ ლა გა მარ თუ ლი მეტყ ვე ლე ბით 
გა მო ირ ჩე ვა. კარ გი ქარ თუ ლით, მჭერ მეტყ ვე ლე-
ბი თა და და მა ჯე რე ბე ლი სა უბ რით სა სა მარ თ ლოს 
შე მად გენ ლო ბა ზე შთა ბეჭ დი ლე ბას ახ დენს. არა სო-
დეს არ ღ ვევს ეთი კის ნორ მებს.

,,პროცესუალურ ნორ მებს ზედ მი წევ ნით ვი ცავ. აგ-
რე სი უ ლო ბა არ მჩვე ვი ა. მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რეს 
პა ტივს ვცემ. ჩე მი აზ რის, პო ზი ცი ის და სამ ტ კი ცებ-
ლად თავ ხე დო ბა არა სო დეს დამ ჭირ ვე ბი ა. ადა მი ა-
ნებს ადა მი ა ნუ რი ურ თი ერ თო ბა გა მო არ ჩევს სხვა 
ცოცხა ლი სამ ყა რო დან და ეს არ მა ვიწყ დე ბა”.

ს.ს.ი.პ. `საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” 
მიერ დაჯილდოვებულია ილია ჭავჭავაძის მეორე 
ხარისხის ორდენით.

ალ ბათ ბევრს გა უკ ვირ დე ბა რა საც ახ ლა ვიტყ ვით, მაგ
რამ ქე თე ვან ნა დაშ ვილს ად ვო კა ტად მუ შა ო ბის 60 წლი
ა ნი სტა ჟი აქვს. „თავდაპირველად ბი ო ლო გი ურ ფა კულ
ტეტ ზე ვსწავ ლობ დი, შემ დეგ ახ ლო ბელ მა მირ ჩია და 
მე 4 კურ სი დან და მა ტე ბი თი გა მოც დე ბის გა რე შე გა
და მიყ ვა ნეს იური დი ულ ფა კულ ტეტ ზე. გა ვი ა რე სა მო სა
მარ თ ლეო პრაქ ტი კა უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში, შემ დეგ 
შე მომ თა ვა ზეს ნო ტა რი უ სო ბა, რა ზეც კა ტე გო რი უ ლი 
უარი გან ვაცხა დე, მოძ რა ვი ადა მი ა ნი ვარ და კა ბი ნეტ ში 
ვერ ჩა ვი კე ტე ბო დი. თავ და პირ ვე ლად მუ შა ო ბა ჩუ ღუ
რე თის რა ი ო ნის ად ვო კა ტუ რა ში და ვიწყე, შემ დეგ გავ
ხ დი იური დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ის გამ გე და დღემ დე ამ 
თა ნამ დე ბო ბა ზე ვმუ შა ობ. ახ ლაც მოქ მე დი ად ვო კა ტი 
ვარ~ – გვითხ რა ქალ ბა ტონ მა ქე თე ვან მა და პრაქ ტი კი
დან რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო საქ მე გა იხ სე ნა.

ქე თე ვან ნა დაშ ვი ლი: 

ერთხელ მე ავი ღე მკვლე ლო ბის საქ მე, რო მე ლიც მოხ-
და თი ა ნეთ ში, ძა ლი ან რთუ ლი და ჩახ ლარ თუ ლი იყო. 
მკვლე ლო ბა ჩა ი დი ნა ორ მა მო ქა ლა ქემ, თუმ ცა და-
ნა შა ულს შემ თხ ვე ვი თი თვით მ ხილ ვე ლი გა მო უჩ ნ და, 
რო მე ლიც დამ ნა შა ვე ებ მა და ი ჭი რეს და უთხ რეს, თუ 
მკვლე ლო ბას სა კუ თარ თავ ზე არ აიღებ და აღი ა რე ბით 
ჩვე ნე ბას არ მის ცემ, ცოლ სა და ოთხ შვილს და გი ხო-
ცავ თო. სწო რედ ეს – „შემთხვევითი მოწ მე~ გახ ლ დათ 
ჩე მი დაც ვის ქვეშ მყო ფი. საქ მე ძალ ზე რთუ ლად იყო, 
ვი ნა ი დან შე ში ნე ბუ ლი პა ტი მა რი თავ გა მო დე ბით ირ წ-
მუ ნე ბო და, რომ მკვლელი თვი თონ იყო, თუმ ცა თა ვი-
დან ვე დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვი ყა ვი, რომ ცრუ ობ და და ამას 
რა ღაც გა რე მო ე ბა აიძუ ლებ და. პრო ცე სი თი ა ნეთ ში 
ტარ დე ბო და. ერ თ -ერ თი სხდო მის დროს მო ვითხო ვე 
შეს ვე ნე ბა, რა დრო საც პა ტი მარს ვკითხე, თუ რა ტომ 
იქ ცე ო და ასე? რო გორც იქ ნა გა მოვ ტე ხე, რომ სხვა გა-
მო სა ვალს ვერ ხე დავ და და აუცი ლებ ლად თვლი და ასე 
მოქ ცე უ ლი ყო, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში ჩემს ოჯახს 
საფ რ თხე ემუქ რე ბა ო. მა შინ ვუთხა რი, რომ მი სი ცო ლი 
და ოთხი შვი ლი გა რეთ ელო დე ბო და და თუ სი მარ თ ლეს 

ქე თე ვან ნა დაშ ვი ლი

„მე ამაყი ვარ, რომ მთელი ცხოვრება 
ადვოკატი ვარ“

არ აღი ა რებ და და ცი ხე ში ჩაჯ დე ბო და, ამ საქ ცი ე ლით 
თა ვად და ღუ პავ და ოჯახს. და მი ჯე რა და მარ თ ლა ისე 
მო იქ ცა რო გორც ვურ ჩი ე. იმ დე ნი მო ვა ხერ ხე, რომ  საქ-
მე უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლოს გა და ე ცა, მა ლე ვე გა იხ ს ნა და 
გა თა ვი სუფ ლ და ჩე მი დაც ვის ქვეშ მყო ფი პი როვ ნე ბა.

შე იძ ლე ბა გა გიკ ვირ დეთ, მაგ რამ არა ვი თა რი პრობ ლე მა 
ჩე მი 60 წლი ა ნი მუ შა ო ბის გან მავ ლო ბა ში არ შემ ქ მ ნი ა, 
არც ად რე და არც ახ ლა, ვი ნა ი დან, მე ვარ ად ვო კა ტი, 
რო მე ლიც სა სა მარ თ ლო საც პა ტივს სცემს და პრო კუ-
რა ტუ რა საც. შე სა ბა მი სად, მა თაც ანა ლო გი უ რი და-
მო კი დე ბუ ლე ბა აქვთ ჩემ და მი _ძალიან მა ფა სე ბენ და 
ღირ სე ულ ად ვო კა ტად მთვლი ან. 

რა თვი სე ბე ბი უნ და ჰქონ დეს ად ვო კატს, შე ფა სე ბა 
„კარგი~ რომ და იმ სა ხუ როს?

ადვოკატმა კარ გად უნ და იცო დეს მშობლიური ენა, 
იყოს გა ნათ ლე ბუ ლი, ფლობ დეს უცხო ენებს, რო მე ლი-
მეს მა ინც და რაც მთა ვა რი ა, პატივი უნდა სცეს თავის 
პროფესიას, ჩაც მუ ლო ბი თაც კი. ად ვო კა ტი, რო მე ლიც 
არ არის ზო მი ე რი, არ აქვს ის მა ნე რე ბი, რა საც მო-
ითხოვს ად ვო კა ტის სპე ცი ფი კა, არ არის კულ ტუ რუ ლი 
და ზრდი ლო ბი ა ნი, არ სცემს პა ტივს სა სა მარ თ ლოს, 
მას აუცი ლებ ლად ექ მ ნე ბა პრო ფე სი უ ლი პრობ ლე მე ბი. 
დღე ვან დელ მა თა ო ბამ მხო ლოდ ის იცის რაც კო დექ ს ში 
წე რია და ასე მუ შა ო ბა ცხა დია გა უ ჭირ დე ბათ. 

მე ამა ყი ვარ იმით, რომ მთე ლი ცხოვ რე ბა ად ვო კა ტი 
ვარ, ჩემს პრო ფე სი ას ძა ლი ან დიდ პა ტივს ვცემ და მი-
მაჩ ნი ა, რომ ეს არის ყვე ლა ზე ღირ სე უ ლი პრო ფე სი ა, 
პრო ფე სი ებს შო რის. რო დე საც საზღ ვარ გა რეთ მი წევ-
და ყოფ ნა და ვამ ბობ დი_ „მე ად ვო კა ტი ვარ~, უკ ვე აღარ 
იყო სა ჭი რო მე სა უბ რა ჩემს გა ნათ ლე ბა სა და სხვა თვი-
სე ბებ ზე. ეს თა ვის თა ვად ნიშ ნავ და ღირ სე უ ლო ბას. 
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1965 წელს დაამთავრა თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 
ფაკულტეტი;

1966–1973 წლებში მუშაობდა ახლანდელი მთაწმინდის და რესპუბლიკურ პროკურატურაში;

1974–1991 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში უფროს კონსულტანტად;

1992–1995 წლებში მუშაობდა საქართველოს „აგრომრეწვბანკში” იურიდიული განყოფილების უფროსად;

1995–1999 წლებში მუშაობდა შპს მთაწმინდის რაიონის სამართლებრივ მომსახურებაში „იურისტი” ადვოკატად;

1999 წლიდან იყო საქართველოს ადვოკატთა კოლეგიის წევრი;

2006 წლიდან არის ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” წევრი;

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ დაჯილდოვებულია ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ორდენით.

ქეთევან ჭაბუკიანი

ად ვო კატ ქე თე ვან ჭა ბუ კი ანს იურის ტის 50 წლი ა ნი სტა ჟი 
აქვს. მუ შა ობ და პრო კუ რა ტუ რა ში, უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო
ში, `აგ რომ რეწვ~ ბან კის იური დი ულ სამ სა ხურ ში. ად ვო კა
ტის სა პა ტიო საქ მეს კი, 20 წე ლია ემ სა ხუ რე ბა.

ქე თე ვან ჭა ბუ კი ა ნი:

ჩემს მას წავ ლებ ლე ბად მი ვიჩ ნევ რეს პუბ ლი კის პრო კუ-
რა ტუ რი დან უდი დეს ადა მი ანს, აწ გარ დაც ვ ლილ მი შა 
ბი წა ძეს, სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს ყო ფილ 
თავ მ ჯ დო მა რეს, აწ გარ დაც ვ ლილ აკა კი კა რა ნა ძეს. `აგ-
რომ რეწვ~ ბან კი დან – ვა ლე რი შა რი ქა ძეს და გი ვი ჯი ღა-
ურს, ხო ლო ად ვო კა ტუ რა ში უან გა რო მე გო ბარს და დიდ 
პრო ფე სი ო ნალს – ქე თე ვან ნა დაშ ვილს. მა თი მოს წავ ლის-
თ ვის სა მარ თ ლი ა ნო ბა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მ თან ერ თად, 
ადა მი ა ნის ღის რე ბის გან მ საზღ ვ რე ლი ა. ად ვო კა ტუ რა-
ში მუ შა ო ბის პირ ვე ლი ვე დღე ე ბი დან მძი მე კა ტე გო რი ის 
საქ მე ებ ზე მო მი წია მუ შა ო ბა. სა სა მარ თ ლო ში იშ ვი ა თად 
ხდე ბო და ჩე მი დაც ვის ქვეს მყოფ თა სა წი ნა აღ მ დე გო გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა.

ყვე ლა საქ მე სა ინ ტე რე სო იყო რო გორც პო ლი ტი კუ რი, ისე 
ჩვე უ ლებ რი ვი თვალ საზ რი სით. გან სა კუთ რე ბით აღ ვ ნიშ ნავ 
ქ. ბა თუ მის შს მთა ვა რი სამ მარ თ ვე ლოს უფ რო სის, ზუ რაბ 
კონ ცე ლი ძის, მაია თო ფუ რი ას, ასე ვე 26 მა ი სის და ზა რა ლე-
ბულ თა საქ მე ებს. გა მოვ ყოფ ზუ რაბ კონ ცე ლი ძის საქ მეს, 
რო მელ საც ბრა ლად დას დეს, საბ რ ძო ლო იარა ღის უკა ნო-
ნოდ შე ძე ნა- შე ნახ ვა.

იქნებ გვე სუბ როთ ამ საქ მე ზე, რა ტომ მი იჩ ნევთ მას გან
სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოდ? 

ბათუმის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო ში, საქ მის გან ხილ ვის წი-
ნა სა ღა მოს, აჭა რის სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მა ში, ბა ტონ ას-
ლან აბა ში ძეს შე კითხ ვით მი მარ თა ჟურ ნა ლის ტ მა ზუ რაბ 
კონ ცე ლი ძის საქ მეს თან და კავ ში რე ბით, რა ზე დაც პა სუ ხად 
მი ი ღო, რომ მას მო ახ სე ნეს, თით ქოს ზ. კონ ცე ლი ძე სა მარ-
თალ დამ ცა ვებ მა და ა კა ვეს მის კუთ ვ ნილ მსუ ბუქ ავ ტო მან-
ქა ნა ში საბ რ ძო ლო არ სე ნა ლის აღ მო ჩე ნის გა მო. ჩხრეკ ვის 
ოქ მით კი, მის ბი ნა ში ერ თი ყუმ ბა რა აღ მოჩ ნ და, რო მელ საც 
საბ რ ძო ლო მდგო მა რე ო ბა ში მო საყ ვა ნად დე ტა ლე ბი აკ ლ-
და და ტა ბე ლუ რი იარა ღი, რომ ლის ჩა ბა რე ბაც და აგ ვინ და. 
ამით გა მო იკ ვე თა ის, რომ ბა ტო ნი ას ლან აბა ში ძე რე ა ლუ რი 

„ადვოკატის გზა ია- ვარ დით არ არის მო ფე ნი ლი, 
მაგ რამ პრო ფე სი უ ლი გამ ჭ რი ა ხო ბი თა და 

გამ ბე და ო ბით უნ და გა და ლა ხო ყვე ლა სიძ ნე ლე“

მდგო მა რე ო ბის საქ მის კურ ს ში არ იყო და სა გა მო ძი ე ბო ორ-
გა ნო ებ მა შეც დო მა ში შე იყ ვა ნეს.

სა სა მარ თ ლო ში მო სულ ტე ლე ვი ზი ის წარ მო მად გე ნელს ინ-
ტერ ვიუ მი ვე ცი, რი თაც მი ვა ნიშ ნე, რომ ას ლან აბა ში ძე შეც-
დო მა ში იყო შეყ ვა ნი ლი და რომ ძ. კონ ცე ლი ძეს სა ერ თოდ 
არ გა აჩ ნ და სა კუ თა რი ავ ტო მან ქა ნა და არც საბ რ ძო ლო 
იარა ღის არ სე ნა ლი ჰქონ და. ფაქ ტი უ რად საქ მე გა მო უ ძი ე-
ბე ლი იყო. თუმ ცა ბა თუ მის სა სა მარ თ ლომ ზ. კონ ცე ლი ძის 
ბრა ლი და დას ტუ რე ბუ ლად ჩათ ვა ლა და სას ჯე ლი ღო ნის-
ძი ე ბაც, თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თა ხან გ რ ძ ლი ვი ვა დით გა-
ნუ საზღ ვ რა, რაც ძა ლა ში და ტო ვა აჭა რის უმაღ ლეს მა სა სა-
მარ თ ლომ.

საქ მე სა კა სა ციო წე სით გა ნი ხი ლა უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე თა კო ლე გი ამ, ბა ტო ნი მ. ტუ რა-
ვას თავ მ ჯ დო მა რე ო ბით. მან ზ. კონ ცე ლი ძე და უ ყოვ ნებ ლი-
ვი წე სით გა ა თა ვი სუფ ლა პა ტიმ რო ბი დან.

საქ მის აჭა რა ში დაბ რუ ნე ბის შემ დ გომ ბა ტონ მა ას ლან აბა-
ში ძემ უპ რე ცე დენ ტო ზო მე ბი მი ი ღო- თა ნამ დე ბო ბი დან გა-
ათ ვა ი სუფ ლა ყვე ლა პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი, რომ ლებ საც 
შე ხე ბა ჰქონ და საქ მეს თან. სამ ს ხუ რი დან გა ა თა ვი სუფ ლა 
სა გა მო ძი ე ბო სამ სა ხუ რის უფ რო სი, მი სი მო ად გი ლე, გა მომ-
ძი ე ბე ლი და რაც მთა ვა რი ა, შს მი ნის ტ რის მო ად გი ლე. აი, 
მა გა ლი თი პირ ვე ლი პი რის მი ერ რი გი თი მო ქა ლა ქის უფ ლე-
ბე ბის დაც ვი სა.

რას ნიშ ნავს თქვენ თ ვის ად ვო კა ტის პრო ფე სი ა? 

არ ვნა ნობ რომ ეს პრო ფე სია ავირ ჩი ე, რა მე თუ მრა ვალ თა 
ბე დის შეც ვ ლა ში მეც მი მიძღ ვის მოკ რ ძა ლე ბუ ლი წვლი ლი. 
ვერ ვიტყ ვი, რომ ად ვო კა ტის გზა ია- ვარ დით არის მო ფე-
ნი ლი, მაგ რამ მთა ვა რია პრო ფე სი უ ლი გამ ჭ რი ა ხო ბი თა და 
გამ ბე და ო ბით გა და ლა ხო სიძ ნე ლე ე ბი. მი უ ხე და ვად ასა კი სა, 
დღე საც ვაგ რ ძე ლებ სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბას პრო ფე სი ო-
ნალ ად ვო კატ თა კორ პუს თან ერ თად, რო მელ საც უნა რი ა ნად 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს, ად ვო კა ტე ბის კა ნო ნი ე რი ინ ტე რე სე ბის 
დამ ც ვე ლი, ბა ტო ნი ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლი. ახალ ბე და ად ვო კა-
ტებს, რო მელ ნიც პირ ველ ნა ბი ჯებს დგა მენ ვურ ჩევ, ბევ რი 
იმუ შა ონ კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და სა კუ თარ თავ ზე. უყ ვარ დეთ 
ადა მი ა ნე ბი, გა ით ვა ლის წი ნონ უფ რო სი თა ო ბის, გა მოც დილ 
ად ვო კატ თა შე გო ნე ბე ბი და წარ მა ტე ბაც არ და ა ყოვ ნებს.

პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება 
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1966 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

1967–1975 წლებში მუშაობდა საქართველოს სოცუზრუნველყოფის სამინისტროში სამმართველოს უფროსის 
თანამდებობაზე;

1975–1977 წლებში მუშაობდა საქართველოს რესპუბლიკის პროკურატურაში სასამართლოებში სამოქალაქო 
საქმეების განხილვაზე ზედამხედველობის განყოფილების პროკურორად;

1977–1985 წლებში არჩეული იყო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრად;

1985 წლიდან იყო საქართველოს ადვოკატთა კოლეგიის წევრი;

2006 წლიდან არის ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” წევრი;

2006-2009 წლები ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” აღმასრულებელი საბჭოს წევრი;

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” მიერ დაჯოლდოვებული იქნა ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის 
ორდენით.

რუსუდან პიტავა

ქალ ბა ტო ნი რუ სუ დან პი ტა ვა ად ვო კა ტად 1985 წე
ლი დან მუ შა ობს. მის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი საქ მე ე ბი ყო
ველ თ ვის მი სი კლი ენ ტის გა მარ ჯ ვე ბით მთავ რ დე ბა, 
რაც ფაქ ტობ რი ვად ად ვო კა ტის დი დი შრო მის, ცოდ
ნი სა და გა მოც დი ლე ბის შე დე გი ა. თა ვად ქალ ბა ტო ნი 
რუ სუ და ნი ამ წარ მა ტე ბას ად ვო კა ტო ბამ დე პრო კუ
რა ტუ რა სა და სა სა მარ თ ლო ში მუ შა ო ბის გარ კ ვე ულ 
გა მოც დი ლე ბა საც მი ა წერს და აცხა დებს: ად ვო კა ტი 
რომ გავ ხ დი, ამ დრო ის თ ვის უკ ვე მქონ და პრო კუ
რა ტუ რა სა და სა სა მარ თ ლო ში მუ შა ო ბის გარ კ ვე უ ლი 
გა მოც დი ლე ბა.  ვფიქ რობ დი, ამ გა მოც დი ლე ბა სა და 
ცოდ ნას სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა ში გა მო ვი ყე ნებ
დი. ნამ დ ვი ლად არ შევ მ ც დარ ვარ და ყვე ლა ფე რი ისე 
მოხ და, რო გორც ვი ფიქ რე და მინ დო და ო.

 რუ სუ დან პი ტა ვა: 

პირ ვე ლი საქ მე იყო სა ბი ნაო და ვა ზე, რო მე ლიც ჩე მი 
მარ წ მუ ნებ ლის სა სარ გებ ლოდ გა დაწყ და. ჩემს მას-
წავ ლებ ლად ყო ველ თ ვის ვთვლი დი და ამ ჟა მა დაც 
ვთვლი აწ გარ დაც ვ ლილ ქალ ბა ტონს, მაყ ვა ლა ხუ-
ციშ ვილს.

ახალ ბე და ად ვო კატს წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი ალ ბათ 
გხვდე ბო დათ. რო გორ უნ კ ლავ დე ბო დით მას? 

ად რე მოქ მე დი სა მო ქა ლა ქო- საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ-
ლო ბა ით ვა ლის წი ნებ და სა ზე დამ ხედ ვე ლო ინ ს ტან-
ცი ის კონ ტ როლს, რაც იწ ვევ და სა მო ქა ლა ქო საქ მე-
თა გა ჭი ნუ რე ბას. 1999 წლი დან ეს ინ ს ტან ცია აღარ 
არ სე ბობს, მაგ რამ საქ მე თა გა ჭი ა ნუ რე ბა რიგ შემ თხ-
ვე ვებ ში მა ინც ხდე ბა სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა დი დი რა-
ო დე ნო ბი სა და მო სა მარ თ ლე თა მცი რე რიცხოვ ნო ბის 
გა მო. 

„ვიცავდი ქალბატონს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ 
ის იყო რუსეთის უკანასკნელი მეფის, ნიკოლოზ 

მეორის ქალიშვილი – ანასტასია“

თქვენს მი ერ წარ მო ე ბულ სა ინ ტე რე სო საქ მე ე ბის 
შე სა ხებ მოგ ვი ყე ვით?  

მე მხო ლოდ სა მო ქა ლა ქო საქ მე ებ ზე ვი ღებ მო ნა-
წი ლე ო ბას და სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა უმ რავ ლე სო ბა 
სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის სა ინ ტე რე სო არ არის. თუმ ცა 
სა ინ ტე რე სო საქ მედ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მე-20 სა-
უ კუ ნის 80-ანი წლე ბის ბო ლოს ჩე მი მო ნა წი ლე ო ბით 
გან ხი ლუ ლი სა მო ქა ლა ქო საქ მე, რომ ლი თაც თბი-
ლის ში მცხოვ რე ბი ასა კო ვა ნი ქალ ბა ტო ნი ითხოვ და 
იური დი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის ფაქ ტის დად გე ნას იმის 
შე სა ხებ, რომ იგი იყო რუ სე თის უკა ნას კ ნე ლი მე-
ფის, ნი კო ლოზ მე ო რის ქა ლიშ ვი ლი ანას ტა სი ა. მე ამ 
ქალ ბა ტო ნის ინ ტე რე სებს ვი ცავ დი, მაგ რამ მას უარი 
უთხ რეს მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე. ეს ქალ ბა-
ტო ნი რო გორც ვი ცი გარ და იც ვა ლა. 

ხომ არ ნა ნობთ ად ვი კა ტის პრო ფე სია რომ აირ ჩი
ეთ? 

რა თქმა უნ და, არ ვნა ნობ. სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბამ 
სა შუ ა ლე ბა მომ ცა გა მეც ნო მა ღა ლი ზნე ო ბის მქო ნე 
უამ რა ვი ადა მი ა ნი – ცნო ბი ლი მეც ნი ე რე ბი, ხე ლოვ-
ნე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. მათ თან დღეს ვმე გობ რობ 
კი დე ვაც. ახალ გაზ რ და ად ვო კა ტე ბი სა და სა ერ თოდ, 
თი თო ე უ ლი ჩე მი კო ლე გის მი მართ გა მოვ ხა ტავ დიდ 
პა ტი ვის ცე მას, ვუ სურ ვებ მათ ბედ ნი ერ ცხოვ რე ბას 
და დიდ წარ მა ტე ბებს პრო ფე სი ულ საქ მი ა ნო ბა ში.
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საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებს 1985 წლიდან;

 1985 წელს – დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

2006 წლიდან – ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

1995 წლიდან – „ზურაბ როსტიაშვილის საადვოკატო ბიურო” – მმართველი პარტნიორი;

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელ საბჭოში არჩეულია 2013 წლის დეკემბერში;

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” მიერ დაჯილდოვებულია ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ორდენით.

ზურაბ როსტიაშვილი

ზუ რაბ როს ტი აშ ვი ლი ქარ თუ ლი ად ვო კა ტუ რის ბერ მუ ხა ა. 
30 წე ლია ის ამ საქ მეს მა ღალ პ რო ფე სი უ ლად ემ სა ხუ რე ბა.

ზუ რაბ როს ტი აშ ვი ლი:

უნივერსიტეტი და ვამ თავ რე და სა მუ შა ოდ იუს ტი ცი ის სა-
მი ნის ტ რო ში გა მა ნა წი ლეს. იმ პე რი ოდ ში ად ვო კატ თა უმ-
რავ ლე სო ბას წარ მო ად გენ დ ნენ პენ სი ა ში გა სუ ლი ყო ფი ლი 
პრო კუ რო რე ბი, გა მომ ძი ებ ლე ბი და მო სა მარ თ ლე ე ბი. არ სე-
ბულ მა რე ა ლო ბამ მი ბიძ გა გავ მ ხ და რი ყა ვი კარ გი ად ვო კა ტი 
და სა კუ თა რი წვლი ლი შე მე ტა ნა ამ პრო ფე სი ის გან ვი თა რე-
ბა ში. მა შინ ჩვე ნი პრო ფე სია არც ისე პო პუ ლა რუ ლი იყო, 
ბევ რი დამ ცი ნო და კი დეც, მე კითხე ბოდ ნენ, რა გინ და ახალ-
გაზ რ და კაცს ად ვო კა ტუ რა ში ო? ამან მე არ და მაბ რ კო ლა 
და არას დ როს მი ნა ნი ა, რომ ეს პრო ფე სია ავირ ჩი ე.

საადვოკატო სფე რო ში თქვენ თ ვის ვინ იყო მი სა ბა ძი მა
გა ლი თი?

გადაჭრით ვერ ვიტყ ვი, თუმ ცა დიდ პა ტივს ვცემ დი და 
ნამ დ ვი ლად მი სა ბაძ ადა მი ა ნად მი მაჩ ნ და ჩე მი ლექ ტო რი 
ბა ტო ნი სერ გო ჯორ ბე ნა ძე, რო მე ლიც უაღ რე სად გა ნათ-
ლე ბუ ლი და კე თილ შო ბი ლი პი როვ ნე ბა იყო. კი დევ ბევ რი 
კარ გი ლექ ტო რი მყავ და. რო დე საც ად ვო კა ტო ბა და ვიწყე, 
ჯერ 6 თვი ა ნი სტა ჟი რე ბა გა მა ტა რეს. იქ ჩე მი ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლი იყო ად ვო კა ტი ლუ ცია ჯი ქი ა, ძა ლი ან კარ გი და პა ტი ო-
სა ნი ქალ ბა ტო ნი გახ ლ დათ.

 რა სირ თუ ლე ე ბი გხვდე ბო დათ ახალ გაზ რ და ად ვო კატს?

ჩვენი პრო ფე სი ის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, სირ თუ-
ლე ე ბის წი ნა შე ახალ გაზ რ დო ბა ში კი არა, ეხ ლაც ხში რად 
აღ მოვ ჩ ნ დე ბი ხოლ მე. მის დაძ ლე ვას კი ისევ სა კუ თა რი თა-
ვის დახ მა რე ბით ვა ხერ ხებ. რაც უფ რო რთუ ლია საქ მე, მით 
უფ რო ად ვი ლი და საძ ლე ვია იგი. ად ვო კა ტის პრო ფე სია ისე-
თი ა, რომ სა კუ თარ თავს უნ და და ეყ რ დ ნო, შე იძ ლე ბა სხვა 
კო ლე გა საც და ე კითხო, მაგ რამ სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვის 
დროს მა ინც მარ ტო რჩე ბი და გა მო სა ვა ლი შენ თვი თონ უნ-
და იპოვ ნო. შუ ამ დ გომ ლო ბას ხომ ვერ და ა ყე ნებ, შეს ვე ნე ბა 
გა მო მიცხა დეთ და ვინ მეს და ვე კითხე ბი- თ ქო.

 რა არის სა ჭი რო იმი სათ ვის, რომ ცნო ბილ, წარ მა ტე ბულ 
ად ვო კა ტად ჩა მო ყა ლიბ დე?

ზუ რაბ როს ტი აშ ვი ლი: ექ ს პერტს სა მი კითხ ვა 
და ვუს ვი და აფექ ტ ში ჩა ვაგ დე 

ცნო ბი ლი ად ვო კა ტის გა სა ღე ბი ბევრ რა მეს თა ნაა და კავ ში-
რე ბუ ლი. იმის თ ვის, რომ ცნო ბი ლი და წარ მა ტე ბუ ლი ად ვო-
კა ტი გახ დე სა ჭი როა სხარ ტი გო ნე ბა, და კითხ ვის ტაქ ტი კა, 
რომ ლი თაც მოწ მეს „გაანადგურებ~ ისე, რომ რაც სი ნამ დ-
ვი ლე ში და ი ნა ხა, იმის გად მო ცე მა ვერ შეძ ლოს. კარ გი ვერ-
სი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, ძა ლი ან ბევ რი მუ შა ო ბა სა კუ თარ თავ-
ზე, და მა ჯე რე ბე ლი დას კ ვ ნი თი სიტყ ვის თქმა და ა. შ. 

იმ პე რი ოდ ში, რო დე საც ად ვო კა ტო ბა და ვიწყე პრე სა და 
ტე ლე ვი ზია არ აშუ ქებ და სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებს, 
ამი ტომ ცნო ბა დი მა ლე ვერ გახ დე ბო დი მე დი ა პე ა რის სა შუ-
ა ლე ბით, თუმ ცა იურის ტ თა წრე ში მა ლე მო ვი პო ვე პო პუ ლა-
რო ბა. ძი რი თა დად ცი ხე ში გავ ხ დი პო პუ ლა რუ ლი და ჩემს 
შე სა ხებ პა ტიმ რე ბი ერ თ მა ნეთს უყ ვე ბოდ ნენ.

 ახალბედა ად ვო კა ტებს რას ურ ჩევთ?

ახალგაზრდა ად ვო კა ტებს ვურ ჩევ, რომ იმუ შა ვონ სა კუ თარ 
თავ ზე, პრაქ ტი კა გა ი ა რონ ჩვენ თან, და ე უფ ლონ და კითხ ვის 
ტაქ ტი კას, ვი ნა ი დან, რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნე, და კითხ ვის 
ტაქ ტი კა გა დამ წყეტ როლს ას რუ ლებს საქ მე ში. სწო რედ 
მოწ მის და კითხ ვის სწო რი ტაქ ტი კით, რო მე ლიც 3 დღის 
გან მავ ლო ბა ში გრძელ დე ბო და დად გა გა მა მარ თ ლე ბე ლი 
გა ნა ჩე ნი 7 პი რის მკვლე ლო ბის საქ მე ზე.

რა ი მე კუ რი ო ზულს ხომ ვერ გა იხ სე ნებთ თქვე ნი მუ შა ო
ბის პე რი ო დი დან?

ერთხელ დე ნი კი ნის დრო ინ დელ აგენტს ვკითხავ დი მოწ-
მედ, მან მო სა მარ თ ლეს უთხ რა, ეს კა ცი მო მა შო რეთ, ვი ცი 
აქ დამ ტო ვებს და ინ ფარქტს მი მა ღე ბი ნებს, და ნარ ჩე ნებ-
თან კი ერ თი თვის გან მავ ლო ბა ში ვივ ლი და დამ კითხე თო. 

მე ო რედ, ექ ს პერტ ქალ ბა ტონს ვკითხავ დი, რო მელ მაც გას-
ცა დას კ ვ ნა, რომ ჩე მი დაც ვის ქვეშ მყო ფი მკვლე ლო ბის 
ჩა დე ნის დროს აფექ ტ ში არ იმ ყო ფე ბო და, ექ ს პერტს სა მი 
კითხ ვა და ვუს ვი და თვი თონ ჩა ვაგ დე აფექ ტ ში, მი ა ტო ვა 
და კითხ ვა და სა სა მარ თ ლო დან გა იქ ცა.
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და ი ბა და 1948 წელს სიღ ნაღ ში. თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის იური დი ულ ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლის პე-
რი ოდ ში პა რა ლე ლუ რად და ამ თავ რა უნი ვერ სი ტეტ ში 
ხე ლოვ ნე ბის სა ზო გა დო ებ რივ პრო ფე სი ა თა ფა კულ ტე-
ტი კი ნოდ რა მა ტურ გი ის სპე ცი ა ლო ბით; 

1978 წელს მუ შა ო ბას იწყებს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სამ-
მარ თ ვე ლო ში იური დი უ ლი ჯგუ ფის უფ რო სად; 

1979 წლი დან სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა კო ლე გი ის 
წევ რია და მუშაობას იწყებს სიღ ნა ღის რა ი ო ნის იური-
დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ის ად ვო კა ტად;

1993 წელს და ი ნიშ ნა სიღ ნა ღის რა ი ო ნუ ლი ად ვო კა ტუ-
რის გამ გედ;

1990 წელს მა ჟო რი ტა რუ ლი წე სით არ ჩე უ ლი იყო სა-
ქარ თ ვე ლოს პირ ვე ლი მოწ ვე ვის უზე ნა ე სი საბ ჭოს დე-
პუ ტა ტად;

აქ ტი უ რად ეწე ო და პე და გო გი ურ საქ მი ა ნო ბას, 1995-
2002 წლებ ში თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე-
ტის სიღ ნა ღის ფი ლი ა ლის იური დი ულ ფა კულ ტეტ ზე 
კითხუ ლობ და ლექ ცი ებს; 

გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქვს სტა ტი ე ბი სა მარ თ ლებ რივ სა-
კითხებ ზე;

 ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის” მი ერ 
დაჯილდოვებულია ლუ არ საბ ან დ რო ნი კაშ ვი ლის ორ-
დე ნი.

თენგიზ ბეჟაშვილი

ად ვო კა ტი თენ გიზ ბე ჟაშ ვი ლი 37 წლის სტა ჟის მქო
ნე, წარ მა ტე ბუ ლი და ცნო ბი ლი ად ვო კა ტი ა. რო გორც 
თა ვად გვითხ რა, მი სი ად ვო კა ტო ბა გა ნა პი რო ბა სურ
ვილ მა, და ეც ვა უდა ნა შა უ ლო ადა მი ა ნე ბი და ებ რ ძო
ლა სი მარ თ ლის თ ვის.  

თენ გიზ ბე ჟაშ ვი ლი: 

ად ვო კა ტო ბა ჩე მი პი რა დი სურ ვი ლი იყო. იურიდიულ 
ფაკულტეტზე სწავ ლის დროს გან სა კუთ რე ბით პე-
და გო გე ბი – ბე ჟან ხა რა ზიშ ვი ლი, ბო რის ფურ ც ვა-
ნი ძე და ვა ლე რი ან ედი შე რაშ ვი ლი და მა მახ სოვ რ და. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, ჩე მი მო მა ვა ლი ცხოვ რე ბა ხე-
ლოვ ნე ბის ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლა მაც გა ნა პი რო ბა და 
ამა ში ჩემ მა ლექ ტო რებ მა – აკა კი ბაქ რა ძემ, ოთარ 
იოსე ლი ან მა, მი ხე ილ ჭი ა უ რელ მა და ან გია ბო ჭო-
რიშ ვილ მა ითა მა შეს დი დი რო ლი. მა თი აზ როვ ნე ბა 
იყო ნა თე ლი, მკვეთ რი და თა ვი სუ ფა ლი. უნი ვერ სი-
ტე ტის დამ თავ რე ბის შემ დეგ დავ ბ რუნ დი ჩემს ქა-
ლაქ სიღ ნაღ ში და მუ შა ო ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
სამ მარ თ ვე ლო ში, იური დი უ ლი ჯგუ ფის უფ რო სად 
და ვიწყე. სა ვალ დე ბუ ლო სტა ჟის გავ ლის შემ დეგ, 
1978 წლის ოქ ტომ ბერ ში კი გავ ხ დი ად ვო კატ თა კო-
ლე გი ის წევ რი და პრაქ ტი კუ ლი მუ შა ო ბა და ვიწყე 
სიღ ნაღ ში. მა შინ ად ვო კა ტე ბი ძი რი თა დად ასა კო-
ვა ნი და დი დი სტა ჟის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი იყ ვ ნენ, 
მათ ში სა პენ სიო ასა კის ად ვო კა ტებ საც იპოვ ნი დით, 
რო მელ თაც არ ჩე უ ლი ჰქონ დათ „შემგუებლური~ 
მუ შა ო ბის სტი ლი. დრო საკ მა ოდ რთუ ლი იყო, საპ-
რო ცე სო კო დექ სი – მკაც რი, ბრალ დე ბულ თა პი რო-
ბე ბი კი აუტა ნე ლი. პირ ვე ლი ვე დღე ე ბი დან გავ ხ დი 
„უხერხული კო ლე გა~  და აღ მოვ ჩ ნ დი უთა ნას წო რო 
პი რო ბებ ში გა მო ძი ე ბას თან, ვი ნა ი დან ჩე მი დაც ვის 
ქვეშ მყო ფი ბრალ დე ბუ ლი, გა მო ძი ე ბის დამ თავ რე-
ბამ დე იყო სრუ ლი ად და უც ვე ლი.

ანუ „უხერხულ კო ლე გებს~ სა მარ თალ დამ ცა ვე ბი 
პრობ ლე მებს უქ მ ნი ან? 

„სა მარ თ ლებ რივ პრობ ლე მებს ყო ველ თ ვის ქმნი ან 
გავ ლე ნი ა ნი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, რო მელ თა სურ ვი-

ლე ბიც გა ცი ლე ბით მაღ ლა დგას, ვიდ რე კა ნო ნი“

რა თქმა უნ და. პრობ ლე მებს, რო გორც წე სი, წარ სულ-
შიც და აწ მ ყო შიც ქმნი ან გავ ლე ნი ა ნი თა ნამ დე ბო ბის 
პი რე ბი, რო მელ თა სურ ვი ლე ბიც უფ რო მე ტია და გა-
ცი ლე ბით მაღ ლა დგას ვიდ რე კა ნო ნი. მა თი გავ ლე-
ნა დღეს ზე ნიტ შია და კა ნონ დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში 
სა კითხი უდ რ ტ ვინ ვე ლად, ასე ვე მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე-
ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ჩი ნოვ ნი კე ბის მი ერ, გავ-
ლე ნი ა ნი პი რე ბის სა სარ გებ ლოდ და ამავ დ რო უ ლად 
კა ნო ნის სა წი ნა აღ მ დე გოდ წყდე ბა. სის ხ ლის სა მარ-
თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სი შე იც ვა ლა, რომ ლის თა-
ნახ მა დაც, მო სა მარ თ ლე აღარ არის და მო უ კი დე ბე ლი 
ფი გუ რა, მას კითხ ვის დას მის უფ ლე ბაც აღარ აქვს. 
იგი ვალ დე ბუ ლი ა, რო გორც არ ბიტ რ მა, გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა გა ამ ყა როს იმ მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ბა ზა ზე, რო-
ლე ბიც უფ რო უპი რა ტე სა დაა და სა ბუ თე ბუ ლი. ჩე მი 
აზ რით და კა ნო ნის არ სით, აქ არ სად არის ად გი ლი 
ე.წ. „მოსამართლის ში ნა გა ნი რწმე ნის~. უსა მარ თ ლო-
ბის ჩა დე ნას არ სა ი დან არ უნ და შე ეწყოს ხე ლი. დღეს 
იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ ხდე ბა, მო სა მარ-
თ ლე თა წა ხა ლი სე ბა და მა თი ნე ბის მი ე რი დარ ღ ვე ვის 
გა თეთ რე ბა.

კანონთან წი ნა აღ მ დე გო ბა ხე ლი სუფ ლე ბის გან, სა
მარ თალ დამ ცა ვე ბის გან, ანუ მათ გან ვინც კა ნონს 
ზედ მი წევ ნით უნ და იცავ დეს ყო ველ თ ვის იყო, 
არის და იქ ნე ბა? 

ჩვენ გვინ და, რომ ეს აღარ იყოს და კა ნონს ყვე ლა 
ადა მი ა ნი იცავ დეს, მაგ რამ სამ წუ ხა როდ, საბ ჭო თა 
კავ ში რის არ სე ბო ბის დროს, სა მარ თ ლებ რივ ბრძო-
ლას უფ რო მე ტი პერ ს პექ ტი ვა ჰქონ და, ვიდ რე დღე-
ვან დელ სა ქარ თ ვე ლო ში. თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლო ში მა-
შინ უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლო იყო „ცეკა~ და შე გეძ ლო 
სა კავ ში რო დო ნე ზე გა გე სა ჩივ რე ბი ნა.  

ის, რომ 37 წლია ად ვო კა ტი ვარ გან პი რო ბე ბუ ლია 
მხო ლოდ სურ ვი ლით, და ვიც ვა უდა ნა შა უ ლო ადა მი ა-
ნე ბი და ვიბ რ ძო ლო სი მარ თ ლი სათ ვის.

პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება 
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თე მურ გოგ სა ძე არის ჟურ ნა ლის ტი, ეკო ნო-
მის ტი (ფინანსისტი, სა ბან კო საქ მე) იურის ტი 
(სამართალმცოდნე) და სა მი ვე პრო ფე სი ას და ე უფ ლა 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ-
წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტის დამ-
თავ რე ბის თა ნა ვე, მი უ ხე და ვად პრო კუ რა ტუ რა ში გა-
ნა წი ლე ბი სა, მან აირ ჩია ად ვო კა ტის პრო ფე სია და 
1988 წლი დან დღემ დე, ღირ სე უ ლად ემ სა ხუ რე ბა ამ 
საქ მეს.

მე ო ცე სა უ კუ ნის 90-იან წლებ ში, ამე რი კის შე ერ თე-
ბუ ლი შტა ტე ბის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წარ მო მად-
გე ნე ლი – რო ბერტ ლა მონ ტი, რო მე ლიც ახალ ბე და 

ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფოს სა მარ თ ლებ რივ რე ფორ მებს 
სწავ ლობ და, ახალ გაზ რ და სა მარ თალ მ ცოდ ნე თე მურ 
გოგ სა ძეს ასე აფა სებ და:

`... ჰო ლი ვუ დის დრა მა ტიზმს და უ მა ტეთ უფ რო მკაც-
რი რე ა ლო ბა – შე ი ა რა ღე ბუ ლი პი რე ბის ზე წო ლის 
ქვეშ მიმ დი ნა რე სა სა მარ თ ლო სხდო მე ბი და ამ ფონ ზე 
– უპ რე ცე დენ ტო პრინ ცი პუ ლო ბა, ფაქ ტე ბის, მოვ ლე-
ნე ბის ლო გი კუ რი და ლა გე ბი სა და გად მო ცე მის, ზუს-
ტი სა მარ თ ლებ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი შე ფა სე ბის უნი-
კა ლუ რი უნა რი და დახ ვე წი ლი ორა ტო რის მა ნე რე ბი. . 
. . პრო ფე სი ო ნა ლი ად ვო კა ტი სათ ვის ეს ჩვე უ ლებ რი ვი 
რამ არის, თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლო ში სა ა მი სო გა რე მო არ 
არის და სა ო ცა რი ა, რო გორ მო ა ხერ ხა ასე თი ზრდა ამ 
ახალ გაზ რ და კაც მა”.

თემურ გოგსაძე

ამ გ ვარ შე ფა სე ბებ სა და ორ დე ნის მი ნი ჭე ბის ფაქ-
ტ ზე, თა ვად თე მურ გოგ სა ძე ამ გ ვარ კო მენ ტარს 
აკე თებს – „ბუნებრივია, ნე ბის მი ერ ადა მი ანს ესი ა-
მოვ ნე ბო და ამ გ ვა რი შე ფა სე ბა, არც მე ვარ გა მო ნაკ-
ლი სი, გან სა კუთ რე ბით კი, უნი კა ლუ რი ქარ თ ვე ლი 
ად ვო კა ტის – ლუ არ საბ ან დ რო ნი კაშ ვი ლის ორ დენ-
მა გა მა ხა რა, თუმ ცა თა ვის დრო ზე, ბა ტონ რო ბერტ 
ლა მონტს ოფი ცი ა ლუ არდ თუ პი რად სა უბ რებ ში, 
ისე რო გორც, ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის მარ თ ლაც 
არაჩ ვე უ ლებ რივ სა ი უ ბი ლეო წვე უ ლე ბა ზე, მე გან-
ვუცხა დე ჩვენს უცხო ელ მე გო ბარ - პარ ტ ნი ო რებს, 
რომ ქარ თუ ლი ად ვო კა ტუ რის ფეს ვე ბი, უნი კა ლუ რი 
და უძ ვე ლე სი ქარ თუ ლი სა მარ თ ლი დან მომ დი ნა რე-
ობს, რომ „მეოხთა” ინ ს ტი ტუ ტი (ანუ დამ ც ველ თა 
ინ ს ტი ტუ ტი) ჯერ კი დევ ჩვენს წელ თაღ რიცხ ვამ დე 
არ სე ბობ და და რომ „შემდგომად ამათ ქმნეს სა მარ-
თა ლი კაც თა მე ო ხე ბი სა სა ყო ველ თა ო...” და აკ ვირ-
დით, თა ნა მედ რო ვე გა გე ბით, გა ნა ეს სა ერ თა შო რი-
სო სა მარ თა ლი არ არის?!

ქარ თუ ლი ად ვო კა ტუ რი სად მი, ამ გ ვა რი და მო კი დე ბუ-
ლე ბის, ად ვო კატ თა ქარ თუ ლი სკო ლის გან ვი თა რე-
ბა ში, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და თა ვი სუ ფა ლი დაც ვის 
საქ მე ში შე ტა ნი ლი პი რა დი დი დი წვლი ლი სა თის, ნა-
ყო ფი ე რი პრაქ ტი კუ ლი და სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ მი ა-
ნო ბი სათ ვის 2003 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
კო ლე გი ის პრე ზი დი უ მის დად გე ნი ლე ბით – თე მურ 
გოგ სა ძეს მი ე ნი ჭა სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა კო ლე-
გი ის სა პა ტიო წევ რის წო დე ბა.

ვფიქ რობთ, ამ ადა მი ა ნის პი როვ ნულ და პრო ფე სი ულ 
პორ ტ რეტს კარ გად წარ მო ა ჩენს მი სი ბი ოგ რა ფი უ ლი 
შტრი ხე ბის მცი რე ჩა მო ნათ ვა ლიც კი. კერ ძოდ:

თე მურ გოგ სა ძე 1985-1987 წლებ ში იყო – სა ქარ თ ვე-
ლოს ახალ გაზ რ დუ ლი პრეს ცენ ტ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი;

1985-1991 წლებ ში – სა ქარ თ ვე ლოს ტე ლე ვი ზი ის 
სპე ცი ა ლუ რი კო რეს პონ დენ ტი;

1999-2008 წლებში – სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა 
ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის იური დი უ ლი სამ სა ხუ რის უფ-
რო სი;

მი სი თა ოს ნო ბით და არ ს და მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ა-
ში – ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბი სა და სა ავ ტო რო 
უფ ლე ბა თა დაც ვის ცენ ტ რი. მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ-
ლი აკა დე მი ის პრე ზი დი უ მის დად გე ნი ლე ბით და ი ნიშ-
ნა აღ ნიშ ნუ ლი ცენ ტ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლად;

2003-2007 წლებ ში სა ერ თა შო რი სო არ ქე ო ლო გი ურ 
პრო ექტ – „ტროა-უდაბნოს” აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ-
ტო რი;

გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 1978 წელს ჩა-
მო ა ყა ლი ბა ჯგუ ფი „მეოხი”, რო მე ლიც 1997 წლი დან 
და ფუძ ნ და, რო გორც ქარ თუ ლი სა მარ თ ლის ის ტო რი-
ა ში პირ ვე ლი და მო უ კი დე ბე ლი სა მარ თ ლებ რი ვი ჟურ-
ნა ლი „ადვოკატი-მეოხი” და ამა ვე სა ხელ წო დე ბის 
იურიდიული კომპანია;

1991 წელს აირ ჩი ეს – ნა ძა ლა დე ვის საკ რე ბუ ლოს და 
თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს წევ რად, იყო იური დი უ ლი 
კო მი სი ის თავ მ ჯ დო მა რე;

მრა ლავ ფე რო ვა ნია მი სი სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა – 
1988 წლი დან დღემ დე, პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბა 
მო ი ცავს სის ხ ლის, სა მო ქა ლა ქო, ად მი ნის ტ რა ცი უ-
ლი და სხვა სა მარ თ ლის დარ გ ში პრაქ ტი კულ საქ მი-
ა ნო ბას, მათ შო რის არი ან გახ მა უ რე ბუ ლი საქ მე ე ბი. 
თე მურ გოგ სა ძე დღემ დე ეწე ვა სა მეც ნი ე რო- პე და-
გო გი ურ მოღ ვა წე ო ბას, ამ ჟა მად არის კავ კა სი ის სა-
ერ თა შო რი სო უნი ვერ სი ტე ტის ლექ ტო რი;

ცნო ბი ლია მი სი შე მოქ მე დე ბი თი გა ტა ცე ბე ბიც, 
არის რამ დე ნი მე ათე უ ლი ფერ წე რუ ლი ტი ლოს ავ-
ტო რი, გა მო ცე მუ ლი აქვს სა მი პო ე ტუ რი კრე ბუ ლი – 
„ლოცვასავით თქმუ ლი”, „მონანიების მე ლო დი ა” და 
„სიყვარულის მა რა დი სო ბა”;

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ 
დაჯილდოვებულია ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის 
ორდენით.

პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება 
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ად ვო კა ტი თე მურ გოგ სა ძე აცხა დებს, დღეს ყვე ლა სა
შუ ა ლე ბაა იმი სათ ვის, რომ მა ღალ პ რო ფე სი ო ნა ლი ად
ვო კა ტი გახ დე. ეს სი ტუ ა ცია ახალ მა თა ო ბამ უსა თუ ოდ 
უნ და გა მო ი ყე ნო სო.

თე მურ გოგ სა ძე:

მო დით და ვიწყოთ ნა ხევ რად ხუმ რო ბით..., მე ად ვო კა-
ტი სხვა ცხოვ რე ბი და ნაც ვარ და ეს ჩე მი ში ნა გა ნი ფი-
ლო სო ფი ა ა, იური დი ულ ფა კულ ტეტ ზე, რომ მი ვე დი, 
მა შინ ვე გა დაწყ ვე ტი ლი მქონ და ად ვო კა ტო ბა, ამი ტომ 
დამ თავ რე ბის თა ნა ვე, მი უ ხე და ვად პრო კუ რა ტუ რა ში გა-
ნა წი ლე ბი სა, ცხა დია ავირ ჩიე ად ვო კა ტის პრო ფე სია და 
1988 წლი დან დღემ დე, ვცდი ლობ ღირ სე უ ლად ვემ სა ხუ-
რო ამ საქ მეს. 

ასე ვე ვარ ჟურ ნა ლის ტი, ეკო ნო მის ტი (ფინანსისტი, 
სა ბან კო საქ მე) და იურის ტი (სამართალმცოდნე). გან-
სა კუთ რე ბით მე ა მა ყე ბა, რომ სა მი ვე პრო ფე სი ას და ვე-
უფ ლე ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა-
ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში.

რა ტომ და რო გორ აირ ჩი ეთ ეს პრო ფე სი ა?

კონ კ რე ტულ ფაქტს თუ მოვ ლე ნას არ უკავ შირ დე ბა ჩე-
მი არ ჩე ვა ნი. გა ვი მე ო რებ, რომ ეს ჩე მი ში ნა გა ნი სამ ყა-
რო ა, ამას საწყის ეტაპ ზე არ ვიტყო დი, თუმ ცა 28 წლის 
გა და სა ხე დი დან, მა ღალ ფარ დო ვან გა ნაცხა დად ამას 
არა ვინ ჩა მით ვ ლის. მი თუ მე ტეს ისი ნი არ ჩა მით ვ ლი ან, 
რომ ლე ბიც თვალს ადევ ნებ დ ნენ ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის 
გა რიჟ რაჟ სა და ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფოს და მო უ კი დებ-
ლო ბი სათ ვის ბრძო ლის მარ თ ლაც ეკ ლი ან გზას, რომ-
ლის შუ ა გულ ში მეც სხვებ თან ერ თად ვი დე ქი.

მო დით გა იხ სე ნეთ თქვე ნი პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი სა ად
ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა ში? 

უდა ვო ფაქ ტი ა, რომ ად ვო კატ თა კო ლე გი ა ში ჩა რიცხ-
ვის თა ნა ვე და იწყო ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის ერ თ -ერ თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პე რი ო დი – 1988 წლის ნო ემ ბ რის შიმ ში-
ლო ბე ბი. ცხა დი ა, ამ პრო ცე სის თა ნამ დე ვი იყო უამ რა ვი 
და პა ტიმ რე ბა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი თუ სის ხ ლის სა მარ-
თ ლებ რი ვი კუთხით და მეც მი წევ და „სირბილი~ სხვა-
დას ხ ვა მი ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბებ სა თუ უშიშ რო ე ბის 
„ჯურღმულებში~.

„მე ადვოკატი სხვა ცხოვრებიდანაც ვარ“

იმ პე რი ო დი სათ ვის სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა ში რა 
სირ თუ ლე ე ბი გხვდე ბო დათ?  

ყვე ლა ზე გახ მა უ რე ბულ მოვ ლე ნა- ფაქტს წარ მო ად გენ და 
სის ხ ლი ა ნი დრო შის სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მო ტა ნა. ალ ბათ, 
ეს იყო უნი კა ლუ რი სინ თე ზი – ჟურ ნა ლის ტუ რი გა მო ძი-
ე ბი სა და იური დი უ ლი საქ მი ა ნო ბის. 1989 წლის აპ რი ლის 
მოვ ლე ნე ბის შემ დ გომ, გან სა კუთ რე ბით აუტა ნე ლი გახ-
და ქარ თ ვე ლი ჯა რის კა ცე ბის მდგო მა რე ო ბა, გახ შირ-
და სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის, ცე მის, წა მე ბის, არა ა და მი ა ნუ რი 
მოპყ რო ბი სა და სი სას ტი კის ფაქ ტე ბი. საბ ჭო თა არ მი-
ის ნა წი ლებ ში ჩა ვა ტა რეთ ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ჟურ ნა-
ლის ტუ რი გა მო ძი ე ბა, რომ ლის მა სა ლე ბიც გა და ვე ცით 
სსრკ გე ნე რა ლურ პრო კუ რა ტუ რას (სამხედრო პრო კუ-
რა ტუ რას), ხო ლო შემ დეგ, რო გორც და ზა რა ლე ბუ ლე ბის 
(ქართველი ჯა რის კა ცე ბის) ად ვო კა ტი, უშუ ა ლოდ ვმო-
ნა წი ლე ობ დი სა სა მარ თ ლო პრო ცე სებ ში, პრაქ ტი კუ ლად 
სსრკ-ს მთელს ტე რი ტო რი ა ზე. „სისხლიანი დრო შა~, 
რო მე ლიც ახ ლა ჩვე ნი არ ქი ვის კუთ ვ ნი ლე ბა ა, შო რე უ-
ლი აღ მო სავ ლე თი და ნაა ჩა მო ტა ნი ლი, ცხრა აპ რი ლის 
სი სას ტი კის საპ რო ტეს ტოდ, ქარ თ ვე ლი ჯა რის კა ცე ბის 
სის ხ ლი თაა და წე რი ლი და ის სამ შობ ლოს თა ვი სუფ ლე-
ბის უნი კა ლუ რი სიმ ბო ლო ა.

გა მოვ ყოფ დი ასე ვე, არას რულ წ ლო ვა ნი ქარ თ ვე ლი პა-
ტიმ რე ბის რუ სე თის ცი ხე- კო ლო ნი ე ბი დან სა ქარ თ ვე-
ლო ში გად მოყ ვა ნის სა კითხებ საც. 1988-1990 წლე ბის 
პე რი ოდ ში, მო ხერ ხ და და ახ ლო ვე ბით 300-ზე მე ტი ქარ-
თ ვე ლი და კავ კა სი ე ლი ეროვ ნე ბის არას რულ წ ლოვ ნე-
ბის „გამოგლეჯვა~ იმ ჯურ ღ მუ ლე ბი დან. აქ ვე დავ ძენ, 
რომ არა იმ ჟა მინ დე ლი ჩვე ნი ზო გი ერ თი პრო კუ რო რის 
(ნათელა ჩერ ქე ზი ა, რო მე ლიც ამ ჟა მად ად ვო კა ტი ა) და 
შს სა მი ნის ტ როს მა ღალ ჩი ნოს ნე ბის (დემურ მი ქა ძე და 
სხვე ბი) პი როვ ნუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა, არა ვინ იცის, 
რით დას რულ დე ბო და უამ რა ვი არას რულ წ ლო ვა ნი პა-
ტიმ რის ბე დი რუ სე თის საპყ რო ბი ლე ებ ში. 

ვინ იყო თქვენ თ ვის გა მორ ჩე უ ლად საყ ვა რე ლი მას
წავ ლე ბე ლი, რო მელ მაც გავ ლე ნა მო ახ დი ნა თქვენს 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე?

 რაც შე ე ხე ბა მას წავ ლებ ლებს, მა თი უსაზღ ვ რო მად ლი-
ე რი ვარ, უპირ ვე ლე სად ქალ ბა ტო ნი რუ სუ დან წე რო ძე 
უნ და გა ვიხ სე ნო (სხვათაშორის ის მსა ხი ობ დუ დუ ხა ნა 
წე რო ძის და გახ ლ დათ და მქონ და ბედ ნი ე რე ბა ამ ოჯახ-

თან ურ თი ერ თო ბის). ყვე ლამ იცის, ჩე მი და ბა ტონ ჯამ-
ბა კურ ბაქ რა ძის მე გობ რო ბის შე სა ხებ, რო მელ საც ახ ლა 
მის ვა ჟიშ ვი ლებ თან ვაგ რ ძე ლებ. ვერ გა მოვ ტო ვებ ვლა-
დი მერ ბა რა თაშ ვილს, შალ ვა რჩე უ ლიშ ვილს, გოგ მარ გა-
ბუ ნი ას, კუ კუ რი ჭუმ ბუ რი ძეს და უამ რავ სხვა ღირ სე ულ 
ად ვო კატს.

შე უძ ლე ბე ლია იმ პრობ ლე მა თა უბ რა ლო ჩა მოთ ვ ლაც კი, 
რომ ლე ბიც იმ პე რი ო დი სათ ვის ხელს გვიშ ლი და პრო-
ფე სი ულ საქ მი ა ნო ბა ში. დღეს, არ ცერთ ჩემს კო ლე გას, 
ძველს, თუ ახალ გაზ რ დას, ალ ბათ ვერ და ა ჯე რებ, რომ 
სა სა მარ თ ლო დარ ბა ზებ ში, პირ და პი რი გა გე ბით ავ ტო-
მატ მო მარ ჯ ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი მედ გ ნენ თავ ზე და აქ 
არ იგუ ლის ხ მე ბა სა ბად რა გო სამ სა ხუ რი. ერ თ -ერ თი ვი-
საც ამის შე სა ხებ ხში რად ღი მი ლით ვე სა უბ რე ბი ხოლ მე, 
მა შინ დე ლი მო სა მარ თ ლე და ამ ჟა მად ად ვო კა ტი – ვახ-
ტანგ თა ლაკ ვა ძე ა.

რა საც ახ ლა გეტყ ვით, იმე დია არ ჩა მეთ ვ ლე ბა გა და მე-
ტე ბულ თა ვის ქე ბა ში, თუმ ცა ფაქ ტი ა, რომ მე ო ცე სა უ-
კუ ნის 90-იან წლებ ში, ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი – რო ბერტ 
ლა მონ ტი, რო მე ლიც ახალ ბე და ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი-
ფოს სა მარ თ ლებ რივ რე ფორ მებს სწავ ლობ და, ხში რად 
ეს წ რე ბო და ჩემს პრო ცე სებს და „ჩემთვის უხერ ხუ ლი 
შე ფა სე ბე ბიც~ კი გა მო აქ ვეყ ნა: „... ჰო ლი ვუ დის დრა მა-
ტიზმს და უ მა ტეთ უფ რო მკაც რი რე ა ლო ბა – შე ი ა რა ღე-
ბუ ლი პი რე ბის ზე წო ლის ქვეშ მიმ დი ნა რე სა სა მარ თ ლო 
სხდო მე ბი და ამ ფონ ზე – უპ რე ცე დენ ტო პრინ ცი პუ ლო-
ბა, ფაქ ტე ბის, მოვ ლე ნე ბის ლო გი კუ რი და ლა გე ბი სა და 
გად მო ცე მის, ზუს ტი სა მარ თ ლებ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი 
შე ფა სე ბის უნი კა ლუ რი უნა რი და დახ ვე წი ლი ორა ტო-
რის მა ნე რე ბი. . . პრო ფე სი ო ნა ლი ად ვო კა ტი სათ ვის ეს 
ჩვე უ ლებ რი ვი რამ არის, თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლო ში სა ა მი სო 
გა რე მო არ არის და სა ო ცა რი ა, რო გორ მო ა ხერ ხა ასე-
თი ზრდა ამ ახალ გაზ რ და კაც მა~. ამა ზე მე ვპა სუ ხობ დი, 
უძ ვე ლე სი ქარ თუ ლი სა მარ თ ლის ფეს ვე ბი დან მოვ დი-
ვარ მეთ ქი! დღემ დე ამ აზრს ბევ რი სკეპ ტი კო სი ჰყავს, 
თუმ ცა მა თი ზე რე ლე  დამოკიდებულება არ მა ღელ ვებს, 
ვინც მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის ან სხვა არ ქივ თა მო ნა-
ცე მებ ში ჩა ი ხე დავს, ამა ში უსა თუ ოდ დარ წ მუნ დე ბა.

რა შე იც ვა ლა მას შემ დეგ? ბევ რი რამ, ხში რად ვიხ სე ნებ, 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლებს, ევ რო პის ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ას რომ ვუხ სე ნებ დი, პრაქ-
ტი კუ ლად დამ ცი ნა ვი ღი მი ლით მი ყუ რებ დ ნენ, ახ ლა ეს 
ნორ მე ბი, გა ნა ჩე ნებ სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში თან და-
თა ნო ბით ჩნდე ბი ან. რა ღა თქმა უნ და, წინ უზარ მა ზა რი 
სა მუ შაო და ბრძო ლა გვე ლო დე ბა, რომ ოდ ნავ მა ინც მი-
ვუ ახ ლოვ დეთ მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებს.

გვი ამ ბეთ რო მე ლი მე გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო 
საქ მე ზე, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბას იღებ დით?

გან სა კუთ რე ბით გა მოვ ყოფ ორი პრე ზი დენ ტის საქ მეს – 
პრე ზი დენტ ზვი ად გამ სა ხურ დი ას უპ რე ცე დენ ტოდ უკა-
ნო ნო საქ მე თა ერ თობ ლი ო ბას და პრე ზი დენტ ედუ არდ 
შე ვარ დ ნა ძის ტე რაქ ტის საქ მეს. პირ და პი რი გა გე ბით 
ეს არ იყო საქ მე, მაგ რამ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი იყო აფხა-
ზე თის სა ო კუ პა ციო ომის შემ ს წავ ლელ-საგამოძიებო 
კო მი სი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა. სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის 
პე რი ოდ ში არა ერ თი სკან და ლუ რი საქ მე მქო ნი ა, თუმ-
ცა ერ თ -ერთ მათ განს ნა ხევ რად იუმო რით გა ვიხ სე ნებ. 
სხვა თა შო რის მის შე სა ხებ ჟურ ნალ `მეოხშიც~ და ი-
ბეჭ და, სა თა უ რით: `პატიმარი უცხო პლა ნე ტელ მა მო-
ი ტა ცა~. საქ მის სა ი დუმ ლო ე ბა რომ არ და ვარ ღ ვი ოთ, 
გეტყ ვით, რომ უშუ ქო ბის ჯო ჯო ხე თი ვრცელ დე ბო და 
ცი ხე ებ ზეც და ერ თ -ერ თი კო ლო ნი ი დან, შუ ქე ბის გა თიშ-
ვის დროს, გა სას ვ ლე ლი დან გა ი პა რა პა ტი მა რი, თუმ ცა 
ის მა ლე ვე და ა კა ვეს. 

ცხა დი ა, და იწყო გა მო ძი ე ბა, თუმ ცა რა ი მე კვა ლი 
(გვირაბი, გაჭ რი ლი მავ თულ ბა დე და ა.შ) ვე რა ვინ იპო ვა 
და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის წი ნა შე დგე ბო და უამ რა ვი პი რი. 
ყვე ლა ნი ისევ პა ტიმ რის ჩვე ნე ბამ იხ ს ნა. მან გა ნაცხა-
და, რომ – და წე სე ბუ ლე ბის ეზო ში მდგა რი სა ხუ რა ვი დან 
უცხო პლა ნე ტელ მა (მფრინავმა თეფ შ მა) მო ი ტა ცა. ამ-
გ ვა რი, ჩე მი  სკან და ლუ რი შე მოქ მე დე ბის მი უ ხე და ვად, 
შე დე გი იყო მთა ვა რი, საქ მე შეწყ და...

ბედ ნი ე რე ბა ა, რო დე საც მტკი ცე ბით შე მიძ ლია გან-
ვაცხა დო, რომ სწო რი არ ჩე ვა ნი გა ვა კე თე. რაც მთა ვა-
რი ა, ეს არის უამ რავ ადა მი ან თა გა ლე რე ა, რომ ლებ საც 
ნამ დ ვი ლი ბედ ნი ე რე ბა და სი ხა რუ ლი გან ვაც დე ვი ნე. ამ 
გრძნო ბას არა ფე რი შე ედ რე ბა.

რას ურ ჩევთ ახალ ბე და ად ვო კა ტებს?  

თქვენ, ზე ვით, კო ლე გა- მას წავ ლებ ლებ ზე მკითხეთ, 
რო ცა ად ვო კა ტო ბას ვიწყებ დი, ჩემ თ ვის უზარ მა ზა რი 
ავ ტო რი ტე ტი იყო ლუ არ საბ ან დ რო ნი კაშ ვი ლის ფე ნო-
მე ნი, ამი ტომ, გან სა კუთ რე ბით სა სი ხა რუ ლო იყო მი სი 
სა ხე ლო ბის ორ დე ნის მი ღე ბა. ამას იმი ტომ ვამ ბობ, რომ 
ახალ ბე და ად ვო კა ტებ მა უნ და გა აც ნო ბი ე რონ და შე ი-
სის ხ ლ ხორ ცონ ქარ თუ ლი ად ვო კა ტუ რის მემ კ ვიდ რე ო-
ბა. რა თქმა აუნ და, მთა ვა რი ა, გიყ ვარ დეს ეს პრო ფე სია 
და იყო ღირ სე უ ლი, მებ რ ძო ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი-
სათ ვის, რა საც და უ ღა ლა ვი შრო მა და პრინ ცი პუ ლო ბა 
სჭირ დე ბა. რომ გახ დე მა ღალ პ რო ფე სი ო ნა ლი ად ვო კა-
ტი, დღეს ყვე ლა სა შუ ა ლე ბა და პი რო ბა ა, რაც ახალ მა 
თა ო ბამ უსა თუ ოდ უნ და გა მო ი ყე ნოს.

პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება 
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1977 წელს და ამ თავ რა თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტი;

1979 წლი დან არის სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა კო ლე გი ის წევ რი და სა მი მოწ ვე ვის ად ვო კატ თა კო ლე გი ის პრე ზი-
დი უ მის წევ რი;

2006 წლი დან არის ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის” წევ რი;

2006–2009 წლებ ში არის ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის” აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭოს წევ რი;

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის~ მი ერ და ჯილ დო ვე ბუ ლი იქ ნა ლუ არ საბ ან დ რო ნი კაშ ვი ლის ორ-
დე ნით.

ზურაბ ტაბიძე

ზუ რაბ ტა ბი ძე 38 წე ლია ად ვო კა ტის პრო ფე სი ას წარ მა
ტე ბით ემ სა ხუ რე ბა და რო გორც თა ვად ამ ბობს, ამ პე რი
ო დის გან მავ ლო ბა ში არც ერ თი საქ მე არ წა უ გი ა. 

ზუ რაბ ტა ბი ძე:

იურისტი ვარ 1979 წლი დან. ინ ს ტი ტუ ტის დამ თავ რე-
ბის შემ დ გომ ვმუ შა ობ დი პო ლიგ რა ფი ა ში, წიგ ნის ვაჭ რო-
ბის სა ხელ მ წი ფო კო მი ტე ტის იურის ტ - კონ სულ ტად, 1978 
წლი დან კი მი მი ღეს სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა კო ლე გი ა-
ში სტა ჟი ო რად, სა დაც პირ ვე ლი ჩე მი მას წავ ლებ ლე ბი ანუ 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი იყ ვ ნენ ად ვო კა ტე ბი, ბა ტო ნე ბი სერ გო 
სი ხა რუ ლი ძე და ავ თან დილ თა ვარ თ ქი ლა ძე. ეს პრო ფე სია 
კი შე მაყ ვა რა ჩემ მა ბი ძამ გი ორ გი ჩხენ კელ მა, რო მე ლიც 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ეწე ო და სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო-
ბას. მის პრო ცე სებს ხში რად ვეს წ რე ბო დი და ვხე დავ დი 
მის მი ერ მიღ წე უ ლი შე დე გე ბით კმა ყო ფილ კლი  ენ ტებს. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე გა დავ წყ ვი ტე, მეც ამ საქ მი ა ნო ბას 
გავ ყო ლო დი. გავ ყე ვი და ბევრ კარგ შე დეგ საც მი ვაღ წი ე. 
ჩე მი მოღ ვა წე ო ბის პე რი ოდ ში თით ქ მის არ ცერ თი საქ მე არ 
წა მი გი ა, არა ერ თ გ ზის მი მი ღია სხვა დას ხ ვა სი გე ლი. რამ-
დენ ჯერ მე `წლის სა უ კე თე სო ად ვო კა ტის~ წო დე ბაც მო მა-
ნი ჭეს. 1979 წლი დან 27 წლის გან მავ ლო ბა ში ვი ყა ვი ად ვო-
კატ თა კო ლე გი ის პრე ზი დი უ მის წევ რი.

თქვენს მი ერ წარ მო ე ბუ ლი საქ მე ე ბი დან იქ ნებ რო მე
ლი მე გა იხ სე ნოთ? 

არასოდეს და მა ვიწყ დე ბა ჩე მი პირ ვე ლი საქ მე. სა ხა ზი ნო 
წე სით ვი ცავ დი ბან დი ტო ბა სა და მკვლე ლო ბა ში მო ნა წი-
ლე ძმე ბი დან ერ თ -ერთს, რო მელ საც სას ჯე ლის უმაღ-
ლე სი ზო მა- დახ ვ რე ტის მუხ ლი ჰქონ და წა ყე ნე ბუ ლი. ეს 
საქ მე შემ თხ ვე ვი დან 20 წლის შემ დეგ გა იხ ს ნა. პრო ცე-
სი წე ლი წად ნა ხე ვა რი მიმ დი ნა რე ობ და. ყო ვე ლი პრო ცე-
სის მსვლე ლო ბა `ამერიკის ხმის~ მი ერ იმა ვე სა ღა მოს 
გა და ი ცე მე ბო და. სა ბო ლო ოდ ჩე მი დაც ვის ქვეშ მყოფს 
მკვლე ლო ბი სა და ბან დი ტიზ მის ბრალ დე ბა მო ეხ ს ნა და 
მხო ლოდ იარა ღის ტა რე ბის თ ვის გა ა სა მარ თ ლეს. მე ო რე 
ძმას და და ნარ ჩენ შვიდ პირს კი დახ ვ რე ტა მი უ სა ჯეს.  

1988 წლი დან ჩე მი სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა და კავ ში-
რე ბუ ლი იყო ერ თ -ერთ უძ ლი ე რეს და სა ხელ გან თ ქ მულ, 
არა მარ ტო სა ქარ თ ვე ლო ში, არა მედ მთელს საბ ჭო თა 
კავ შირ ში, ად ვო კატ შალ ვა რჩე უ ლიშ ვილ თან, მასთან 
ურ თი ერ თო ბის პე რი ოდ ში არ ცერ თი საქ მე არ წაგ ვი გი ა.

„ახალ გაზ რ და რომ ვი ყო, პრო ფე სი ად 
ისევ ად ვო კა ტო ბას ავირ ჩევ დი “

საადვოკატო საქ მი ა ნო ბის დროს ალ ბათ ია ვარ დე ბით 
მო ფე ნილ გზა ზე არ გი წევ დათ სი ა რუ ლი, არა?

ცხადია, აუარე ბე ლი პრობ ლე მა იჩენ და ხოლ მე თავს. 
ად ვო კა ტებს ძა ლი ან ბევ რი წი ნა აღ მ დე გო ბა გვხვდე ბა 
წინ, რომ ლის ჩა მოთ ვ ლა შორს წაგ ვიყ ვანს, მაგ რამ მეტ - 
ნაკ ლე ბად ვცდი ლობთ, ყვე ლა პრობ ლე მა მო ვაგ ვა როთ.

პროფესიულად ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო საქ მედ რო
მელს მი იჩ ნევთ? 

ყველა საქ მე, რო მელ შიც მი მი ღია მო ნა წი ლე ო ბა, თა ვი-
სე ბუ რად სა ინ ტე რე სო იყო. მა გა ლი თად, შვი დი წე ლი ვი-
ცავ დი ბი ძაშ ვი ლე ბის მკვლე ლო ბის ბრალ დე ბის საქ მე ზე 
ერთ პი როვ ნე ბას, საქ მე ცხრა ჯერ დაბ რუნ და და მა ტე-
ბით ძი ე ბა ში და შვი ლი წლის პა ტიმ რო ბის თავ ზე, რო-
გორც სა ერ თოდ უდა ნა შა უ ლო, მის მი მართ საქ მე შეწყ-
და.

ბო ლოს მო ნა წი ლე ო ბას ვი ღებ დი სა ქარ თ ვე ლოს ყო ფი-
ლი პრე მი ე რის, ბა ტო ნი ზუ რაბ ჟვა ნი ას და რა ულ უსუ-
პო ვის სიკ ვ დი ლის საქ მეს თან და კავ ში რე ბით. ვი ცავ დი 
ექ ს პერტ ლე ვან ჩა ჩუ ას, რო მელ მაც ორი ვე გვამს ექ-
ს პერ ტი ზა ჩა უ ტა რა. იგი რვა თვე იმ ყო ფე ბო და პა ტიმ-
რო ბა ში. სა ბო ლო ოდ კი მო სა მარ თ ლემ მის მი მართ გა მა-
მარ თ ლე ბე ლი გა ნა ჩე ნი გა მო ი ტა ნა.

ასე, რომ პრო ფე სი ის არ ჩე ვა ში არ შევ მ ც დარ ვარ, არ მი-
ნა ნია და ახ ლა რომ ახალ გაზ რ და ვი ყო და პრო ფე სი ას 
ვირ ჩევ დე, კვლავ ად ვო კა ტო ბას ავირ ჩევ დი. მახ სენ დე ბა 
ერ თი შემ თხ ვე ვა, პო ლი ცი ის სამ მარ თ ვე ლოს უფ როს მა 
სა გა მო ძი ე ბო გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სო ბა  შე მომ თა ვა ზა, 
მე და უ ფიქ რებ ლად უარი ვუთხა რი, რად გან რო მე ლი მე 
თა ნამ დე ბო ბა ზე ან სა ჯა რო სამ სა ხურ ში საქ მი ა ნო ბის 
სურ ვი ლი არას დ როს გამ ჩე ნი ა.

ახალ ბე და ად ვო კა ტებს რას ურ ჩევ დით?   

ვურჩევდი ახალ გაზ რ და ად ვო კა ტებს, რომ გულ თან მი-
ი ტა ნონ და სა ცა ვი პი რის მდგო მა რე ო ბა და კე თილ სინ-
დი სი ე რად, დი დი პრო ფე სი ო ნა ლუ რი შე მარ თე ბით აწარ-
მო ონ გზას აც დე ნი ლი ან გა ჭირ ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის 
საქ მე ე ბი.
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1999 წელს წარ ჩი ნე ბით და ამ თავ რა თბი ლი სის იური-
დი ულ -ფსიქოლოგიური ინ ს ტი ტუ ტის იური დი უ ლი ფა-
კულ ტე ტი;

2000 წლის 17 ოქ ტომ ბ რი დან ეწე ვა სა ად ვო კა ტო საქ-
მი ა ნო ბას;

2000-2001 წლებ ში მუ შა ობ და შპს „ცენტურიონი”-ში 
ად ვო კა ტად;

2001 წლი დან 2004წლამდე იყო სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო-
კატ თა კო ლე გი ის მთაწ მი ნიდს ად ვო კა ტუ რის ად ვო კა-
ტი; 

2001-2003 წლებ ში ეწე ო და პე და გო გი ურ საქ მი ა ნო ბას 
ქ. თბი ლი სის ეკო ლო გი ურ -ე კო ნო მი უ რი ინ ს ტი ტუ ტის 
იური დი ულ ფა კულ ტეტ ზე, სა დაც ას წავ ლი და სა ნივ თო 
და ვალ დე ბუ ლე ბით სა მარ თალს, ასე ვე ად ვო კა ტუ რის 
სა ფუძ ვ ლებს;

2003 წელს გა ი ა რა სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე-
სი საბ ჭოს მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი ად ვო კატ თა სა ა ტეს ტა-
ციო გა მოც დე ბი სა ერ თო სპე ცი ა ლი ზა ცი ით და მი ი ღო 
ად ვო კა ტის შე სა ბა მი სი სერ ტი ფი კა ტი;

არის ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის” 
დამ ფუძ ნე ბე ლი წევ რი; 

2004 წლის აგ ვის ტოს თვი დან სა ად ვო კა ტო საქ მი ა-
ნო ბას ეწე ვა ქ. ბა თუმ ში, სა დაც 2005 წელს პარ ტ ნი ო-
რებ თან ერ თად და ა ფუძ ნა სა ად ვო კა ტო კომ პა ნია სპს 
„რამინ პა პი ძე და პარ ტ ნი ო რე ბი”, რომ ლის დი რექ ტო-
რიც 2015 წლის ივ ნი სამ დე იყო;

2015 წლის ივ ნი სის თვი დან დღემ დე მუ შა ობს შპს 
„პაპიძე, მარ კო ი ძე და პარ ტ ნი ო რებ ში” ად ვო კა ტად;

 ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის” მი ერ 
და ჯილ დო ვე ბუ ლია ღირ სე ბის ორ დე ნით.

რამინ პაპიძე

ად ვო კა ტი რა მინ პა პი ძე 15 წე ლია რაც ამ საქ მეს 
ესა ხუ რე ბა. რო გორც თა ვად გვითხ რა, უმაღ ლე სი 
იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შემ დეგ, ხში რად 
ეს წ რე ბო და უზე ნა ეს სასამართლოში სხდო მებს, 
სა დაც მას ზე შთაბეჭდილებას მო სა მარ თ ლე ებ ზე 
და პრო კუ რო რებ ზე მე ტად ად ვო კა ტე ბი ახ დენ დ
ნენ. ისი ნი ცოდ ნით,  კარ გი მეტყ ვე ლე ბით და პრო
ფე სი უ ლი უნარ  ჩ ვე ვე ბით ნამ დ ვი ლად გა მო ირ ჩე
ოდ ნე ნო.

რა მინ პა პი ძე:

ადვოკატების სა კა სა ციო სა ჩივ რე ბი და სხვა დას-
ხ ვა სა ხის შუ ამ დ გომ ლო ბე ბი უფ რო კარ გად იყო 
და სა ბუ თე ბუ ლი, ვიდ რე სა ხელ მ წი ფო ბრალ მ დე ბე-
ლე ბის, რომ ლე ბიც გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რა ტუ რი-
დან იყ ვ ნენ. შე სა ბა მი სად ად ვო კა ტებს შე დე გე ბიც 
კარ გი ჰქონ დათ. იყო სას ჯე ლის შემ ცი რე ბის ფაქ-
ტე ბიც, კვა ლი ფი კა ცი ე ბის ბრალ დე ბუ ლის სა სარ-
გებ ლოდ შეც ვ ლა, სა პა ტიმ რო სას ჯე ლე ბი სა გან 
გა თა ვი სუფ ლე ბა და ა.შ. იმ პე რი ოდ ში ადა მი ა ნებს 
ხში რად ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
სა შუ ა ლე ბით უშ ვებ დ ნენ ცი ხე ში.  მეს მო და ისეთ 
ფაქ ტე ბის შე სა ხე ბაც, რო ცა პო ლი ცი ის გან ყო ფი-
ლე ბებ ში ადა მი ა ნებს სცემ დ ნენ, მათ მი მართ ად გი-
ლი ჰქონ და წა მე ბას და არა ა და მი ა ნურ მოპყ რო ბას. 
ყო ვე ლი ვე ამან გა მი ჩი ნა გან ც და, რომ ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბი და ცუ ლი არ იყო და ის ხში რად ირ ღ ვე-
ო და. ად ვო კა ტებს შო რის შე მიძ ლია გა მო ვარ ჩიო 
შალ ვა შავ გუ ლი ძე, იოსებ ბა რა თაშ ვი ლი, ია პა ტა-
რა ვა, გუ ლი კო გა ბა ი ძე,  გოგ მარ გა ბუ ნი ა, ოთარ 
გამ ყ რე ლი ძე... ად ვო კა ტი იოსებ ბა რა თაშ ვი ლი 
უმაღ ლეს იური დი ულ სას წავ ლე ბელ ში ჩე მი ლექ-
ტო რი (მასწვლებელი) იყო ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
სა მარ თალ ში. ყვე ლა ზე მოთ აღ ნიშ ნულ მა  გა რე მო-
ე ბამ  მო ახ დი ნა ჩემ ზე გავ ლე ნა და გა დავ წყ ვი ტე 

„დღევანდელ ხელისუფლებას არ აწყობს, 
როინ შავაძის მკვლელობაში დამნაშავე 

პირები დასაჯოს“

ამ პრო ფე სი ის და უფ ლე ბა. ამ სფე როს და უფ ლე ბის 
დროს ერ თი კონ კ რე ტუ ლი მას წავ ლე ბე ლი არ მყო-
ლი ა. სა ად ვო კა ტო პრო ფე სი ა ში გარ კ ვე ვას შე იძ-
ლე ბა ით ქ ვას  ჩე მი სხვა დას ხ ვა კო ლე გე ბის გან მი-
ღე ბუ ლი მწი რი რჩე ვა- და რი გე ბე ბით  ვცდი ლობ დი.

სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა სად და იწყეთ?

- სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა და ვიწყე შპს 
„ცენტურიონი”-ს სა ად ვო კა ტო კომ პა ნი ა ში, 2000 
წლის ოქ ტომ ბერ ში. პირ ვე ლი იყო სეს ხი სა და იპო-
თე კის ხელ შეკ რუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე სა მო-
ქა ლა ქო და ვის საქ მე. ის წარ მო ე ბა ში მქონ და იმ 
დროს ჩემ სა ვით ახალ ბე და ად ვო კატ გუ რამ ღოთ-
ვა ძეს თან ერ თად. აღ ნიშ ნულ კომ პა ნი ა ში ვი მუ შა-
ვე და ახ ლო ე ბით ერ თი წე ლი. 2002 წლი დან გავ ხ დი 
სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა კო ლე გი ის მთაწ მინ დის 
ად ვო კა ტუ რის ად ვო კა ტი, სა დაც ფაქ ტობ რი ვად 
და მო უ კი დებ ლად და ვიწყე სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო-
ბა. ძი რი თა დად  მო ნა წი ლე ო ბას ვი ღებ დი სა ხა ზი ნო 
წე სით სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლოს სის-
ხ ლის სა მარ თ ლის სა კა სა ციო პა ლა ტის წარ მო ე ბა-
ში არ სე ბუ ლი საქ მე ე ბის გან ხილ ვა ში.  მთაწ მინ დის 
ად ვო კა ტუ რა ში მუ შა ობ დ ნენ იოსებ ბა რა თაშ ვი ლი, 
შალ ვა შავ გუ ლი ძე, გი ვი პა პაშ ვი ლი, მაია ახ მე ტე-
ლაშ ვი ლი, მალ ხაზ ჯან გი რაშ ვი ლი, ირ მა ჭკა დუ ა, 
გუ ლი კო გო ცი რი ძე, რო მე ლიც ამა ვე დროს იყო 
მთაწ მინ დის ად ვო კა ტუ რის გამ გე და ჩე მი თა ნა-
კურ სე ლი.

19 წლის მან ძილ ზე ცხა დია მქონ და უამ რა ვი წარ-
მა ტე ბით დას რუ ლე ბუ ლი საქ მე, მაგ რამ ამ ჯე რად 
მა ინც პრობ ლე მებს შე ვე ხე ბი. და კა ვე ბუ ლებ თან 
შეხ ვედ რა გან სა კუთ რე ბით  დრო ე ბით და კა ვე ბის 
იზო ლა ტო რებ ში იყო პრობ ლე მა. სა სა მარ თ ლო-
ე ბი ჩაფ ლუ ლი იყვნენ კო რუფ ცი ა ში, პო ლი ცი ა ში 

პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება 



56 57

და პრო კუ რა ტუ რა ში ად ვო კა ტებს გვეზღუ დე ბო-
და საქ მის მა სა ლე ბის გაც ნო ბა. იყო შემ თხ ვევ ბი, 
რო ცა ცდი ლობ დ ნენ საქ მე ში დაც ვის უფ ლე ბის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად არ და ვეშ ვით. სა მო ქა ლა-
ქო საქ მე ებ ზე ჭი ა ნურ დე ბო და გან ხილ ვე ბი და გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა. არ არ სე ბობ და ერ თი ა-
ნი პრაქ ტი კა. 

ამ დრო ი სათ ვი საც არის პრობ ლე მე ბი: ად გი ლი აქვს 
არა მა ტე რი ა ლურ კო რუფ ცი ას ანუ მო სა მარ თ ლე 
პრო კუ რა ტუ რის ში შით ან სხვა ხელ მ ძღავ ნელ თა 
ში შით თუ  ზე მოქ მე დე ბის შე დე გად არ იღებს ობი-
ექ ტურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. საქ მე ე ბის გან ხილ ვა 
მიმ დი ნა რე ობს ზე რე ლედ. დაც ვის მხა რე რე ა ლუ-
რად არა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში ვართ ბრალ დე ბის 
მხა რეს თან. მა გა ლი თად დაც ვას ბრალ დე ბის მხა-
რის გან გან ს ხ ვა ვე ბით არ აქვს უფ ლე ბა მო ი პო ვოს 
კომ პი უ ტე რუ ლი ინ ფორ მა ცია იმის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, რო ცა ხში რია იმის აუცი ლებ ლო ბა; უარს გვე-
უბ ნე ბი ან და დაც ვის მხა რეს არ გა აჩ ნია უფ ლე ბა 
მი ვი ღოთ გა რე სათ ვალ თა ვა ლო კა მე რე ბის მეშ ვე-
ო ბით და ფიქ სი რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა. სა ქარ თ ვე-
ლოს სსსკ 136-ე მუხ ლი ასეთ უფ ლე ბას მხო ლოდ 
პრო კუ რორს აძ ლევს. ასე ვე პერ სო ნა ლურ მო ნა-
ცემ თა შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის თა ნახ მად, 
ამ გ ვა რი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო სა პო ვებ ლად აუცი-
ლე ბე ლია პრო კუ რო რის დად გე ნი ლე ბა ან სა სა მარ-
თ ლოს გან ჩი ნე ბა. სა სა მარ თ ლო ში ად ვო კა ტე ბის 
შუ ამ დ გომ ლო ბა ასე თი სა ხის ინ ფორ მა ცი ის მო პო-
ვე ბას თან და კავ ში რე ბით არ კმა ყო ფილ დე ბა ზე-
მოთ ხსე ნე ბუ ლი ნორ მი დან გა მომ დი ნა რე. 

დღე ი სათ ვის  ცალ კე ულ სა სა მარ თ ლო ებ ში, მოქ მე-
დი მო სა მარ თ ლე თა ნა წი ლი მეტ - ნაკ ლე ბად გა თა-
ვი სუფ ლ და სა ხე ლი სუფ ლე ბო ზე წო ლე ბი სა გან. ეს 
გან სა კუთ რე ბით  იგ რ ძ ნო ბა ბრალ დე ბულ თათ ვის 
აღ კ ვე თის ღო ნის ძი ე ბის გა მო ყე ნე ბის სა კითხის 
გან ხილ ვი სას და არა  საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვი-
სას. მო სა მარ თ ლე თა მეტ - ნაკ ლე ბად თა ვი სუფ ლე-
ბას ხე ლი შე უწყო 2012 წელს ქვეყ ნის ხე ლი სუფ-
ლე ბის ცვლი ლე ბამ. სა მო ქა ლა ქო საქ მე ებ ზე  კი 
გან ხილ ვის ვა დე ბი ირ ღ ვე ვა, ვერ ვი ღებთ დრო უ-
ლად კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს 
და სა აღ ს რუ ლე ბო ფურ ც ლებს. სა სა მარ თ ლო ხში-

რად  უარს ამ ბობს სა ხელ მ წი ფო ბა ჟის გა და დე ბა ზე 
საქ მე ზე სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე, 
რაც მო ქა ლა ქე ებს უძ ნე ლებს და ვე ბის წარ მო ე ბას 
სა სა მარ თ ლო ებ ში.

საინტერესო საქ მე ე ბის შე სა ხებ მოგ ვი ყე ვით? 

საინტერესო იყო ერ თ -ერ თი სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საქ მე, სა დაც ჩე მი დაც ვის ქცეშ მყოფს, 2008 წელს, 
აჭა რის პრო კუ რა ტუ რა ბრალს დებ და ნარ კო ტი კუ-
ლი ნივ თი ე რე ბე ბის დი დი ოდე ნო ბით თურ ქე თის 
რეს პუბ ლი კი დან სა ქარ თ ვე ლო ში შე მო ტა ნის გა მო. 
ხსე ნე ბულ საქ მე ზე და დე ბი თი შე დე გის მო ლო დი ნი 
საქ მე ში ჩე მი ჩარ თ ვის მო მენ ტი სათ ვის, შე იძ ლე-
ბა ით ქ ვას სა ერ თოდ არ არ სე ბობ და.  ბრალ დე ბის 
მხა რემ ხსე ნე ბულ საქ მე ზე ჩე მი დაც ვის ქვეშ მყო-
ფი პი რის მი მართ სას ჯე ლის სა ხით 25 წლის ვა დით 
თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თა  მო ითხო ვა, სა ბო ლო ოდ 
კი სა სა მარ თ ლომ ბრალ დე ბუ ლის მი მართ გა მა მარ-
თ ლე ბე ლი გა ნა ჩე ნი და ა ყე ნა. გა მარ თ ლე ბა გა ნა პი-
რო ბა იმ გა რე მო ე ბამ, რომ ბრალ დე ბა და ფუძ ნე-
ბუ ლი იყო ამა ვე საქ მე ში სხვა ბრალ დე ბულ პირ თა 
ე.წ. გან თ ქ მით ჩვე ნე ბებ ზე, ხო ლო სა სა მარ თ ლო ში 
საქ მის გან ხილ ვის პე რი ოდ ში ხსე ნე ბულ მა ბრალ-
დე ბუ ლებ მა ჩე მი დაც ვის ქვეშ მყო ფი ბრალ დე ბუ-
ლის სა სარ გებ ლოდ შეც ვა ლეს ჩვე ნე ბე ბი.

ერ თ -ერ თი სა ინ ტე რე სო საქ მე 2005 წელს და იწყო 
და  2009 წელს დას რულ და. საქ მე ეხე ბო და აჭა რის 
აქ ცი ზუ რი მარ კე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სის თ ვის 
სა მო ხე ლეო და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის ბრალ დე ბას. სა-
ქარ თ ვე ლოს მთა ვა რი პრო კუ რა ტუ რის ბრალ დე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს სსკ 333 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი და ნა შა უ ლის ჩა დე ნა ში პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის 
სა სა მარ თ ლომ გა და აკ ვა ლი ფი ცი რა გულ გ რი ლო-
ბა ზე, რაც სა აპ ლა ციო ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლომ 
უც ვ ლე ლად და ტო ვა, ხო ლო სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა-
ე სი სა სა მარ თ ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე თა 
სა კა სა ციო პა ლა ტამ ქალ ბა ტონ ნი ნო გვე ნე ტა ძის 
თავ მ ჯ დო მა რე ო ბით გა ა უქ მა, ანუ პრო კუ რა ტუ რას 
სა კა სა ციო სა ჩივ რის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე მთლი ა-
ნად უარი უთხ რა. რაც შე ე ხე ბა დაც ვის მხა რის სა-
კა სა ციო სა ჩივ რის მოთხოვ ნას საქ მის წარ მო ე ბის 
შეწყ ვე ტის თა ო ბა ზე, ეს ნა წი ლობ რივ იქ ნა დაკ მა-

ყო ფი ლე ბუ ლი; კერ ძოდ გა ა უქ მა სა ა პე ლა ციო სა-
სა მარ თ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და 
პა ლა ტის სხვა შე მად გენ ლო ბას მის ცა მი თი თე ბა, 
გა ერ კ ვი ათ გულ გ რი ლო ბა რი თი იყო გა მოწ ვე უ ლი, 
მსჯავ რ დე ბუ ლის  მი ერ მი სი უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო-
ბე ბის უცო დინ რო ბით, თუ გა მო უც დე ლო ბით. რაც 
ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში ბრა ლის გა მომ რიცხ ვე ლი გა-
რე მო ე ბა ა. შემ დ გომ სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლომ 
ბრალ დე ბის მხა რის შუ ამ დ გომ ლო ბის სა ფუძ ველ-
ზე ბრალ დე ბის დამ ძი მე ბის მიზ ნით, საქ მე გან სა-
ხილ ვე ლად და აბ რუ ნა სა მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნე თის 
სამ ხა რეო პრო კუ რა ტუ რა ში. ხსე ნე ბუ ლი სა სა მარ-
თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ჩვენს მი ერ გა სა ჩივ რე ბუ-
ლო იქ ნა სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა კა სა ციო პა ლა ტა ში კერ ძო 
სა კა სა ციო სა ჩივ რით და მო ვითხო ვეთ  გა სა ჩივ რე-
ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა უქ მე ბა, რაც სა კა სა-
ციო პა ლა ტამ და აკ მა ყო ფი ლა და საქ მე ხე ლა ხა ლი 
გან ხილ ვი სათ ვის გა და ე ცა სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ-
ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე თა პა ლა ტას. სა-
ბო ლო ოდ, საქ მე ზე მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით,  
მსჯავ რ დე ბუ ლი კვლავ გულ გ რი ლო ბის ბარ ლ დე-
ბით იქ ნა დამ ნა შა ვედ ცნო ბი ლი.

 სკან და ლუ რი საქ მე ამ ჟა მა დაც მაქვს წარ მო ე-
ბა ში. ის ეხე ბა 2008 წლის რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს 
ომის მო ნა წი ლის, სა ქარ თ ვე ლოს თავ დაც ვის სა-
მი ნის ტ როს შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის ჯა რის კა ცის, 
სერ ჟანტ რო ინ შა ვა ძის მკვლე ლო ბის საქ მეს. გა-
მო ძი ე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვერ სი ით, ჯა რის კა ცი შა-
ვა ძე და ა კა ვეს სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა 
სა მი ნის ტ როს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უსაფ რ თხო ე ბის 
დე პარ ტა მენ ტის აჭა რის რე გი ო ნა ლუ რი სამ მარ თ-
ვე ლოს თა ნამ შ რომ ლებ მა მი ღე ბუ ლი ოპე რა ტი უ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე ნარ კო ტი კუ ლი ნივ თი-
ე რე ბე ბის უკა ნო ნოდ შე ძე ნა- შე ნახ ვი სა და გა და-
ზიდ ვის  ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით. და კა ვე ბა გან-
ხორ ცი ელ და 2018 წლის 16 აგ ვის ტოს ქ. ბა თუმ ში 
ე.წ. ოქ როს ბირ ჟის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე. 
მი სი და კა ვე ბის შემ დ გომ თით ქოს და  სა მარ თალ-
დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ბად რა-
გი რე ბას ახ დენ დ ნენ ქ. თბი ლის ში, დრო ე ბი თი და-
კა ვე ბის იზო ლა ტორ ში, რა დრო საც გუ რი ა -ა ჭა რის 
ად მი ნის ტ რა ცი ულ საზღ ვარ თან მის ვ ლი სას,  შა-

ვა ძის თხოვ ნით, ბი ო ლო გი უ რი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბის მიზ ნით, თით ქოს და შე ჩე რე ბულ 
იქ ნა ბად რა გი რე ბა, რა დრო საც მათ ხელ ბორ კი ლი 
ახ ს ნეს შა ვა ძეს.  თით ქოს ამით ისარ გებ ლა დკა ვე-
ბულ მა და შე ე ცა და შე ი ა რა ღე ბუ ლი წი ნა აღ მ დე გო-
ბა გა ე წია სპეც. და ნიშ ნუ ლე ბის რაზ მის 9 თა ნამ შ-
რომ ლი სათ ვის, რა საც შე დე გად შა ვა ძის ფი ზი კუ რი  
ლიკ ვი და ცია მოჰ ყ ვა. რე ა ლუ რად შა ვა ძე  შემ თხ ვე-
ვის ად გი ლი დან  მი სი მოკ ვ ლის მიზ ნით იქ ნა გაყ ვა-
ნი ლი და არა ქ. თბი ლის ში ბად რა გი რე ბის მიზ ნით.

2012 წელს ქვე ყა ნა ში ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე-
ბე ბის შე დე გად გა აქ ტი ურ და სა გა მო ძი ე ბო მოქ-
მე დე ბე ბის  ჩა ტა რე ბა, რის შე დე გა დაც და ახ ლო ე-
ბით ასი მოწ მე იქ ნა და კითხუ ლი. მა თი და კითხ ვის 
შე დე გად დად გინ და, რომ და ახ ლო ე ბით 40 მოწ მე 
თვით მ ხილ ვე ლი იყო შა ვა ძის და კა ვე ბის ფაქ ტის 
და და კა ვე ბის მო მენ ტ ში მას ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის. მა თი ვე გან მარ ტე ბით 
არა ნა ი რი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბე ბი და კა ვე ბუ-
ლის მი მართ არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა; კერ ძოდ, 
არა ვი თა რი ჩხრე კა შა ვა ძეს არ ჩა უ ტა რე ბია და შე-
სა ბა მი სად, არა ნა ი რი კა ნონ სა წი ნა აღ მ დე გო ნივ-
თი ან სა გა ნი მის გან არ ამო ღე ბუ ლა. სამ წუ ხა რო ა, 
რომ  აღ ნიშ ნულ ფაქ ტებს დღემ დე არ მის ცე მია 
შე სა ბა მი სი სა მარ თ ლებ რი ვი შე ფა სე ბა და შა ვა ძის 
მკვლე ლე ბი დღემ დე და უს ჯე ლე ბია არი ან. რე ა-
ლუ რად დღე ვან დელ ხე ლი სუფ ლე ბა საც ჩვენ თ ვის 
გა ურ კ ვე ვე ლი, კონ კ რე ტუ ლი მი ზე ზე ბის გა მო არ 
აწყობს ამ საქ მე ში დამ ნა შა ვე პი რე ბის დას ჯა.
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1994 წელს და ამ თავ რა ივა ნო ვოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ-
სი ტე ტის სა მარ თალ მ ცოდ ნე ო ბის ფა კულ ტე ტი;

1999 წელს და ამ თავ რა ქუ თა ი სის აკა კი წე რეთ ლის სა-
ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სა მარ თალ მ-
ცოდ ნე ო ბის ფა კულ ტე ტი;

გაიარა ტრე ნინ გე ბი: HR მე ნეჯ მენ ტის უნარ - ჩ ვე ვე ბი; 
სის ხ ლის სა ტრე ნინ გე ბი მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო-
დექ სი; მე დი ას თან ურ თი ერ თო ბის უნარ - ჩ ვე ვე ბი; არას-
რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა; ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-5 და მე-6 
მუხ ლე ბი; ად მი ნის ტ რა ცი ულ მე ნეჯ მენ ტ ში;

ივ ლი სი, 2008 – იან ვა რი, 2009 – სა ქარ თ ვე ლოს სას ჯე-
ლაღ ს რუ ლე ბის, პრო ბა ცი ი სა და იური დი უ ლი დახ მა რე-
ბის სა კითხ თა სა მი ნის ტ რო, სსიპ იური დი უ ლი დახ მა-
რე ბის სამ სა ხუ რი, იმე რე თის - ზეს ტა ფო ნის იური დი უ ლი 
დახ მა რე ბის ბი უ როს უფ რო სი;

ივ ლი სი, 2008 – იან ვა რი, 2009 – სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი-
ცი ის სა მი ნის ტ რო, ს.ს.სი.პ. „იურიდიული დახ მა რე ბის 
სამ სა ხუ რი”, იმე რე თის იური დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ-
როს ზეს ტა ფო ნის გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი;

ივ ლი სი – ნო ემ ბე რი 2007 – სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის 
სა მი ნის ტ რო, ს.ს.ი.პ. „იურიდიული დახ მა რე ბის სამ-
სა ხუ რი”, იმე რე თის იური დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ როს 
კონ სულ ტან ტი;

2005-2007 – სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ რო, 
ს.ს.ი.პ. „საზოგადოებრივი (სახაზინო) ად ვო კა ტის სამ-
სა ხუ რი”, ზეს ტა ფო ნის ტე რი ტო რი უ ლი ბი უ როს კონ-
სულ ტან ტი;

2002-2005 -შპს „საქარის მა რა ნი” -ი ურ სი ტი;

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის~ მი ერ 
და ჯილ დო ვე ბუ ლია ღირ სე ბის ორ დე ნით.

გელა ბერაძე 

ად ვო კა ტი გე ლა ბე რა ძე რვა წე ლია სა ად ვო კა
ტო სა მი ა ნო ბას ეწე ვა. უპირ ვე ლეს პრობ ლე მად ის 
არა ო ბი ექ ტურ სა სა მარ თ ლოს, უფ ლე ბა შეზღუ დულ 
პრო კუ რო რებს და არაკ ვა ლი ფი ცი ურ გა მო ძი ე ბას 
მი იჩ ნევს.

გე ლა ბე რა ძე:

იურისტობაზე ფიქ რი ბავ შ ვო ბი დან ვე მომ ყ ვე ბო-
და. ამის მი ზე ზი არ ტურ კო ნონ დო ი ლის „შერლოკ 
ჰოლ მ სი~, აგა ტა კრის ტის მოთხ რო ბე ბის და სხვა 
დე ტექ ტი უ რი ნა წარ მო ე ბე ბის წა კითხ ვა გახ და. 
თუმ ცა, ჩე მი თა ვი ბა რი ე რის მე ო რე მხა რეს, გა-
მომ ძი ებ ლად უფ რო წარ მო მედ გი ნა. ცხოვ რე ბა სი-
ურ პ რი ზე ბი თაა სავ სე და ჩემს მი ერ სა ად ვო კა ტო 
საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბა შემ თხ ვე ვის გა მო მოხ და. 
ზეს ტა ფონ ში და იწყო უფა სო იური დი უ ლი დახ მა-
რე ბის პრო ექ ტის პი ლო ტი რე ბა და მეც, ამ პრო ექ-
ტის ერ თ -ერ თი მო ნა წი ლე გავ ხ დი. უკ ვე სა ად ვო კა-
ტო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას აღ მო ვა ჩი ნე, 
რომ ად ვო კა ტო ბა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვა, 
სუ ლაც არ ყო ფი ლა ნაკ ლებ სა ინ ტე რე სო, ვიდ რე 
გა მომ ძი ებ ლო ბა. პი რი ქით, რვა წე ლია უკ ვე ად ვო-
კა ტი ვარ და ვთვლი, რომ ად ვო კა ტო ბა სა კუ თარ 
თავ ში აერ თი ა ნებს გა მომ ძი ებ ლო ბას და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა დაც ვას. სამ წუ ხა რო ა, მაგ რამ ხში რად 
სხვა დას ხ ვა ნა წარ მო ე ბებ ში თუ ფილ მებ ში ად ვო კა-
ტე ბი უარ ყო ფით პერ სო ნა ჟე ბად არი ან წარ მოდ გე-
ნი ლი და ალ ბათ ესე ცაა იმის მი ზე ზი, რომ ბავ შ ვე ბი, 
ისე ვე რო გორც, ეს მე და მე მარ თა, ად ვო კა ტო ბა ზე 
ნაკ ლე ბად ოც ნე ბო ბენ.

გაიხსენეთ თქვე ნი პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი სა ად ვო კა
ტო საქ მი ა ნო ბა ში და პირ ვე ლი წარ მა ტე ბა?

ჩე მი სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა კონ სულ ტა ცი ე ბის 
გა წე ვით და იწყო. შემ დეგ კი სა სა მარ თ ლო ებ ში სა-

„უპირ ვე ლე სი პრობ ლე მა არა ო ბი ექ ტუ რი 
სა სა მარ თ ლო, უფ ლე ბა შეზღუ დუ ლი პრო კუ რო რე ბი 

და არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი გა მო ძი ე ბაა“

ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა საც ვა ხორ ცი ე ლებ დი. რაც 
შე ე ხე ბა წარ მა ტე ბას, სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა ში 
წარ მა ტე ბის ცნე ბა საკ მა ოდ ფარ დო ბი თი ა. მაქვს 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის სპე ცი ა ლი ზა ცი ა. ბევ რი რა-
მის გამო მწყდე ბა გუ ლი. მა გა ლი თად ის, რო დე საც 
გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნი დგე ბა მით ვი სე ბის დაკ-
ვა ლი ფი ცი რე ბულ ქმე დე ბა ზე და საქ მე ში და ზა რა-
ლე ბუ ლი არა ვი ნა ა; ან რო დე საც უამ რავი ადა მი ა ნი 
ამ ტ კი ცებს, რომ ბრალ დე ბუ ლი და ნა შა ულს ვერ ჩა-
ი დენ და, რად გან ის და ნა შა უ ლის დროს სულ სხვა 
ად გი ლას იმ ყო ფე ბო და და მხო ლოდ და ზა რა ლე ბუ-
ლის ვა რა უდ ზე დაყ რ დ ნო ბით ხდე ბა გა მამ ტყუ ნე ბე-
ლი გა ნა ჩე ნის და ყე ნე ბა; ან რო დე საც მო სა მარ თ ლე 
ჩა ი ლა პა რა კებს: „კი უნ და და მე ყე ნე ბი ნა გა მა მარ თ-
ლე ბე ლი, მაგ რამ....~ და ა.შ. მარ თა ლი ა, ასეთ საქ მე-
ებ შიც შე დე გი იმა ზე უკე თე სი დგე ბო და, ვიდ რე ეს 
ად ვო კა ტის მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე იქ ნე ბო და, მაგ-
რამ ძნე ლია ამ შე დეგს რე ა ლუ რი წარ მა ტე ბა უწო-
დო. 

რა სა ხის პრობ ლე მე ბი შეგ ხ ვედ რი ათ და ამის მი
ზე ზად რას მი იჩ ნევთ? 

უპირველესი პრობ ლე მა ალ ბათ არა ო ბი ექ ტუ რი სა-
სა მარ თ ლო, უფ ლე ბა შეზღუ დუ ლი პრო კუ რო რე ბი 
და არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი გა მო ძი ე ბა ა. ამას ემა ტე ბა 
მო უ წეს რი გე ბე ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა, რო მე ლიც 
მხა რე თა თა ნას წო რო ბას მხო ლოდ დეკ ლა რი რებს, 
მაგ რამ რე ა ლუ რად დაც ვის მხა რის უფ ლე ბებს ყვე-
ლა ნა ი რად ზღუ დავს.

ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო საქ მე, რო მელ შიც მო ნა წი
ლე ო ბას იღებ დით?

ძნელია, რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი საქ მის გა მო ყო-
ფა. ყვე ლა საქ მე სა დაც სა და ვოა ფაქ ტობ რი ვი ან 
პრო ცე სუ ა ლუ რი სა კითხე ბი, სა ინ ტე რე სო ა. ხო ლო 
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1987 წელს დაამთავრა თბილისის კოოპერაციის 
ინსტიტუტი (მოსკოვის ფილიალი);

2000 წელს დაამთავრა შიდა ქართლის საერო 
უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობით;

2002 წლიდან ეწევა საადვოკატო საქმიანობას;

2006 წლიდან არის ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა 
ასოციაციის” წევრი;

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” მიერ 
დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით.

ნონა კირთაძეუინ ტე რე სო ა, რო ცა ხელ მო სა ჭი დი არა ფე რია და 
იძუ ლე ბუ ლი ხარ პრო კუ რა ტუ რის ან სა სა მარ თ ლოს 
„მოწყალებაზე~ იყო და მო კი დე ბუ ლი.

ერთხელ, სა სა მარ თ ლო ში, მკვლე ლო ბის საქ მე-
ზე ვა ხორ ცი ე ლებ დი სა ად ვო კა ტო მომ სა ხუ რე ბას. 
საქ მის წარ მო ე ბა 1998 წლის საპ რო ცე სო კო დექ-
სით მიმ დი ნა რე ობ და. ის უც ნა უ რი იყო იმ მხრივ, 
რომ და სა ცა ვი პი რი არ ლა პა რა კობ და – არც მე და 
არც სხვა ვინ მეს ხმას არ სცემ და. არა და საქ მე მი-
სი ჩვე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე იყო გახ ს ნი ლი – აღი ა რა 
და ნა შა უ ლი, გა მო ძი ე ბას მი უ თი თა გვა მის და მარ ხ-
ვის ად გი ლი, აჩ ვე ნა და ნა შა უ ლის იარა ღი და ა.შ. და 
ყვე ლა ფერ ამის შემ დეგ და დუმ და. ამის გა მო ძა ლი-
ან ცუდ სი ტუ ა ცი ა ში აღ მოვ ჩ ნ დი. დაც ვის სტრა ტე-
გი ის არ ჩე ვა ფაქ ტი უ რად შე უძ ლე ბე ლი იყო. უც ნო-
ბი გახ ლ დათ ისიც, რას ნიშ ნავ და ეს დუ მი ლი – იყო 
ეს დუ მი ლის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა, თუ ფსი ქი კუ რი 
ნაკ ლის გა მოვ ლი ნე ბა. არა და დაც ვის სტრა ტე გი ის 
გან საზღ ვ რა სრუ ლად იყო ამ გა რე მო ე ბა ზე და მო-
კი დე ბუ ლი. მის გა რე შე იძუ ლე ბუ ლი ვი ყა ვი ყვე-
ლა ფერ ზე ერ თად მემ ს ჯე ლა – უდა ნა შა უ ლო ბა ზე, 
აფექ ტ ზე, მსუ ბუქ სას ჯელ ზე და თან ისე, რომ ჩე მი 
პო ზი ცი ით არ დარ ღ ვე უ ლი ყო დაც ვის უფ ლე ბა. ერ-
თ -ერ თი მთა ვა რი შუ ა ლე დუ რი მოთხოვ ნა და სა ცა-
ვი სათ ვის ფსი ქო ლო გი უ რი ექ ს პერ ტი ზის ჩა ტა რე ბა 
იყო. ექ ს პერ ტი ზის ნე ბის მი ე რი შე დე გი სა შუ ა ლე ბას 
მომ ცემ და დაც ვის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას ამერ ჩია ერ-
თი კონ კ რე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა, რაც გა ცი ლე ბით 
უკე თე სი შე დე გის წი ნა პი რო ბა იქ ნე ბო და. თუმ ცა, 
ექ ს პერ ტი ზის შე დე გე ბი საფ რ თხის შემ ც ვე ლი შე იძ-
ლე ბა აღ მო ჩე ნი ლი ყო ბრალ დე ბის თ ვი საც და ამის 
გა მო, რო გორც პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ-
ლომ და ასე ვე, სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლომ ექ ს პერ-
ტი ზის და ნიშ ვ ნის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე უარი თქვა. 
ცხა დი გახ და, რომ შე დე გი ყვე ლა ზე ცუ დი დად გე-
ბო და. ამი ტომ ვერც მე დავ ფა რე გა ღი ზი ა ნე ბა და 
პრო ტეს ტის ნიშ ნად მეც დავ დუმ დი – უარი ვთქვი 
სა კა მა თო სიტყ ვის წარ მოთ ქ მა ზე. ახ ლა სა სა მარ-
თ ლო აღ მოჩ ნ და ცუდ მდგო მა რე ო ბა ში – სხდო მას 
ეს წ რე ბო და გან სას ჯე ლიც და ად ვო კა ტიც, მაგ-
რამ არ ცერ თი არ ლა პა რა კობ და, არა და სა ბო ლოო 
სიტყ ვის წარ მოთ ქ მა აუცი ლე ბე ლი იყო. ასე თი სი-
ტუ ა ცია საკ მა ოდ დიდ ხანს გაგ რ ძელ და. რო ცა სა სა-

მარ თ ლოს მხრი დან თით ქ მის ერ თ სა ა თი ან მა თხოვ-
ნამ არ გაჭ რა, სა სა მარ თ ლო იძუ ლე ბუ ლი გახ და 
შეს ვე ნე ბა გა მო ეცხა დე ბი ნა. მეც გა ურ კ ვევ ლო ბა ში 
ვი ყა ვი – არ ვი ცო დი ჩე მი საქ ცი ე ლი რას გა მო იწ-
ვევ და. თუმ ცა სა ბო ლო ოდ მა ინც იმ დას კ ვ ნამ დე მი-
ვე დი, რომ არ სე ბობ და სა შიშ რო ე ბა სა სა მარ თ ლოს 
საქ მი დან ჩა მო ვე ცი ლე ბი ნე, რაც გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
გა სა ჩივ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა საც წა მარ თ მევ და. 
ამის გა აზ რე ბის შემ დეგ, სა ბო ო ლო ოდ მა ინც წარ-
მოვ თ ქ ვი სა კა მა თო სიტყ ვა.

ამ საქ მის მთე ლი აბ სურ დუ ლო ბი სა და ტრა გიზ-
მის მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლოს 
სხდო მის ოქ მ ში ჩა წე რი ლი შემ დე გი სიტყ ვე ბი 
გახ და: „სასჯელის გა მოცხა დე ბის შემ დეგ პ. ქ-მ 
(განსასჯელმა) იღ მუვ ლა.~

ოდესმე თუ გი ნა ნი ათ, ეს პრო ფე სია რომ აირ ჩი
ეთ? ამ ჟა მად რა პრობ ლე მე ბის წი ნა შე დგას ად
ვო კატ თა კორ პუ სი და რო გორ უნ და მოხ დეს გა
მოს წო რე ბა?

არა, ნამ დ ვი ლად არ ვნა ნობ. პრობ ლე მე ბი მრავ ლა-
და ა, რო გორც სა მარ თ ლ დამ ცავ ორ გა ნო ებ ში, სა-
სა მარ თ ლო სის ტე მა ში. კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, ასე ვე 
სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა ში. სამ წუ ხა როდ ყვე ლა 
არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის გა მოს წო რე ბა ად ვო კატ-
თა კორ პუ სის ძა ლებს აღე მა ტე ბა, მაგ რამ თუ ად-
ვო კა ტე ბი უფ რო ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ძლი ე რი ძა ლა 
ვიქ ნე ბით, ეს იმის სა წინ და რი გახ დე ბა, რომ შე სა-
ბა მის მა სტრუქ ტუ რებ მა ჩვე ნი მოთხოვ ნე ბი ყუ რად 
იღონ და გა ით ვა ლის წი ნონ. ამი ტომ პრობ ლე მე ბის 
გა მოს წო რე ბა ალ ბათ სწო რედ ად ვო კატ თა კორ პუ-
სი დან უნ და და ვიწყოთ, რა თა აღ მო იფხ ვ რას ჩვენ ში 
პრობ ლე მე ბი და სა ზო გა დო ე ბა ში გა ი ზარ დოს ნდო-
ბა და პა ტი ვის ცე მა ად ვო კატ თა კორ პუ სი სად მი. სა-
ზო გა დო ე ბის ფარ თო მა სე ბის მხარ და ჭე რა კი ნე-
ბის მი ე რი სა კითხის გა დაჭ რის სა ფუძ ვე ლი ა.

ნო ნა კირ თა ძე უკ ვე 13 წე ლია ად ვო კა ტად მუ შა ობს. 
იგი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ად ვო კა ტებ ზე ზე წო ლის 
მსხვერ პ ლიც გახ და, თუმ ცა თა ვის საქ მი ა ნო ბას უფ
რო შე მარ თე ბი თა და მონ დო მე ბით აგ რ ძე ლებს.

ნო ნა კირ თა ძე: 

გულ წ რ ფე ლად მინ და გითხ რათ, რომ ვა მა ყობ ჩე მი 
პრო ფე სი ით, რად გან უამ რა ვი ადა მი ა ნის სით ბო და 
სიყ ვა რუ ლი და ვიმ სა ხუ რე. პრო ფე სი უ ლი არ ჩე ვა ნი 
გა ნა პი რო ბა ჩემ მა შე უ გუ ე ბელ მა და მო კი დე ბუ ლე ბამ 
ადა მი ან თა ჩაგ ვ რი სად მი. ად ვო კატ თა კო ლე გი ა ში მი-
ღე ბის დღეს ვე, პირ ვე ლი ვე საქ მის წარ მა ტე ბუ ლად 
გა ვარ თ ვი თა ვი. წარ მა ტე ბა მა ლე ვე მეწ ვი ა.

რა სა ხის პრობ ლე მე ბი შეგ ხ ვედ რი ათ და რას მი იჩ
ნევთ ამის მი ზე ზად?

სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის პე რი ოდ ში მთელ სირ თუ-
ლეს წარ მო ად გენ და ის, რომ სა სა მარ თ ლო არ იყო 

„ადვოკატთა კორპუსი ხელისუფლების მხრიდან მეტ 
მხარდაჭერას საჭიროებს“

ბო ლომ დე და მო უ კი დე ბე ლი და რიგ შემ თხ ვე ვებ ში 
მო სა მარ თ ლე ე ბი პრო კუ რა ტუ რის დაკ ვე თებს ას რუ-
ლებ დ ნენ, რის გა მოც უამ რა ვი უდა ნა შა უ ლო ადა მი-
ა ნის დაც ვა მი წევ და. თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
ჩე მი მუ შა ო ბის პე რი ოდ ში ძა ლი ან ბევ რი სა ინ ტე რე-
სო საქ მე მქონ და, მაგ რამ, ვი ნა ი დან ად ვო კა ტი სა და 
კლი ენ ტის ურ თი ერ თო ბა კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ა, რო-
მე ლი მე მათ გა ნის და სა ხე ლე ბის გან თავს შე ვი კა ვებ.

ამ ჟა მად რა პრობ ლე მე ბის წი ნა შე დგას ად ვო კატ
თა კორ პუ სი და რო გორ გე სა ხე ბათ მი სი გა მოს წო
რე ბის გზე ბი?

მი უ ხე და ვად ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა-
რის ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლის მი ერ, ად ვო კა ტის ინ ს ტი ტუ-
ტის დაც ვი სა და გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით ჩა ტა რე ბუ ლი 
მრა ვა ლი ღო ნის ძი ე ბი სა, ად ვო კატ თა კორ პუ სი ხე-
ლი სუფ ლე ბის გან სა ჭი რო ებს მეტ მხარ და ჭე რა სა და 
უფ ლე ბე ბის გაზ რ დას, რად გან ხე ლი არ შეგ ვე შა ლოს 
პრო ფე სი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შეს რუ ლე ბი სას.

პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება 
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1982 წელს დაამთავრა ქუთაისის აკ.წერეთლის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი რუსული ენის სპეციალობით;

1986-1988 წლებში  სწავლობდა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის 
მოსამზადებელ  განყოფილებაზე; 

1996 წელს დაამთავრა თელავის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი; 

1996 წლიდან ეწევა საადვოკატო საქმიანიბას საერთო სპეციალიზაციით; 

2005 წლამდე კითხულობდა ლექციებს ქუთაისის ჰუმანიტარულ და სამართლის ინსტიტუტში; 

2006 წლიდან არის ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” წევრი; 

 2007 წლიდან მუშაობს ადვოკატად  სამოქალაქო სპეციალიზაციით; 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” მიერ დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით.

მარინე მანგოშვილი 

 მა რი ნა  მან გოშ ვი ლი თვლის, რომ ად ვო კა ტის  
პრო ფე სი ის ღირ სე ბა მის და მო უ კი დებ ლო ბა სა და 
თა ვი სუფ ლე ბა ში ა.  ის 19  წე ლია ად ვო კა ტად მუ შა
ობს და ცხა დი ა, ამ საქ მე ში დი დი ცოდ ნა გა მოც დი
ლე ბა და აგ რო ვა.  

მა რი ნა მან გოშ ვი ლი: 

მე ექ ვ სე კლა სის მოს წავ ლე ვი ყა ვი, მო მა ვალ პრო-
ფე სი ად  იურის ტო ბა რომ  ავირ ჩი ე.   პა პი და მყავ-
და სამ ხედ რო ექი მი, რო მელ მაც სთხო ვა ჩემს 
მშობ ლებს,  რვა  კლა სის  დამ თავ რე ბის შემ დეგ,  
მას თან  ჩავ სუ ლი ყა ვი  რუ სეთ ში  და  სწავ ლა გა-
მეგ რ ძე ლე ბი ნა სა მე დი ცი ნო გან ხ რით.  ბევ რი ვი-
ფიქ რე, მაგ რამ ბო ლო მო მენ ტ ში მა ინც იურის-
ტის პრო ფე სი ი სად მი სიყ ვა რულ მა გა დამ ძა ლა და   
დღემ დე  ვგრძნობ,  რომ  ეს  პრო ფე სია  ჩე მი ა.  
თუმ ცა  მი ზა ნი იოლად  მი საღ წე ვი   არ აღ მოჩ ნ-
და.  ბევ რი იმედ გაც რუ ე ბა, უსა მარ თ ლო ბის გან ც-
და  და  სა ნერ ვი უ ლო შემ ხ ვ და,  რო მელ მაც უფ რო 
გან მიმ ტ კი ცა ხა სი ა თი.  სა ნამ სტუ დენ ტი გავ ხ დე-
ბო დი ვმუ შა ობ დი  დე დას თან,  ერ თ -ერთ   სამ კერ-
ვა ლო გა ერ თი ა ნე ბა ში. შემ დეგ  მოვ ხ ვ დი  მოს კო-
ვის  კო სი გი ნის სახ. სა ფე იქ რო  ინ ს ტი ტუტ ში და  
მხატ ვარ - მო დე ლი ო რის  სპე ცი ა ლო ბას და ვე უფ ლე.  
ეს არ იყო ის,  რა ზეც  მთე ლი  ბავ შ ვო ბა   ვო ნე-
ბობ დი.  ისე თი  გან ც და  მქონ და, რომ  სხვას,   ვი-
საც ძა ლი ან უნ დო და  მო დე ლი ო რო ბა,   წა ვარ თ-
ვი  ად გი ლი  და   მის  მა გივ რად  ვსწავ ლობ დი. ამ   
„გაჭირვებაში”   ხატ ვაც  ვის წავ ლე. გა ვი თა ვი სე  
გო გი ცა ბა ძის სიმ ღე რა, რო მელ საც  ხში რად ვმღე-
რო დი ხოლ მე მარ ტო ო ბი სას: 

„რა   სა ში ნე ლი ყო ფი ლა, ჩე მო დე დავ და ხა ტო
რო დე საც ხატ ვა არ გინ და, და მა ინც უნ და ხა ტო~

„პროცესის მოგებით განცდილ სიხარულს 
ვერაფერი შეედრება “

თუმ ცა არც  იმ წლებს არ ვემ დუ რი,  რად გან   სი-
ლა მა ზის სხვაგ ვა რად აღ ქ მა მას წავ ლა. იმ დღი-
დან   გან სა კუთ რე ბულ  პა ტივს ვცემ  მხატ ვ რებს. 
ბო ლოს მშობ ლე ბის  და უ კითხა ვად  გა მო ვი ტა ნე 
სა ბუ თე ბი   ინ ს ტი ტუ ტი დან და   ჩა ვა ბა რე  მოს კო-
ვის  მი ხე ილ  ლო მო ნო სო ვის სა ხე ლო ბის უნი ვერ სი-
ტეტ ში იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტის მო სამ ზა დე ბელ 
გამ ყო ფი ლე ბა ზე.  ამის გა მო, ოჯახ ში ჩე მი და- ძ მის 
გარ და  ყვე ლა  მემ დუ რო და.  კარ გად ვსწავ ლობ-
დი, მაგ რამ აქაც   კო მუ ნის ტუ რი წყო ბის რე ჟიმ მა 
„დამჩაგრა”.   უგა მოც დოდ ჩა რიცხეს ავ ღა ნე თის 
ომი დან დაბ რუ ნე ბუ ლი  ჯა რის კა ცე ბი და  მე ინ ს-
ტი ტუ ტის გა რეთ დავ რ ჩი. სა მე გობ რო   მე ხუმ რე-
ბო და:  ” ისეთ ინ ს ტი ტუ ტებს, რომ ირ ჩევ, სა დაც  
კო სი გი ნის და გორ ბა ჩო ვის შვი ლე ბი სწავ ლო ბენ, 
ჩა მო დი სა ქარ თ ვე ლო ში   ჩა ა ბა რე და ნა ხავ თუ არ 
მოხ ვ დე ბი ო”.

მე რე, არ და უ ჯე რეთ მე გობ რებს? 

და ვუ ჯე რე. მას   შემ დეგ  აქ  ვარ და ჩემს საყ ვა რელ 
საქ მეს ვა კე თებ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ  ყო ფი ლა 
გუ ლის წყ ვე ტა, უსა მარ თ ლო ბის გან ც და, გულ გ რი-
ლო ბა,  მა ინც  იგი ვე პრო ფე სის ავირ ჩევ დი დღეს, 
რომ    აჩე ვა ნის   წი ნა შე   ვიდ გე,  რად გან   პრო ცე-
სის მო გე ბით გან ც დილ სი ხა რულს არა ფე რი შე ედ-
რე ბა.   მად ლი ე რი ადა მი ა ნის და ლოც ვას არა ფე რი 
სჯობს. რო მე ლიც ხვდე ბა, რომ მის თ ვის და ი ხარ ჯე 
და მი სი ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად   მაქ სი მუ მი გა-
ა კე თე.  თუმ ცა   იყო შემ თხ ვე ვე ბი უმა დუ რო ბაც  
მიგ რ ძ ვ ნია და მით ქ ვამს  „ღმერთო  გა უ ნა თე დაბ-
ნე ლე ბუ ლი გო ნე ბა   და  და ა ნა ხე  ჩე მი სი მარ თ ლე 
მეთ ქი~.

გან ვ ლი ლი 19 წლი დან გან სა კუთ რე ბით რო მე ლი 
საქ მე გა და მახ სოვ რ დათ? 

პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება 
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თით ქ მის  ათი წე ლი ქუ თა ი სის სა მარ თ ლი სა და ჰუ-
მა ნი ტა რულ ინ ს ტი ტუტ შიც ვკითხუ ლობ დი  ლექ-
ცი ებს და  პირ ვე ლი  სწო რედ  ჩე მი  აფხა ზე თი დან  
ლტოლ ვი ლი  სტუ დენ ტე ბის,  საქ მე    იყო,  რომ-
ლებ საც  ქურ დო ბის თ ვის ასა მარ თ ლებ დ ნენ.  აღ კ-
ვეთ ღო ნის ძი ე ბა ზე   ბრა ლის   წარ დ გე ნი სას  აკა-
კის „გამზრდელი”-დან   ჰა ჯი   უსუ პის სიტყ ვე ბის 
თქმაც  დამ ჭირ და .   ბი ჭებ მა   აღი ა რეს და ნა შა უ-
ლი, მაგ რამ   იმა ზე მეტს  აბ რა ლებ და პრო კუ რა-
ტუ რა რაც არ მო უ პა რავთ.   ჩემს მე გო ბარ კო ლე-
გას თან, ფე რი დე ჩა ხუ ნაშ ვილ თან ერ თად  ბევ რი 
ვიბ რ ძო ლე, რომ   ჩვე ნი დაც ვის ქვეშ მყო ფებს 
მხო ლოდ იმის თ ვის ეგოთ  პა სუ ხი  რაც ჩა ი დი ნეს. 
სხვა ყვე ლა ბრალ დე ბა მო ვუხ სე ნით და სა ბო ლო ოდ  
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით  დარ-
ბა ზი დან  გა თა ვი სუფ ლ დ ნენ. 

სა ად ვო კა ტო  საქ მი ნო ბა ში არ სე ბულ პრობ ლე
მებ ზეც გვე სა უბ რეთ?

თა ვის ქე ბა ში ნუ ჩა მო მარ თ მევთ, მაგ რამ   პი რა დად 
არას დ როს მიგ რ ძ ვ ნია ვინ მეს გან უპა ტივ ცე მუ ლო-
ბა. ვფიქ რობ ჩე მი პრო ფე სია თა ვად წარ მო შობს 
ერ თ გ ვარ კრძალ ვა სა და პა ტი ვის ცე მას. მაგ რამ არ 
შე მიძ ლია არ ვთქვა, რომ   ად ვო კა ტი  მას  შემ-
დეგ  და ფას და, რაც ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ-
მ ჯ დო მა რედ ერ თხ მად იქ ნა არ ჩე უ ლი ბა ტო ნი ზა ზა  
ხა ტი აშ ვი ლი.   მე და არა მარ ტო მე,  თავ და ჯე რე-
ბუ ლი ვარ,  რად გან ვი ცი, რომ   თუ  ჩემს  პრო ფე-
სი ა ში  რა ი მე   სირ თუ ლეს   წა ვაწყ დე ბი, ვინ მე და-
უმ სა ხუ რებ ლად მო მექ ცე ვა, რო გორც ად ვო კატს 
და შე უ რაცხ ყოფს  ჩემს პრო ფე სი ას,   დღე- ღა მის 
ნე ბის მი ერ დროს შე მიძ ლია და ვუ რე კო ბა ტონ ზა-
ზას და   ისიც მა შინ ვე ჩემს  გვერ დით გაჩ ნ დე ბა. ეს 
დი დი სტი მუ ლია თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნის თ ვის. 

ასე ვე,  არ შე იძ ლე ბა არ აღი ნიშ ნოს გან გ რ ძო ბა დი   
იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ, რო მელ მაც სა-
შუ ა ლე ბა მოგ ვ ცა   უფ რო მე ტად გან ვი თა რე ბი სა 
პრო ფე სი უ ლი თვალ საზ რი სით.

ად რე, ასე არ იყო.  მა შინ არა ვინ  ზრუ ნავ და   ად ვო-
კა ტე ბის თ ვის  პრო ფე სი ის   სიღ რ მი სე ულ    შეს წავ-
ლა ზე. ახ ლა  ტარ დე ბა  სა ინ ტე რე სო ტრე ნინ გე ბი.  

მი სა სალ მე ბე ლია ისიც, რომ დღეს   შე იც ვა ლა  ად-
ვო კა ტის   გა მოც დის ჩა ბა რე ბის ფორ მაც.  იოლად 
ვე ღარ გახ დე ბი   ად ვო კა ტი,   ამი სათ ვის   უკ ვე  
დი დი  შრო მა  და   სწავ ლაა სა ჭი რო. ვე რა ვინ  ვერ  
უნ და  გა ბე დოს  სიტყ ვის     _ „ვადვოკატობ”   თქმა,  
რად გან  ად ვო კა ტო ბა  ხელ წა მო საკ რა ვი პრო ფე სია 
არ არის.  სა ერ თოდ რთუ ლი საქ მე ე ბი მიყ ვარს. ამ 
მხრივ აჭა რის რე გი ო ნი გა მო ირ ჩე ვა. იქ ხში რა დაა   
ისე თი   სამ კ ვიდ რო  და ვე ბი,  რომ ლის  გა დაწყ ვე-
ტა საც  წლე ბი  სჭირ დე ბა. 

ერ თი   სა მო ქა ლა ქო  საქ მე    2007  წელს და ვიწყე. 
ძმებს  შო რის   მა მის  და ნა ტო ვარ  ქო ნე ბა ზე  იყო 
და ვა.  2010   წელს  წარ მა ტე ბით   და ვამ თავ რე   
საქ მის  წარ მო ე ბა,  მაგ რამ    მი წის  ნაკ ვე თის რე-
გის ტ რა ცი ას არ ახ დენ და სა ჯა რო რე ეს ტ რი  და  
მის წი ნა აღ მ დეგ მო მიხ და ბრძო ლა. და ვა რე გის-
ტ რი რე  ჩე მი მარ წ მუ ნე ბე ლი  მე სა კუთ რედ.  ამის 
შემ დეგ  ნაკ ვეთ თან მი სას ვ ლე ლი გზაც  სა დაო   გა-
მი ხა და    და    მას ზეც  უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ 
გა მო ი ტა ნა სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.     წა გე-
ბულ მა მხა რემ  2014 წელს კვლავ  უაზ როდ და იწყო 
ისევ საქ მის წარ მო ე ბა, რო გორც  ად მი ნის ტ რა ცი-
უ ლი   (საჯარო რე ესტრს უჩი ო და,  რა ტომ  და ა-
რე გის ტ რი რე ო),   ასე ვე   სა მო ქა ლა ქო   კუთხით.    
2015   წლის   ივ ნის ში უზე ნა ეს მა   სა სა მარ თ ლომ 
და ამ თავ რ და     საქ მის   წარ მო ე ბა.   თით ქ მის   რვა   
წე ლი მიმ დი ნა რე ობ და და ვა. 

სკან და ლუ რი საქ მე ე ბიც მქონ და.  ფო თის   სა სა-
მარ თ ლო ში,  ნა ცი ო ნა ლუ რი  პარ ტი ი დან  საკ რე ბუ-
ლოს   ერ თ -ერ თი  წევ რის,   წი ნა აღ მ დეგ შე ტა ნი ლი 
სარ ჩე ლი და    ჩე მი დაც ვის ქვეშ მყო ფის გა მარ ჯ-
ვე ბით  დამ თავ რ და.  ეს საქ მეც არა ნაკ ლებ სა ნერ-
ვი უ ლო იყო, რად გან  მო სარ ჩე ლე   პარ ლა მენ ტა რი 
გახ ლ დათ    და   იყო   მო ლო დი ნი, რომ რა ი მე სა-
ხით   მო ახ დენ და გავ ლე ნას   სა სა მარ თ ლო ზე.   სა-
მარ თალ მა აქაც ჭა მა პუ რი. 

არას დ როს   და მა ვიწყ დე ბა  საქ მე,  რო მე ლიც   
2000   წელს   და ვამ თავ რე.  სა მე ზობ ლო და ვა 20 
წლის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და. მა შინ სა ად-
ვო კა ტო ბი უ როს ბა ტო ნი გია კი ლა სო ნია ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლობ და. მთხო ვა გავ ც ნო ბო დი საქ მეს და  თუ 

სურ ვი ლი მექ ნე ბო და,  კლი ენტს გავ ყო ლო დი უზე-
ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში.   საქ მეს გა ვე ცა ნი.   ეს ქალ-
ბა ტო ნი პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს   გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბით    და აკ მა ყო ფი ლეს,   სა ა პე ლა ციო   
სა სა მარ თ ლო ში  პრო ცე სი წა ა გო,  თუმ ცა   პა ლა-
ტის   ერთ  მო სა მარ თ ლეს თურ მე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
აზ რი   ჰქონ და. ამ  ქალ ბა ტონს  გა მარ ჯ ვე ბის იმე-
დი აღარ ჰქონ და. ამ ბობ და, რომ მი სი მო წი ნა აღ-
მ დე გე გავ ლე ნი ა ნი პი რი იყო და  ფიქ რობ და, რომ  
მა ინც   თა ვი სას გა ი ტან და.  მთხო ვა  „ლამაზად  
წა მა გე ბი ნე” პრო ცე სი ო.   გა მე ღი მა.  არ  ვი ცო დი  
ეს რას ნიშ ნავ და.  მითხ რა „მე ვე რა ფერს ვამ ბობ 
და  ვინ მე ისე თი მინ და, ვინც ილა პა რა კებს ჩემს 
მა გივ რად და  უსიტყ ვოდ მა ინც არ წა ვა გებ პრო-
ცეს სო.”  ფეხ მ ძი მედ ვი ყა ვი და   სა სა მარ თ ლო პრო-
ცეს ზე შე უძ ლოდ   გავ ხ დი.  მხო ლოდ  რა მო დე ნი მე 
წუ თით გა დავ დე   საქ მის გან ხილ ვა .  „ლამაზად წა-
გე ბის ” რა მო გახ სე ნოთ და ლა მა ზად კი მო ვი გე ის 
პრო ცე სი.  სა კა სა ციო სარ ჩელ ში ჩე მი პო ზი ცია სა-
ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლის  აზ რ საც   
და ემ თხ ვა. სა ად ვო კა ტო   საქ მი ა ნო ბის   მან ძილ ზე   
სხვა დას ხ ვა  ხა სი ა თის ადა მი ა ნებს  ხვდე ბი. მათ-
თან  ურ თი ერ თო ბამ ადა მი ა ნის ფსი ქო ლო გი აც შე-
მას წავ ლა.   არის კუ რი ო ზუ ლი შემ თხ ვე ვე ბიც. 

ასეთ საქ მე ებ ზეც მოგ ვი ყე ვით?  

2011  წელს  მომ მარ თა  ერ თ მა   ქალ ბა ტონ მა  ქო-
ბუ ლე თი დან, რო მე ლიც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში  
ვერ  შე დი ო და  მშობ ლე ბის   და ნა ტო ვარ   სახ ლ ში    
მი სი  დის ში შით,  რო მელ საც  პო ლი ცი ის ძა ლით 
გა მო უ სახ ლე ბია იგი სახ ლი დან. გა ვე ცა ნი   საქ მეს. 
გა მო სახ ლე ბის აქ ტის გა სა ჩივ რე ბას  ხან დაზ მუ-
ლო ბის   გა მო  აზ რი  არ  ქონ და. ამი ტომ   სხვა 
კა ნო ნი ე რი გზით  ვცდი ლობ დი ამ ქალ ბა ტო ნის 
დახ მა რე ბას.   მო ვი ძიე და  გა მოვ კითხე  მოწ მე ე-
ბი, რომ ლე ბიც  ფაქ ტობ რივ ფლო ბას ადას ტუ რებ-
დ ნენ.  ბა თუ მის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო ში საქ მის 
წარ მო ე ბი სას  მოწ მედ და ი კითხა ერ თი ადა მი ა ნი 
და საქ მე მო ვი გეთ. გა დაწყ ვე ტი ლე ბი ს    გა მოცხა-
დე ბის    შემ დეგ   და მი რე კა   და   მკითხა  მოწ მე-
ე ბი   სად  მო გიყ ვა ნო თო.  მე და ვუწყე ახ ს ნა, რომ 
მოწ მე აღარ გვჭირ დე ბო და, რად გან სა სა მარ თ ლომ 
მის სა სარ გებ ლოს გა მო ი ტა ნა  გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.  

გაბ რა ზე ბულ მა მითხ რა „როგორ, ჩემ მა დამ ათი 
მოწ მე  მო იყ ვა ნა და  მე ერ თი უნ და მყავ დე სო”?     
დღემ დე    გაბ რა ზე ბუ ლია   ის   ქა ლი  ჩემ ზე. ყო ფი-
ლა  მუ ქა რაც, შე უ რაცხ ყო ფაც, მაგ რამ ჩე მი პრო-
ფე სი უ ლი ვა ლი არას დ როს დამ ვიწყე ბი ა.  კლი ენ ტი 
გა სა ჭირ ში არას დ როს მი მი ტო ვე ბი ა.. ჩე მი ხარ ჯი-
თაც ბევ რ ჯერ მივ ლია  კლი ენ ტის საქ მე ზე.  მარ-
თა ლია  არ და უ ფა სე ბი ა, მაგ რამ  მთა ვა რია  უფ ლის  
წი ნა შე  ვი ყო მარ თა ლი. რო ცა ად ვო კა ტი ფიცს 
დებს და პრო ფე სი ულ ღირ სე ბის დაც ვა ზე  სა უბ-
რობს,  მი მაჩ ნი ა, რომ   ჩე მი პრო ფე სი ის ღირ სე-
ბა მის და მო უ კი დებ ლო ბა სა და თა ვი სუფ ლე ბა ში ა.  
იყო ად ვო კა ტი, ნიშ ნავს იყო უში შა რი, გა ბე დუ ლი, 
გა წო ნას წო რე ბუ ლი. მშვი დად   გა ნა ხორ ცი ე ლო   
დაც ვა  ისე, რომ მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის პრინ ცი პე ბი 
არ შე ლა ხო.

ახალ ბე და     ად ვო კა ტებს    ვურ ჩევ დი   არ  შე-
უ შინ დ ნენ უსა მარ თ ლო ბას.  მუ დამ მზად იყ ვ ნენ   
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად, თუნ დაც  მრავ-
ლად ჰქონ დეთ ხე ლის შემ შ ლე ლი პი რო ბე ბი.  პირ-
ველ რიგ ში მათ თა ვი სი პი რა დი უფ ლე ბე ბის  დაც ვა  
უნ და   შეძ ლონ.  წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში   ისი ნი 
ვერ გა ნა ხორ ცი ე ლე ბენ კლი ენ ტის დაც ვას.  ბევ რი 
იკითხონ და არა სო დეს შერ ცხ ვეთ  მას ზე გა მო დი-
ლებ თან ურ თი ერ თო ბის.  იმე გობ რონ  უფ როს კო-
ლე გებ თან.  მარცხს ნუ შე უ შინ დე ბი ან,  ის წავ ლონ 
თა ვი ან თი  შეც დო მე ბის  აღი ა რე ბა   და  წარ მა ტე ბა   
აუცი ლებ ლად მო ვა.

პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება 
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1997 წელს წარ ჩი ნე ბით და ამ თავ რა ქუ თა ი სის სა მარ თ ლი სა 
და ეკო ნო მი კის უნი ვერ სი ტე ტის სა მარ თალ მ ცოდ ნე ბის უნი-
ვერ სი ტე ტის სა მარ თალ მ ცოდ ნე ო ბის ფა კულ ტე ტი; 

1993-99 წლებ ში მუ შა ობ და შსს ორ გა ნო ებ ში; 

1999-2005 წლებ ში იყო სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა კო ლე-
გი ის წევ რი, ად ვო კა ტი; 

2005 წლი დან დღემ დე არის სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი წევ რი, ად ვო კა ტი; 

2010 წლი დან დღემ დე არის „საქართველოს ად ვო კა ტე ბი 
და მო უ კი დე ბე ლი პრო ფე სი ი სათ ვის” (GLIP) დამ ფუძ ნე ბე ლი 
და გამ გე ო ბის წევ რი; 

2003 წელს ჩა ა ბა რა დვო კატ თა სა ერ თო ტეს ტი რე ბა;

2003 წლის ჩა ა ბა რა პრო კუ რა ტუ რის მუ შაკ თა საკ ვა ლი ფი-
კა ციო გა მოც და;

თეიმურაზ მესხი 

2006 წელს მო ნა წი ლე ობ და ამე რი კის ად ვო კატ თა ასო ცი ა-
ცი ის და ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პის და ევ რა ზი ის სა მარ თ ლებ-
რი ვი ინი ცი ა ტი ვის მი ერ ჩა ტა რე ბულ ტრე ნინ გ ში;

2006 წელს მო ნა წი ლე ობ და „რაულ ვა ნენ ბერ გის” სა ხე ლო-
ბის ინ ს ტი ტუ ტის და სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 
ოფი სის მი ერ ჩა ტა რე ბულ ტრე ნინ გ ში ადა მი ა ნის ძი რი თა დი 
უფ ლე ბე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე ბით;

2006 წელს წარ მა ტე ბით ჩა ა ბა რა მო სა მარ თ ლე ო ბის საკ ვა-
ლი ფი კა ციო გა მოც და. სპე ცი ა ლი ზა ცია – სის ხ ლის სა მარ-
თა ლი;

2010 წელს მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ-
თა ასო ცი ა ცი ის და UNICEF-ის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ სე მი-
ნარ ში „არასრულწლოვანთა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა ერ თა-
შო რი სო სტან დარ ტე ბი და ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა”;

2010 წელს მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ტრე ნინ გ ში „ადამიანის 
უფ ლე ბა თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და 
დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ”;

2011 წელს მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ცენ ტ რის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ტრე ნინ გ ში „ადამიანის უფ-
ლე ბა თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი”;

2012 წელს მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თ ლებ რი ვი თა ნამ შ რომ ლო ბის გერ მა ნუ ლი ფონ დის მი ერ 
ორ გა ნი ზე ბულ სე მი ნარ ში, თე მა ზე „ადამიანის ძი რი თა დი 
უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ ლე ბე ბი, ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცია და 
ქარ თუ ლი კა ნომ დებ ლო ბის ანა ლი ზი”;

2012 წელს გა ი ა რა ამე რი კის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის და 
სა მარ თ ლებ რი ვი ინი ცი ა ტი ვის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ-
გი სა მარ თ ლებ რი ვი მარ თ ლ წე რა სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ-
მის წარ მო ე ბი სას;

2012 წელს მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო „გერმანიის ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის და სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კა ტე ბი და მო უ კი დე ბე-
ლი პრო ფე სი ი სათ ვის” მი ერ ჩა ტა რე ბულ ერ თობ ლივ სე მი-
ნარ - ტ რე ნინ გ ში, რო მე ლიც მი ეძღ ვ ნა იური დი უ ლი პრო ფე-
სი ის გან ვი თა რე ბის სა კითხებს და ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლო 
პრაქ ტი კის მნიშ ვ ნე ლო ბას სა ქარ თ ვე ლო ში;

2012 წე ლი დან გავ ლი ლი მაქვს სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის მი ერ გან გ რ ძო ბა დი იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
ფარ გ ლებ ში ორ გა ნი ზე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბი; 

 ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის მი ერ და-
ფილ დო ვე ბუ ლია ღირ სე ბის ორ დე ნით.

 

„რატომ ავირ ჩიე ად ვო კა ტო ბა? ალ ბათ, გენ მა მი ბიძ
გა“ – გვითხ რა სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი
ის წევ რ მა თე ი მუ რაზ მეს ხ მა და თა ვი სი წი ნაპ რე ბის 
შე სა ხებ მოგ ვიყ ვა: 

ჩე მი უშუ ა ლო, დი დი წი ნაპ რე ბი ივა ნე მეს ხი და სი მონ 
მეს ხი მე19 სა უ კუ ნის 4090 წლე ბის პე რი ოდ ში ემ
სა ხუ რე ბოდ ნენ მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბას, კერ ძოდ, სი მონ 
მეს ხი მოღ ვა წე ობ და რო გორც ად ვო კა ტი (ვექილი). 
ასე ვე გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დი მუ შა ობ და სა ხელ მ წი ფო 
სამ სა ხურ ში – ქუ თა ი სის გუ ბერ ნი ის მდივ ნად. რაც 
შე ე ხე ბა ივა ნე მესხს, მან პე ტერ ბურ გ ში უმაღ ლე სი 
სას წავ ლე ბე ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ, სა მა გის ტ რო 
გა ნათ ლე ბა მი ი ღო ბერ ლი ნის უნი ვერ სი ტეტ ში სა
მარ თ ლის კუთხით, რის შემ დე გაც ცო ტა ხნით მუ შა
ობ და მი სი ბი ძაშ ვი ლის, სი მონ მეს ხის სა ად ვო კა ტო 
ბი უ რო ში, შემ დ გომ კი ჯერ ქუ თა ი სის ქა ლა ქის თვით
მარ თ ვე ლო ბა ში. ბა თუ მის გა თა ვი სუფ ლე ბის შემ დეგ, 
სა მუ შა ოდ გა და სუ ლა ბა თუ მის ქა ლა ქი თვით მარ თ ვე
ლო ბა ში. 

შეგიძლიათ გა იხ სე ნოთ თქვე ნი პირ ვე ლი საქ მე ად
ვო კა ტუ რა ში?

2005 წლამ დე, ანუ სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი-
ა ცი ის და ფუძ ნე ბამ დე, სა ქარ თ ვე ლო ში სა ად ვო კა ტო 
საქ მი ა ნო ბა წეს რიგ დე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ-
თა კო ლე გი ის მი ერ, რომ ლის წევ რიც ასე ვე გახ ლ-
დით მეც. იმ პე რი ოდ ში არ არ სე ბობ და იური დი უ ლი 
დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რი (ე.წ. სა ხა ზი ნო ად ვო კა ტუ რა), 
მაგ რამ ჩვენ, კო ლე გი ის წევ რე ბი ვი თავ სებ დით სა-
ხა ზი ნო ად ვო კა ტის ფუნ ქ ცი ებს. ჩე მი პირ ვე ლი საქ-
მე გახ ლ დათ ზუს ტად სა ხა ზი ნო წე სით წარ მო ე ბუ ლი 
საქ მე, რო მელ საც იხი ლავ და იმ პე რიდ ში არ სე ბუ ლი 
სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სის ხ ლის სა-
მარ თ ლის საქ მე თა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ა. ჩემს და სა-
ცავ პირს (დანაშაულებრივი ჯგუ ფის წევრს) სა ხელ-
მ წი ფო ედა ვე ბო და სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სის 
გან სა კუთ რე ბით მძი მე და ნა შა უ ლის კვა ლი ფი კა ცი ის 

„ მე ად ვო კა ტო ბა გენ მა მი ბიძ გა“

მქო ნე სულ ცო ტა ხუ თი მუხ ლით დას ჯად ქმე დე ბას, 
რო მელ თა გან ერ თ -ერ თი ით ვა ლის წი ნებ და უვა დო 
თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თას. ღვთის წყა ლო ბით ახალ-
ბე დამ შევ ძე ლი და გა ვა მარ თ ლე ეს ადა მი ა ნი ზუს ტად 
იმ მუხ ლ ში, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და უვა დო თა ვი-
სუფ ლე ბის აღ კ ვე თას. 

სამ წუ ხა როდ, ხში რად მქო ნია საქ მე პა სუ ხის გე ბა ში 
მი ცე მუ ლი პი როვ ნე ბი სად მი გულ გ რილ და მო კი დე-
ბუ ლე ბას თან, რო გორც გა მო ძი ე ბის მწარ მო ე ბე ლი 
ორ გა ნოს, ისე სა სა მარ თ ლოს მხრი დან. ვთვლი, რომ 
ამის უპირ ვე ლე სი მი ზე ზია არაპ რო ფე სი ო ნა ლიზ მი 
და ღვთი სად მი უპა ტივ ცე მუ ლო ბა.

გან სა კუთ რე ბუ ლად სა ინ ტე რე სო საქ მე ჩემს პრაქ-
ტი კა ში კი იყო ქუ თა ი სის ავ ტო ქარ ხ ნის დი რექ ტო რის 
გა ტა ცე ბის საქ მე, ასე ვე 2012-2014 წლებ ში რი გი მა-
ღალ ჩი ნოს ნე ბის საქ მე, სა მო ქა ლა ქო და ვე ბის ნა წილ-
შიც მქონ და შე ხე ბა სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ-
ვის, წარ თ მე ვის სა ინ ტე რე სო ფაქ ტებ თან. 

ალბათ არ ნა ნობთ, ეს პრო ფე სია რომ აირ ჩი ეთ?

არა, ნამ დ ვი ლად არ ვნა ნობ, ვთლი, რომ ეს პრო ფე სია 
ჩე მი სუ ლის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი გახ და, ხო ლო ადა-
მი ა ნი სუ ლის გა რე შე არა რა ო ბა ა.

რა სა ხის პრობ ლე მე ბი გხვდე ბა დღეს სა ად ვო კა ტო 
საქ მი ა ნო ბა ში?

ზოგადად ად ვო კა ტის პრობ ლე მა ქვე ყა ნა ში არ დგას, 
მთა ვა რია სა ხელ მ წი ფოს და მო კი დე ბუ ლე ბა შე იც ვა-
ლოს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მი სად მი. ამი სათ-
ვის აუცი ლე ბე ლი ა, დამ კ ვიდ რ დეს კა ნო ნის უზე ნა ე-
სო ბა და არ მოხ დეს ვინ მეს, თუნ დაც სა ხელ მ წი ფოს 
„უპირობო~ ძა ლის დე მონ ს ტ რი რე ბა კონ კ რე ტუ ლი 
სა მარ თ ლებ რი ვი პრობ ლე მის „სათავისოდ~ გა დაწყ-
ვე ტის მი თი თე ბით. ამი სათ ვის კი აუცი ლე ბე ლია თა-
ვი სუ ფა ლი სა სა მარ თ ლო – მე ტი არა ფე რი. 

  

პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება პროფესიის ღირსეული წარმომადგენლების დაჯილდოვება 
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თბი ლი სის კლა სი კუ რი გიმ ნა ზი ის 
დამ თავ რე ბის შემ დეგ 1892 წელს 
ჩა ი რიცხა პე ტერ ბურ გის უნი ვერ-
სი ტე ტის იური დი უ ლი ფა კულ-
ტე ტის სტუ დენ ტად. 1894 წელს 
და ტო ვა პე ტერ ბურ გი და ცოდ ნის 
გა საღ რ მა ვებ ლად გა ემ გ ზავ რა 
გერ მა ნი ა ში, სწავ ლობ და ფი ლო-
სო ფი ას ჰა ი დელ ბერ გ ში კუ ნო ფი-
შერ თან, ხო ლო შემ დეგ სტრას-
ბურ გის უნი ვერ სი ტე ტის ვილ ჰელმ 
ვინ დელ ბან დ თან. პა რალ ლუ რად 
ეს წ რე ბო და გა მო ჩე ნი ლი გერ მა-
ნე ლი იურის ტე ბის ელი ნე კი სა და 
ლა ბან დის ლექ ცი ებს სა ხელ მ წი-
ფო სა მარ თალ ში.

1897 წელს ბრუნ დე ბა პე ტერ ბურ-
გ ში და ორი წლის შემ დეგ წარ ჩი ნე ბით ამ თავ რებს 
უნი ვერ სი ტე ტის იური დი ულ ფა კულ ტეტს. 1899წელს 
შე ვი და რუ სე თის ად ვო კა ტუ რა ში. იყო „პოლიტიკურ 
დამ ც ველ თა” ჯგუ ფის შექ მ ნის ერ თ -ერ თი ინი ცი ა ტო-
რი. მო ნა წი ლე ობ და ის ტო რი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის ას ზე 
მეტ პო ლი ტი კურ სა სა მარ თ ლო პრო ცეს ში. იგი იცავ-
და შე ი ა რა ღე ბულ აჯან ყე ბა თა და დე მონ ს ტ რა ცი ე ბის 
ორ გა ნი ზა ტო რებ სა და მო ნა წი ლე ებს (ბათუმის დე მონ-
ს ტ რა ცი ის საქ მე, 1903; ლე ი ტე ნანტ შმიდ ტის მე თა უ-
რო ბით აჯან ყე ბულ შა ვი ზღვის ფლო ტის მეზღ ვა ურ თა 
სე ვას ტო პო ლის პრო ცე სი, 1906; პე ტერ ბურ გის პე-
ტერ ბურ გ თა მუ შა თა დე პუ ტა ტე ბის საბ ჭოს პრო ცე სი, 
1906; „ნოვოროსიისკის რეს პუბ ლი კის” საქ მე, 1908-
1909); რე ვო ლუ ცი ო ნერ - ტე რო რის ტებს (პეტერბურგის 
ქა ლა ქის მმარ თ ვე ლის გე ნე რალ ლა უ ნი ცის მკვლე ლო-
ბის საქ მე, 1907; სა ხელ მ წი ფო საბ ჭოს წევ რის გრაფ 
იგ ნა ტი ე ვის მკვლე ლო ბის პრო ცე სი, 1907; ნი კო ლოზ 
II-ის მომ ზა დე ბის საქ მე, 1907); რე ვო ლუ ცი უ რი პრე სას 
(ბოლშევიკთა პირ ვე ლი ლე გა ლუ რი გა ზე თის „ნოვაია 
ჟიზ ნის” რე დაქ ცი ის მდი ვან ი. გუ კოვ ს კის, ლ. ტოლ ს-
ტო ის გა მომ ცემ ლე ბის, ჟურ ნალ „რუსსკოე ბო გატ ს ტ ს-
ვოს” რე დაქ ტო რის ვ. კო რო ლენ კოს საქ მე ე ბი) და სხვა. 

ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი

1917წლის აპ რილს დრო ე ბით მა 
მთავ რო ბამ ან დ რო ნი კაშ ვი ლი სე-
ნა ტო რად და ნიშ ნა. ა. კო ნის თან, 
ნ. ტა გან ცევ სა და სხვა გა მო ჩე ნილ 
იურის ტებ თან ერ თად იგი მო ნა-
წი ლე ობ და სის ხ ლის სჯულ დე ბის 
გა დამ სინ ჯ ვე ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 
კო მი სი ის მუ შა ო ბა ში.

ოქ ტომ ბ რის რე ვო ლუ ცი ის შემ-
დეგ ან დ რო ნი კაშ ვი ლი სა მეც ნი-
ე რო- პე და გო გი ურ მოღ ვა წე ო ბას 
ეწე ო და. კითხუ ლობ და ახა-
ლი ფი ლო სოს ფი ის კურსს ტუ-
ლის პე და გო გი ურ ინ ს ტი ტუტ ში 
(1919-1920), სა სა მარ თ ლო მჭევ რ-
მეტყ ვე ლე ბას მოს კო ვის სიტყ ვის 
სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუტ ში (1920-

1921). 1921 წლის დამ ლევს იგი თბი ლის ში და სახ ლ და. 
მის სა ხელ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი უმაღ ლე სი იური-
დი უ ლი გა ნათ ლე ბის ჩა სახ ვა და გან ვი ტა რე ბა სა ქარ თ-
ვე ლო ში. თსუ- სა და სხვა უმარ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში 
ან დ რო ნი კაშ ვი ლი კითხუ ლობ და სა მარ თ ლის ზო გად 
თე ო რი ას. სა მო ქა ლა ქო სა მარ თალს, სის ხ ლის სა მარ-
თალს და სხვა იური დი ულ დის ციპ ლი ნებს. მან ვე შექ-
მ ნა ლექ ცი ე ბის ორი ახა ლი კურ სი – და ნა შა უ ლის ფსი-
ქო ლო გია და სიტყ ვის კულ ტუ რა. სი ცოცხ ლის ბო ლო 
წლებ ში იგი იყო თსი -ის სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლის კა-
თედ რის გამ გე (1937) და სის ხ ლის სა მარ თ ლის კა თედ-
რის პრო ფე სო რი.

ან დ რო ნი კაშ ვი ლი მო ნა წი ლე ობ და უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნე სი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბის მომზადებაში. საბ-
ჭო თა მთავ რო ბამ იგი აშ შ - ში წარ გ ზავ ნა უცხო უ რი 
(ჰარიმანის) კონ ცე სი ის ლიკ ვი და ცი ას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი პა სუხ სა გე ბი და ვა ლე ბით (1930-1931), რო მე ლიც 
მან წარ მა ტე ბით შე ას რუ ლა. აღ სა ნიშ ნა ვია აგ რეთ ვე 
ან დ რო ნი კაშ ვი ლის სა ჯა რო გა მოს ვ ლე ბი ლი ტე რა ტუ-
რი სა და ხე ლოვ ნე ბის სა კითხებ ზე.

მე გობ რე ბო, 

ძვირ ფა სო კო ლე გე ბო,

სა ქარ თ ვე ლო ში, პირ ვე ლად აღი ნიშ ნე ბა ძლი ე რი ინ ს-
ტი ტუ ტის, უფა სო იური დი უ ლი დახ მა რე ბის 10 წლის 
იუბი ლე. კი დევ ერ თი გა ერ თი ა ნე ბა, რო მე ლიც უან-
გა როდ იცავს ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს და ის სა ინ ტე-
რე სო ის ტო რი ით და გან ვი თა რე ბის დი ნა მი უ რო ბით 
გა მო ირ ჩე ვა. ამ ორ გა ნი ზა ცი ამ და მო უ კი დებ ლო ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბის თ ვის და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის-
თ ვის რთუ ლი გზა გან ვ ლო, თუმ ცა არას დ როს უღა-
ლა ტია ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ერ თო ბის თ ვის, პრო ფე სი ო ნა-
ლიზ მის თ ვის. იურიდიული დახმარების სამსახურის 
იურიდიული დახმარების საბჭო დიდ როლს თამაშობს 
უფასო იურიდიული დახმარების ინსტიტუტის 
განვითარებაში.

სა გუ ლის ხ მოა ბო ლო დროს მომ ხ და რი ფაქ ტი, რო-
ცა პრო ფე სი უ ლი უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბი სას საფ რ თხე შე ექ მ ნა ად ვო კა ტის სი ცოცხ ლეს, 

რო გო რი ერ თი ა ნო ბა და პრო ფე სი უ ლი სო ლი და რო ბა 
გა მო ი ჩი ნა მთელ მა ინ ს ტი ტუ ცი ამ, დამ დ გა რი ყო პრო-
ფე სი უ ლი ღირ სე ბის დაც ვის სა და რა ჯო ზე. რად გან, 
მათ შეგ ნე ბუ ლი აქვთ მა ღა ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, და-
უც ვე ლი და სუს ტი ად ვო კა ტი ნიშ ნავს და უც ველ კლი-
ენტს, და უც ვე ლი კლი ენ ტი ნიშ ნავს ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბე ბის და თა ვი სუფ ლე ბე ბის ფეხ ქ ვეშ გა თელ ვას, რაც 
ქვე ყა ნა ში გა მოწ ვევს დე მოკ რა ტი ის და სიტყ ვის თა-
ვი სუფ ლე ბის სა ბო ლოო და სა მა რე ბას. სწო რედ ამ პა-
სუხ ს მ გებ ლო ბის გრძნო ბით არის მო მარ თუ ლი დღეს 
მთე ლი კორ პუ სი. 

მე მჯე რა, ვე რა ვი თა რი ძა ლა ვე ღარ შე ა ჩე რებს ად ვო-
კა ტის ინ ს ტი ტუ ტის გან ვი თა რე ბას და ინ ს ტი ტუ ცი ურ 
გაძ ლი ე რე ბას.  

პა ტი ვის ცე მით,
ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლი

თავ მ ჯ დო მა რე,
ს.ს.ი.პ. `საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ა~

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 
თავმჯდომარის მილოცვა

ადვოკატის პროფესიის სათავეებთან უფასო იურიდიული დახმარების სამსახური 10 წლისაა
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ადვოკატის პროფესიის სათავეებთან

დაკ რ ძა ლუ ლია მწე რალ თა და სა ზო გა დო მოღ ვა წე თა 
დი დუ ბის პან თე ონ ში.

ვინ იყო ლუ არ საბ ან დ რო ნი კაშ ვი ლი? 

ქარ თუ ლი სა მარ თ ლის რა ინ დად წო დე ბულ პრო ფე სი-
ო ნალს უამ რა ვი კე თი ლი საქ მე აქვს გა კე თე ბუ ლი ჩვე-
ნი სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. მარ ტო ის რად 
ღირს, რომ მან თბი ლი სის უნი ვერ სი ტეტ ში სა ფუძ ვე ლი 
ჩა უ ყა რა იური დი ულ ფა კულ ტეტს. სა ქარ თ ვე ლოს დე-
და ქა ლაქ ში დაბ რუ ნე ბამ დე კი ლუ არ საბ მა უდი დე სი 
გზა გან ვ ლო, რო მე ლიც XIX-XX სა უ კუ ნე ე ბის რუ სეთ სა 
და ცა რიზ მის რეპ რე სი ებ ზე გა დი ო და. 

ნი ჭი ერ მა ახალ გაზ რ დამ მა ლე ვე მო ა ხერ ხა პრაქ ტი კუ-
ლი საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბა. პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი ყვე ლა ზე 
რთუ ლი აღ მოჩ ნ და. ლუ არ სა ბის პირ ვე ლი პრო ცე სი ე.წ. 
„კუზიანის საქ მე” გახ ლ დათ. წა რუ მა ტებ ლო ბის შემ თხ-
ვე ვა ში კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი ად ვო კა ტი პრო ფე სი ას 
უნ და გა მომ შ ვი დო ბე ბო და. ან დ რო ნი კაშ ვილს შეზღუ-
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ებ რა ე ლი ში ნა მო სამ-
სა ხუ რის დაც ვა და ე ვა ლა, რო მელ მაც ოჯა ხის უფ რო სი 
შე ლა პა რა კე ბის სა ფუძ ველ ზე და ნით გა მო ა სალ მა სი-
ცოცხ ლეს. გარ დაც ვ ლი ლის ელი ტუ რი მდგო მა რე ო ბი-
სა და სა ყო ველ თაო რუ სუ ლი ან ტი სე მი ტიზ მის გა მო 
გა მო უც დელ ვე ქილს საქ მის მო გე ბის მი ნი მა ლუ რი შან-
სიც კი არ ჰქონ და, მაგ რამ ან დ რო ნი კაშ ვილ მა სა რის-
კო გა დაწყ ვე ტი ლე ბით მა ინც სცა და წარ მა ტე ბის მო-
პო ვე ბა. სხდო მის თავ მ ჯ დო მა რის არა ერ თი შე ნიშ ვ ნის 
მი უ ხე და ვად, ახალ ბე და იურის ტ მა მშვი დი, აუღელ ვე-
ბე ლი ტო ნით, თერ თ მეტ ჯერ ზე დი ზედ მი მარ თა დამ-
ს წ რე სა ზო გა დო ე ბას: „პატივცემულო ბა ტო ნო მო სა-
მარ თ ლე და ნა ფი ცო მსა ჯუ ლე ბო!” გაბ რა ზე ბულ მა 
მო სა მარ თ ლემ ად ვო კა ტის უში ნა არ სო გა მოს ვ ლის შე-
ჩე რე ბა მხო ლოდ ერ თი გზით მო ა ხერ ხა – მან უფ ლე ბა-
დამ ც ველს თუ ჯის ზა რი ეს რო ლა. ინ ცი დენ ტის შემ დეგ 
ან დ რო ნი კაშ ვილ მა თა ვი სი შე მა ჯა მე ბე ლი, გა მარ ჯ ვე-
ბის მომ ტა ნი სიტყ ვა წარ მოთ ქ ვა:

”ბატონებო, მე თქვენ მოგ მარ თეთ პა ტი ვის ცე მი სა და 
თქვე ნი შე სა ფე რი სი წო დე ბის შე სა ბა მი სად, ჩე მი მი ზა-
ნი არ ყო ფი ლა თქვე ნი ან სა სა მარ თ ლოს შე უ რაცხ ყო-
ფა. თქვენ ხუ თი წუ თი თაც კი ვერ აიტა ნეთ ჩე მი მი-
მარ თ ვა, რო მე ლიც არა თუ ლა ხავ და თქვენს სა ხელს, 

არა მედ ხაზს უს ვამ და მის ღრმად პა ტივ ცე მუ ლო ბას, 
ახ ლა კი წარ მო იდ გი ნეთ იმ ადა მი ა ნის მდგო მა რე ო ბა, 
ვი საც ფი ზი კუ რი ნაკ ლის გა მო გა მუდ მე ბით ამ ცი რებ-
დ ნენ…”

„კუზიანის საქ მის” შემ დეგ კი და იწყო ან დ რო ნი კაშ ვი-
ლის მრა ვალ მ ხ რი ვი პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ო ბა. უკ ვე 
სა ხელ მოხ ვე ჭი ლი სა მარ თალ მ ცოდ ნე ვრცე ლი იმ პე-
რი ის ყვე ლა კუთხე ში მოგ ზა უ რობ და. ლუ არ საბს უწევ-
და აკ რ ძა ლუ ლი და არა ლე გა ლუ რად გა მოცხა დე ბუ ლი 
მე მარ ხ ცე ნე გა ზე თე ბის თა ნამ შ რო მელ თა დაც ვა, იბ-
რ ძო და არ შემ დ გა რი ან ტი ცა რის ტუ ლი აჯან ყე ბე ბის 
მო ნა წი ლე თათ ვის, სიკ ვ დილ მის ჯი ლი პა ტიმ რე ბის სი-
ცოცხ ლის თ ვის. იყო შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ქარ თ ვე-
ლი იურის ტი ერ თ პი როვ ნუ ლი ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ-
ზე დათხოვ ნილ და და ტუ სა ღე ბი სათ ვის გან წი რულ 
სა ხელ მ წი ფო სა თათ ბი როს დე პუ ტა ტებ საც კი ეხ მა-
რე ბო და რეპ რე სი ე ბი სა გან თა ვის დაღ წე ვა ში. თუმ ცა 
ყვე ლა ზე ხში რად მას და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ინ-
ტე რე სე ბის თ ვის უწევ და ბრძო ლა. კერ ძოდ, ან დ რო ნი-
კაშ ვილს მო ნა წი ლე ო ბა აქვს მი ღე ბუ ლი თბი ლი სე ლი, 
ბა ქო ე ლი, რი გე ლი, როს ტო ვე ლი და ბა თუ მე ლი მუ შე-
ბის სა სა მარ თ ლო პრო ცე სებ ში, რომ ლე ბიც მეტ წი ლად 
და ჩაგ რუ ლი ადა მი ა ნე ბის სა სარ გებ ლოდ მთავ რ დე ბო-
და. სა ქარ თ ვე ლოს ზღვის პი რეთ ში ან დ რო ნი კაშ ვილ მა 
როტ შილ დე ბის გი გან ტუ რი ფი ნან სუ რი ინ ტე რე სე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ გა ლაშ ქ რე ბაც მო ა ხერ ხა და მი ლი ო ნე რის 
ქარ ხ ნის ათო ბით თა ნამ შ რო მე ლი მრა ვალ წ ლი ან პა-
ტიმ რო ბას გა და არ ჩი ნა.

თბი ლის ში დაბ რუ ნე ბი სას, პრო ფე სო რო ბის დროს ან-
დ რო ნი კაშ ვი ლი თე ატ რის ხში რი სტუ მა რი იყო. კო ტე 
მარ ჯა ნიშ ვილ სა და სან დ რო ახ მე ტელს ყვე ლა ზე მე-
ტად პარ ტერ ში მი სი გა მო ჩე ნა აღელ ვებ დათ ხოლ მე.

ლუ არ საბ ან დ რო ნი კაშ ვი ლის პი რა დი არ ქი ვი და ცუ ლია 
ხელ ნა წერ თა ეროვ ნულ ცენ ტ რ ში.

ლუ არ საბ ან დ რო ნი კაშ ვი ლის ფონ დი 282 სა არ ქი ვო 
საქ მეს შე ი ცავს: 1) ბი ოგ რა ფი ი სა და სა ზო გა დო ებ რი-
ვი მოღ ვა წე ო ბის ამ სახ ვე ლი მა სა ლა; 2) მი მო წე რა; 3) 
სხვა დას ხ ვა.

 

იოსებ (ოსიკო) ბა რა თაშ ვი ლი
წარ მა ტე ბით დაგ ვირ გ ვინ და 1917 
წელს. იმავ დ რო უ ლად, იგი იყო 
წევ რი „თბილისის უნი ვერ სი ტე ტის 
დამ ფუძ ნე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბი სა”, 
რომ ლის აქ ტი უ რი მხარ და ჭე რით 
1918 წელს და ფუძ ნე ბულ იქ ნა თბი-
ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე-
ტი.

1917-1918 წლებ ში ბა რა თაშ ვი ლი 
იყო სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი საბ-
ჭოს წევ რი. 1918 წლის 26 მა ისს, 
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს 

სა გან გე ბო ყრი ლო ბა ზე მან ხე ლი მო ა წე რა” სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნის აქტს”. 
1918 წელს იგი ას რუ ლებ და სა ქარ თ ვე ლოს დე მოკ რა ტი-
უ ლი რეს პუბ ლი კის იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რის მო ვა ლე ო ბას. 
1919-1921 წლებ ში იყო სა ქარ თ ვე ლოს დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე-
ბის წევ რი. ბოლ შე ვი კუ რი რუ სე თის მი ერ და მო უ კი დე ბე ლი 
სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პა ცი ი სა და ფაქ ტობ რი ვი ანექ სი ის შემ-
დეგ (1921 წლის თე ბერ ვა ლი- მარ ტი) ბა რა თაშ ვი ლი იყო მე-
მარ ჯ ვე ნე ფე დე რა ლის ტ თა არა ლე გა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის 
აქ ტი უ რი წევ რი და 1924 წლის აგ ვის ტოს ეროვ ნუ ლი ან ტი-
ბოლ შე ვი კუ რი ამ ბო ხე ბის და მარ ცხე ბამ დე მო ნა წი ლე ობ და 
ეროვ ნულ - გან მა თა ვი სუფ ლე ბელ მოძ რა ო ბა ში. 1923 წელს 
იგი და პა ტიმ რე ბულ იქ ნა საბ ჭო თა „საგანგებო კო მი სი ის” 
(ე.წ. „ჩეკა”) მი ერ.

1922-1937 წლებ ში ეწე ო და სა ად ვო კა ტო მოღ ვა წე ო ბას, 
იყო სა ქარ თ ვე ლოს დამ ც ველ თა კო ლე გი ის წევ რი. 1923 
წელს სა სა მარ თ ლო პრო ცეს ზე იცავ და სრუ ლი ად სა ქარ თ-
ვე ლოს კა თო ლი კოს - პატ რი არქს ამ ბ რო სის (ხელაიას). 1937 
წელს კვლავ და ა პა ტიმ რეს და იმა ვე წელს დახ ვ რი ტეს ყო-
ფი ლი” სა ქარ თ ვე ლოს სსრ”-ის „შინსახკომის” დი დი სა მე უ-
ლის დად გე ნი ლე ბით. რე ა ბი ლი ტი რე ბულ იქ ნა 1956 წელს.

იყო თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის დამ ფუძ ნე ბე ლი სა ზო გა დო-
ე ბა, წევ რი; რუ სე თის პირ ვე ლი სა ხელ მ წი ფო სა თათ ბი რო, 
დე პუ ტა ტი (1906-); სა ქარ თ ვე ლოს დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბა, 
წევ რი (1919-1921); სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი საბ ჭო, წევ-
რი (1917-1918); სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ალ–ფე დე რა ლის ტ თა 
პარ ტი ა, დამ ფუძ ნე ბე ლი, მთა ვა რი კო მი ტე ტის წევ რი (1901-
); ქარ თ ველ თა შო რის წე რა–კითხ ვის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი სა-
ზო გა დო ე ბა, წევ რი; ქარ თუ ლი დრა მა ტუ ლი სა ზო გა დო ე ბა, 
გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რი მო ად გი ლე.

 1874 წლის 4 ნო ემ ბერს, ტფი ლი-
სის მაზ რის სო ფელ ბორ ბა ლო ში 
(ახლანდელი თეთ რიწყა როს რა ი ო-
ნი) და ი ბა და იოსებ (ოსიკო) ალექ-
სან დ რეს ძე ბა რა თაშ ვი ლი – ქარ-
თ ვე ლი ად ვო კა ტი, პუბ ლი ცის ტი, 
პო ლი ტი კუ რი და სა ზო გა დო მოღ-
ვა წე, ქარ თ ველ სო ცი ალ - ფე დე რა-
ლის ტ თა ერ თ -ერ თი ლი დე რი.

1895 წელს და ამ თავ რა თბი ლი სის 
ვაჟ თა პირ ვე ლი გიმ ნა ზი ა, ხო ლო 
1900 წელს პე ტერ ბურ გის უნი ვერ-
სი ტე ტის იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტი და იმა ვე წელს დაბ რუნ-
და სამ შობ ლო ში. 1905 წლი დან ეწე ო და აქ ტი ურ სა ად ვო კა-
ტო მოღ ვა წე ო ბას. გა მო დი ო და დამ ც ვე ლად პო ლი ტი კურ 
საქ მე ებ ზე (მაგ., არ სენ ჯორ ჯი აშ ვი ლის საქ მე, 1917). 1901 
წელს იყო სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ალ - ფე დე რა ლის ტ თა პარ ტი-
ის ერ თ -ერ თი და მა არ სე ბე ლი და პარ ტი ის არ სე ბო ბის მან-
ძილ ზე შე დი ო და მის მთა ვარ კო მი ტეტ ში. 1906 წელს არ-
ჩე ულ იქ ნა რუ სე თის პირ ვე ლი სა ხელ მ წი ფო სა თათ ბი როს 
დე პუ ტა ტად. სრუ ლად იზი ა რებ და რა ქარ თ ველ ფე დე რა-
ლის ტ თა და პარ ტი ის ლი დე რის არ ჩილ ჯორ ჯა ძის იდე ას 
სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კურ - ტე რი ტო რი უ ლი ავ ტო ნო მი ის 
შე სა ხებ, მან ეს სა კითხი და ა ყე ნა სა ხელ მ წი ფო სა თათ ბი-
როს წი ნა შე.

იმავ დ რო უ ლად, გა მო დი ო და სიკ ვ დი ლით დას ჯის გა უქ მე-
ბის მოთხოვ ნით. სა თათ ბი რო ში მის საქ მი ა ნო ბას მა ღალ 
შე ფა სე ბას აძ ლევ და ილია ჭავ ჭა ვა ძე. სა თათ ბი როს დაშ ლის 
შემ დეგ ბა რა თაშ ვილ მა ხე ლი მო ა წე რა ე.წ. ვი ბორ გის საპ-
რო ტეს ტო მო წო დე ბას, რის თ ვი საც სხვა ხელ მომ წე რებ თან 
ერ თად გა ა სა მარ თ ლეს . ბა რა თაშ ვი ლი აქ ტი უ რად მო ნა წი-
ლე ობ და სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რულ, სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში: იგი იყო ქარ თ ველ თა შო-
რის წე რა- კითხ ვის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის წევ-
რი და ქარ თუ ლი დრა მა ტუ ლი სა ზო გა დო ე ბის გამ გე ო ბის 
თავ მ ჯ დო მა რის (აკაკი წე რეთ ლის) მო ად გი ლე. ამას თან, 
მი სი პუბ ლი ცის ტუ რი წე რი ლე ბი მუდ მი ვად ქვეყ ნ დე ბო და 
ქარ თულ პე რი ო დულ პრე სა ში (”ივერია”, „სახალხო საქ მე” 
და სხვა). 

1901-1917 წლებ ში იყო სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ - გან მა თა-
ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის თვალ სა ჩი ნო მოღ ვა წე. მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნია მი სი დამ სა ხუ რე ბა ქარ თუ ლი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი 
ეკ ლე სი ის ავ ტო კე ფა ლი ის აღ დ გე ნი სათ ვის ბრძო ლა ში, რაც 
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ჯამ ბა კურ ბაქ რა ძე
ლი აქვს ლექ ცია–მოხ სე ნე ბე ბი 
და კითხ ვა– პა სუ ხის სა ღა მო ე-
ბი, და ახ ლო ე ბით 60–ჯერ. მი სი 
ლექ ცი ე ბი გა მო ირ ჩე ვა მა ღა ლი 
მომ ზა დე ბი თა და კულ ტუ რუ-
ლი დო ნით.” მის პი რად საქ მე ში 
ასე ვე ინა ხე ბა ინ ტერ ვიუ მი სი 
ოჯა ხის წევ რებ თან, რო მელ-
მაც გულ გ რი ლი არ დამ ტო ვა 
და მსურს გა გაც ნოთ ამო ნა რი-
დი, თუ რო გორ იხ სე ნებს მა-

მას თორ ნი კე ბაქ რა ძე, ისიც ად ვო კა ტი (ინტერვიუ 
ღვაწ ლ მო სი ლი ად ვო კა ტე ბი ჯამ ბა კურ ბაქ რა ძე პრო-
ფე სო რი 88 და ბეჭ დი ლია ჟურ ნალ ში „ადვოკატი და 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა” 2002 წელს): „საერთოდ, ძა ლი ან 
ემო ცი უ რი იყო, თუმ ცა ამ ემო ცი ებს ყო ველ თ ვის კარ-
გად ფლობ და, ძა ლი ან იშ ვი ა თად გა მო დი ო და ემო ცი-
უ რი ტალ ღა მი სი კონ ტ რო ლი დან. გარ და ამი სა, მა მა 
იყო ის ადა მი ა ნი, რო მელ საც შე ეძ ლო ყვე ლა სათ ვის 
მო ეს მი ნა და მხო ლოდ ამი თაც კი კლი ენ ტი კმა ყო-
ფი ლი იყო. ძა ლი ან მკაც რიც იყო საქ მე ში, მაგ რამ, ამ 
სიმ კაც რის მი უ ხე და ვად, ძა ლი ან ბევრს უყ ვარ და, მა-
ში ნაც რო ცა მხო ლოდ სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბას ეწე-
ო და და მა ში ნაც, რო ცა სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბა ში 
იყო ჩარ თუ ლი. იგი იყო პირ ვე ლი სო ცი ო ლო გი სა ქარ-
თ ვე ლო ში. ჟორ და ნი ას სა ხე ლო ბის ინ ს ტი ტუტ ში აქვს 
არა ერ თი დი სერ ტა ცია და სა დოქ ტო რო ნაშ რო მი და-
ცუ ლი. ძა ლი ან უყ ვარ და მუ სი კა და სა ა მი სო ნი ჭიც გა-
აჩ ნ და, მღე რო და კი დეც ძა ლი ან კარ გად. სპორ ტი უყ-
ვარ და ძა ლი ან. ფეხ ბურ თის დი დი გულ შე მატ კი ვა რი 
იყო. მახ სოვს სულ მე უბ ნე ბო და, რო ცა უკ ვე მატყობ-
და, რომ ად ვო კა ტო ბა მინ დო და, ყო ველ თის უნ და იყო 
უკომ პ რო მი სო და, მით უმე ტეს მა შინ, რო ცა ადა მი ა-
ნის ბე დი და მი სი ინ ტე რე სე ბი შენს ხელთ არის. არა-
სო დეს არ უნ და იყო ად ვო კა ტი–მაკ ლე რი. მი სი ეს მო-
წო დე ბა წი თელ ხა ზად გას დევ და მა მის პრო ფე სი ულ 
საქ მი ნო ბას”. ჯამ ბა კურ ბაქ რა ძე ყო ველ თ ვის, ყვე ლა 
დროს ახერ ხებ და პრო ფე სი უ ლი ღირ სე ბა და ე ყე ნე ბი-
ნა პირ ველ ად გილ ზე. 

ჯამ ბა კურ ბაქ რა ძე – ცნო ბი ლი 
ად ვო კა ტი და სა მარ თ ლის მეც-
ნი ე რი, ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ყვე-
ლას უყ ვარ და და რო მელ ზეც 
კარ გის მეტს არა ფერს ამ ბო-
ბენ. ჯამ ბა კურ ბაქ რა ძემ ღირ-
სე უ ლი კვა ლი და ტო ვა რო გორც 
გა მორ ჩე ულ მა ად ვო კატ მა, 
მეც ნი ერ მა და სა უ კე თე სო პი-
როვ ნე ბამ. ჯამ ბა კურ ბაქ რა ძე 
და ი ბა და თბი ლის ში 1929 წელს. 
1947 წელს ოქ როს მე დალ ზე და ამ თავ რა მე–4 ვაჟ თა 
სკო ლა, ხო ლო 1952 წელს – წარ ჩი ნე ბით თბი ლი სის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის იური დი უ ლი ფა კულ-
ტე ტი. ამის შემ დეგ იწყე ბა მი სი სა მეც ნი ე რო წინ ს ვ ლა 
და სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა. 1968 წელს ჯამ ბა კურ 
ბაქ რა ძეს მი ე ნი ჭა იური დი ულ მეც ნი ე რე ბა თა კან დი-
და ტის სა მეც ნი ე რო ხა რის ხი. იგი არის მრა ვა ლი სა-
მეც ნი ე რო სტა ტი ი სა და სო ცი ო ლო გი უ რი კვლე ვის 
ავ ტო რი. ჯამ ბა კურ ბაქ რა ძის სა ად ვო კა ტო პრაქ ტი კა 
1953 წელს იწყე ბა, რო დე საც იგი მი ი ღეს სა ქარ თ ვე-
ლოს ად ვო კატ თა კო ლე გი ის წევ რად, ხო ლო მოგ ვი ა-
ნე ბით – პრე ზი დი უ მის წევ რად. 1991 წელს ჯამ ბა კურ 
ბაქ რა ძე არ ჩე უ ლი იქ ნა სა ქარ თ ვე ლოს რეს პუბ ლი-
კის ად ვო კატ თა კო ლე გი ის პრე ზი დი უ მის თავ მ ჯ დო-
მა რედ. იგი აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და ად ვო კა ტის 
პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბა ში. კერ ძოდ, მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნია მი სი სა ჯა რო გა მოს ვ ლე ბი პრე სა სა და რა დი ო ში. 
ჯამ ბა კურ ბაქ რა ძეს ახა სი ა თე ბენ რო გორც პრინ ცი-
პულ ადა მი ანს, გა მორ ჩე ულს ჰუ მა ნუ რო ბით, და რაც 
მთა ვა რი ა, მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის იურისტს. ჯამ ბა-
კურ ბაქ რა ძის შე სა ხებ მა სა ლე ბის ძი ე ბი სას, მის პი-
რად საქ მე ში აღ მოჩ ნ და სა ინ ტე რე სო მა სა ლე ბი, რომ-
ლე ბიც გვამ ც ნო ბენ მი სი და ჯილ დო ე ბის, კა რი ე რუ ლი 
სვლის, სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. სა ინ ტე-
რე სო ა, მა გა ლი თად, მი სი იმ დ რო ინ დე ლი და ხა სი ა თე-
ბა (სტილი და ცუ ლი ა): „ამხ. ბაქ რა ძეს და ვა ლე ბუ ლი 
აქვს, რო გორც იური დი ულ კონ სულ ტა ცი ა ში, ასე-
ვე რა ი კო მის მი ერ ლექ ცია–მოხ სე ნე ბე ბის ჩა ტა რე ბა 
სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, რომ ლებ საც იგი სის-
ტე მა ტუ რად ატა რებს. 1964 წლი დან მას ჩა ტა რე ბუ-
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შალვა ალექსი-მესხიშვილი
შალ ვა ალექ სი- მეს ხიშ ვი ლი 1960 
წელს გარ და იც ვა ლა.

იგი ასე აღ წერს თა ვის ბიოგრაფიას 
(ამონარიდი): „დავიბადე ქ.თე ლავ-
ში1884 წელს, 26 აპ რილს ძვე ლი 
სტი ლით. მშობ ლე ბი იყ ვ ნენ ვლა-
დი მერ სარ დი ო ნის ძე ალექ სი- მეს-
ხიშ ვი ლი, მა შინ მას წავ ლე ბე ლი, 
შემ დეგ სა ხალ ხო მსა ხი ო ბი ლა დო 
მე ხიშ ვი ლი და დე და ნი ნო დი მიტ-

რის ასუ ლი, გათხო ვე ბამ დე გვა რათ ნა სი ზე. მშობ ლე ბი 
ჩა მო მავ ლო ბით იყ ვ ნენ აზ ნა უ რე ბი. ოჯა ხის შე მო სა ვალს 
შე ად გენ და მა მას ხელ ფა სი, ხო ლო რო ცა მშობ ლე ბი ერ თ მა-
ნეთს და შორ დ ნენ - დე დის ხელ ფა სი, რო გორც მკე რა ვის.

ვსწავ ლობ დი თბი ლი სის სა თა ვა დაზ ნა უ რო გიმ ნა ზი ა ში, რო-
მე ლიც გა ვა თა ვე 1902 წელს და რად გან იგი უფ ლე ბას არ 
იძ ლე ო და იმა ვე გა ზაფხულ ზედ გა მოც დე ბი ჩა ვა ბა რე მე სა-
მე გიმ ნა ზი ა ში, რო გორც ექ ს ტერ მა.

1902 წლის შე მოდ გო მა ზედ შე ვე დი ნო ვო რო სი ის უნი ვერ სი-
ტეტ ში ქ. ოდე სა ში ჯერ ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლე ბის და შემ დეგ კი 
იური დი ულ ფა კულ ტეტ ზედ. რე ვო ლუ ცი ო ნურ მოძ რა ო ბა ში 
მო ნა წი ლე ო ბის გა მო, იძუ ლე ბუ ლი ვი ყა ვი თა ვი და მე ნე ბე ბი-
ნა სწავ ლი სათ ვის და შე მოდ გო მა ზედ გა და ვე დი ხარ კო ვის 
უნი ვერ სი ტეტ ში, რომ ლის იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტი და-
ვამ თავ რე 1909 წელს. 1910 წლი დან და ვიწყე მუ შა ო ბა, რო-
გორც ნა ფი ცი ვე ქი ლის თა ნა შემ წემ და მას შემ დეგ დღემ-
დის ჩე მი პრო ფე სი ას შე ად გენს დამ ც ვე ლო ბა. 1921 წლი დან 
ყო ველ გ ვარ პარ ტი ულ მუ შა ო ბას და ვა ნე ბე თა ვი, 1922 წელს 
თე ბერ ვალ ში და პა ტიმ რე ბუ ლი ვი ყა ვი იზო ლა ცი ის წე სით 
სა ქარ თ ვე ლოს სა გან გე ბო კო მი სი ის მი ერ. გა მან თა ვი სუფ-
ლეს აგ ვის ტო ში. 1923 წელს თე ბერ ვალ ში და მა პა ტიმ რა ა/კ 
სა გან გე ბო კო მი სი ამ. გა მან თა ვი სუფ ლეს და ახ ლო ე ბით ერ-
თი თვის შემ დეგ. ამის შემ დეგ არა ვი ტა რი რეპ რე სი ე ბი არ 
გა მიც დი ა. ად ვო კა ტუ რა ში ვმუ შა ობ 1910 წელს თე ბერ ვ ლი-
დან. საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ დამ ც ველ თა ინ ს ტი ტუ-
ტის და არ სე ბი დან ვმუ შა ობ დი დამ ც ველ თა კო ლე გი ის, შემ-
დეგ ად ვო კატ თა კო ლე გი ის წევ რათ”.

 

ქარ თ ვე ლი ად ვო კა ტი, პო ლი ტი კუ-
რი და სა ზო გა დო მოღ ვა წე. 

შალ ვა ალექ სი- მეს ხიშ ვი ლი და ი ბა-
და 1884 წელს ქ. თე ლავ ში.

1902-1904 წლებ ში სწავ ლობ და 
ოდე სის უნი ვერ სი ტეტ ში, სა ი და ნაც 
გა რიცხეს სტუ დენ ტ თა რე ვო ლუ-
ცი ურ მოძ რა ო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბი-
სათ ვის.

1909 წელს და ამ თავ რა ხარ კო ვის უნი ვერ სი ტე ტის იური დი-
უ ლი ფა კულ ტე ტი.

1910 წლი დან და იწყო სა ად ვო კა ტო პრაქ ტი კა თბი ლის ში. 
იყო სო ცი ა ლის ტ - ფე დე რა ლის ტ თა პარ ტი ის ერ თ -ერ თი ლი-
დე რი, მოგ ვი ა ნე ბით კი პარ ტია და ტო ვა.

1918-1919 წლებ ში შალ ვა ალექ სი- მეს ხიშ ვი ლი იუს ტი ცი ის 
მი ნის ტ რი იყო.

1908-1917 წლებ ში ქარ თ ველ თა შო რის წე რა- კითხ ვის გა-
მავ რ ცე ლე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის ნამ დ ვი ლი წევ რი იყო.

 1917-1918 წლებ ში იყო სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს 
წევ რი და ხე ლი მო ა წე რა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი-
ვი და მო უ კი დებ ლო ბის 1918 წლის 26 მა ი სის აქტს. 1919-
1921 წლებ ში იყო სა ქარ თ ვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ-
ლი კის დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის (პარლამენტის) წევ რი. 

1921 წლის შემ დეგ სა ად ვო კა ტო მოღ ვა წე ო ბას ეწე ო და, იყო 
სა ქარ თ ვე ლოს დამ ც ველ თა (ადვოკატთა) კო ლე გი ის წევ რი. 
1920-იანი წლე ბის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ორ გ ზის იქ ნა და პა-
ტიმ რე ბუ ლი საბ ჭო თა რე ჟი მის მი ერ. საბ ჭო თა რუ სე თის 
მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს ანექ სი ის შემ დეგ იგი ემიგ რა ცი ა ში არ 
წა სუ ლა. მან თა ვი გა მო ი ჩი ნა ე.წ. აჭა რელ თა საქ მის დროს (II 
მსოფ ლიო ომის წლებ ში – აჭარ ლებ მა ვი თომ აჯან ყე ბა მო-
აწყეს და თურ ქებს მი ემ ხ რ ნენ. ამით ისარ გებ ლეს რუ სებ მა 
და აჭარ ლე ბი და არ ბი ეს. ამ საქ მე ში ბრალ დე ბუ ლებს შალ ვა 
ალექ სი- მეს ხიშ ვი ლი იცავ და).

ადვოკატის პროფესიის სათავეებთან
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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობა 

•	 2001 წელს ძა  ლა  ში შე  სუ  ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო -
ნის „ადვოკატთა შე  სა  ხებ” შე  სა  ბა  მი  სად და  იწყო 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის ჩა  მო  ყა -
ლი  ბე  ბის პრო  ცე  სი; 

•	 2005 წლის 27 თე  ბერ   ვალს ჩა  ტარ   და და 2005 
წლის 11–12 მარტს გაგ   რ   ძელ   და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის დამ   ფუძ   ნე  ბე  ლი კრე -
ბა. კრე  ბას და  ეს   წ   რო 904 უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლი პი  რი. 
თუმ   ცა, ეს მცდე  ლო  ბა არ დამ   თავ   რე  ბუ  ლა სა -
ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის სა  ბო  ლოო 
ფორ   მი  რე  ბით; 

•	 2006 წლის 21 იან   ვ   რის ბო  ლოს   თ   ვის ად   ვო  კატ   თა 
ასო  ცი  ა  ცია ფორ   მა  ლუ  რად ჩა  მო  ყა  ლიბ   და, რო -
გორც ერ   თი  ა  ნი ასო  ცი  ა  ცი  ა, რო  მე  ლიც უფ   ლე  ბა -
მო  სი  ლია გას   ცეს ლი  ცენ   ზია და აწარ   მო  ოს დის  -
ციპ   ლი  ნუ  რი დევ   ნა, უზ   რუნ   ველ   ყოს გან   გ   რ   ძო  ბა  დი 
სწავ   ლე  ბა ად   ვო  კა  ტე  ბი  სათ   ვის; 

•	 2006 წლის აპ   რილ   ში მი  ღე  ბულ იქ   ნა სა  ქარ   თ   ვე -
ლოს ად   ვო  კატ   თა ეთი  კის კო  დექ   სი და დის   ციპ   ლი -
ნუ  რი დევ   ნის დე  ბუ  ლე  ბა;

•	 2006 წლის მა  ის   ში „საქართველოს ად   ვო  კატ   თა 
ასო  ცი  ა  ცი  ამ” ჩა  ა  ტა  რა პირ   ვე  ლი საკ   ვა  ლი  ფი  კა -
ციო გა  მოც   და. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო -
ცი  ა  ცი  ის შექ   მ   ნამ   დე გა  მოც   დის ჩა  ტა  რე  ბა  ზე პა -
სუ  ხის   მ   გე  ბე  ლი იყო სა  ქარ   თ   ვე  ლოს იუს   ტი  ცი  ის 
უმაღ   ლე  სი საბ   ჭო; 

•	 ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცია 
აქ   ტი  უ  რად არის ჩარ   თუ  ლი, პრო  ფე  სი  უ  ლი უფ   ლე -
ბე  ბის დაც   ვის და შე  ნე  ბის, სო  ცი  ა  ლურ და კულ  -
ტუ  რულ პრო  ექ   ტებ   ში;

•	 აფარ   თო  ვებს პარ   ტ   ნი  ორ   თა და მე  გო  ბარ   თა წრეს 
ქვეყ   ნის საზღ   ვ   რებს გა  რეთ;

მოვლენათა ქრო  ნი  კა 2005-2015

•	 მო  ნა  წი  ლე  ობს სა  ერ   თა  შო  რი  სო კონ   ფე  რენ   ცი  ებ   ში, 
ფო  რუ  მებ   ში და დის   კუ  სი  ებ   ში;

•	  პოს   ტ   საბ   ჭო  თა ქვეყ   ნე  ბის ად   ვო  კა  ტე  ბი გა  მოც   დი -
ლე  ბის გა  ზი  ა  რე  ბის და ქარ   თუ  ლი მო  დე  ლის თა  ვი -
ანთ ქვე  ყა  ნა  ში და  ნერ   გ   ვის მიზ   ნით აქ   ტი  უ  რად თა -
ნამ   შ   რომ   ლო  ბენ ქარ   თ   ველ კო  ლე  გებ   თან; 

•	 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ამ, პარ   ტ  -
ნი  ო  რი სა  ერ   თა  შო  რი  სო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის დახ   მა -
რე  ბით მო  ა  ხერ   ხა მა  ღალ დო  ნე  ზე ასუ  ლი  ყო ქარ  -
თ   ვე  ლი ად   ვო  კა  ტე  ბის ეთი  კუ  რი და პრო  ფე  სი  უ  ლი 
სტან   დარ   ტე  ბი;

•	 მო  ნა  წი  ლე  ობს მარ   თ   ლ   მ   სა  ჯუ  ლე  ბის, უფა  სო იური -
დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის სამ   სა  ხუ  რის რე  ფორ   მის პრო -
ცეს   ში;

•	  ქარ   თ   ვე  ლი ად   ვო  კა  ტე  ბის   თ   ვის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მი 
გახ   და ევ   რო  პის და ამე  რი  კის სა  მარ   თ   ლის სკო  ლე -
ბის თე  ო  რი  უ  ლი და პრაქ   ტი  კუ  ლი გა  ნათ   ლე  ბა და 
უნარ–ჩვე  ვე  ბი;

•	  შე  იქ   მ   ნა ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის სას   წავ   ლო ცენ  -
ტ   რი, რო  მე  ლიც ორ   გა  ნი  ზე  ბას უწევს სა  ვალ   დე  ბუ -
ლო ტრე  ნინ   გებს და სე  მი  ნა  რებს. ახორ   ცი  ე  ლებს 
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო პრო  ექ   ტებს და ატა  რებს ად  -
ვო  კატ   თა საკ   ვა  ლი  ფი  კა  ციო გა  მოც   დებს;

•	 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცია გახ   და ევ  -
რო  პის ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ე  ბი  სა და იური  დი  უ -
ლი სა  ზო  გა  დო  ე  ბის საბ   ჭოს (CCBE) და ად   ვო  კატ  -
თა სა  ერ   თა  შო  რი  სო ასო  ცი  ა  ცი  ის (IBA) წევ   რი; 

•	 მი  ღე  ბულ იქ   ნა გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა სა  პენ   სიო ასა -
კის მქო  ნე წევ   რებ   ზე (მდედრობითი სქე  სის წარ  -
მო  მად   გე  ნელ   თა სა  პენ   სიო ასა  კი გა  ნი  საზღ   ვ   რე  ბა 
60 წლი  დან, მამ   რო  ბი  თი-65). სა  წევ   რო შე  ღა  ვა  თის 
გავ   რ   ცე  ლე  ბის შე  სა  ხებ. ასე  ვე, რე  გი  ო  ნებ   ში მოღ  -

ვა  წე ად   ვო  კა  ტებს გა  უ  ნა  ხევ   რ   დათ სა  წევ   რო გა  და -
სა  ხა  დი; 

•	 ასო  ცი  ა  ცი  ის წევ   რო  ბის და  მა  დას   ტუ  რე  ბე  ლი მოწ  -
მო  ბე  ბი შე  იც   ვა  ლა ახა  ლი პლას   ტი  კუ  რი ბა  რა  თე -
ბით, რო  მელ   ზეც და  ტა  ნი  ლია დამ   ცა  ვი შტრიხ კო -
დი;

•	 ქუ  თა  ის   ში, ბა  თუმ   ში და თე  ლავ   ში ად   ვო  კა  ტე  ბის  -
თ   ვის გა  იხ   ს   ნა რე  გი  ო  ნუ  ლი წარ   მო  მად   გენ   ლო  ბე -
ბი, რო  მე  ლიც აღი  ჭურ   ვა თა  ნა  მედ   რო  ვე სა  ო  ფი  სე 
ტექ   ნი  კით და ბიბ   ლი  ო  თე  კით;

•	 ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი საბ  -
ჭოს მი  ერ, 2012 წელს დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი გან   გ   რ  -
ძო  ბა  დი იური  დი  უ  ლი გა  ნათ   ლე  ბის კონ   ცეფ   ცი  ის 
სა  ფუძ   ველ   ზე ამოქ   მედ   და გან   გ   რ   ძო  ბა  დი იური  დი -
უ  ლი გა  ნათ   ლე  ბის სის   ტე  მა, რომ   ლის ფარ   გ   ლებ  -
შიც, ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის წევ   რე  ბი  სათ   ვის 
სა  ვალ   დე  ბუ  ლო გახ   და სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო კრე -
დიტ–სა  ა  თე  ბის დაგ   რო  ვე  ბა;

•	 შე  იქ   მ   ნა სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის, სა  მო  ქა  ლა  ქო სა -
მარ   თ   ლის, ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  უ  ლი სა  მარ   თ   ლის, 
კო  მერ   ცი  უ  ლი სა  მარ   თ   ლის, სა  მარ   თ   ლის უზე  ნა -
ე  სო  ბის და მარ   თ   ლ   მ   სა  ჯუ  ლე  ბის რე  ფორ   მე  ბის 
კო  მი  ტე  ტე  ბი. აგ   რეთ   ვე, ად   ვო  კატ   თა უფ   ლე  ბე  ბის 
დაც   ვის კო  მი  სი  ა;

•	 შე  იქ   მ   ნა სას   წავ   ლო ცენ   ტ   რის სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 
საბ   ჭო, რო  მე  ლიც არის ასო  ცი  ა  ცი  ის აღ   მას   რუ  ლე  ბე -
ლი საბ   ჭოს სა  თათ   ბი  რო ორ   გა  ნო, იგი შე  ი  მუ  შა  ვებს 
სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სტრა  ტე  გი  ას, პრო  ფე  სი  ა  ში მი -
ღე  ბი  სა და გან   გ   რ   ძო  ბა  დი იური  დი  უ  ლი გა  ნათ   ლე  ბის 
სტან   დარ   ტებს, წე  სებს და გან   საზღ   ვ   რავს სას   წავ  -
ლო ცენ   ტ   რის საქ   მი  ა  ნო  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბებს;

•	 ევ   რო  საბ   ჭოს და  ფი  ნან   სე  ბით შე  იქ   მ   ნა ად   ვო  კატ   თა 
რე  ეს   ტ   რის სა  ძი  ე  ბო სის   ტე  მა და კე  ის–მე  ნეჯ   მენ  -
ტის სპე  ცი  ა  ლუ  რი პროგ   რა  მა;

•	 ად   ვო  კა  ტის პრო  ფე  სი  ის მა  რე  გუ  ლი  რე  ბელ სა -
კითხებ   ზე მო  მუ  შა  ვე ჯგუ  ფის მი  ერ შე  მუ  შავ   და 
რა  მო  დე  ნი  მე სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო ცვლი  ლე  ბა. ჯგუ  ფი 

შედ   გე  ბო  და ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის აღ   მას   რუ -
ლე  ბე  ლი საბ   ჭოს, ეთი  კის კო  მი  სი  ის და სა  რე  ვი  ზიო 
კო  მი  სი  ის წევ   რე  ბის   გან;

•	 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და სხვა ქვეყ   ნე  ბის უნი  ვერ   სი  ტე -
ტებ   თან გა  ფორ   მ   და თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის მე  მო  რან  -
დუ  მი, რომ   ლის მი  ზა  ნია ერ   თობ   ლი  ვი სა  მარ   თ   ლებ  -
რი  ვი კვლე  ვე  ბის წარ   მარ   თ   ვა, სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო 
საქ   მი  ა  ნო  ბი  სა და სტუ  დენ   ტე  ბის პრო  ფე  სი  უ  ლი 
გან   ვი  თა  რე  ბის ხელ   შეწყო  ბა, ერ   თობ   ლი  ვი პროგ  -
რა  მე  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა;

•	 გა  იხ   ს   ნა ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის იური  დი  უ  ლი 
ბიბ   ლი  ო  თე  კა, რომ   ლის ძი  რი  თა  დი ბე  ნე  ფი  ცი  ა  რე -
ბი ად   ვო  კა  ტე  ბი, სტა  ჟი  ო  რე  ბი და იური  დი  უ  ლი ფა -
კულ   ტე  ტის სტუ  დენ   ტე  ბი არი  ან;

•	 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის მი  ერ, 
გა  ე  როს ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბა  თა უმაღ   ლე  სი კო -
მის   რის ოფი  სის წარ   მო  მად   გენ   ლო  ბის (UOHCHR) 
მხარ   და  ჭე  რით, სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ჩა  ტარ   და კვლე  ვა 
„საქართველოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის წევ   რ  -
თა შო  რის ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბა  თა სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
სა  მარ   თალ   ში სას   წავ   ლო სა  ჭი  რო  ე  ბე  ბის შე  სა  ხებ,” 
რომ   ლის შე  დე  გად გა  მო  იკ   ვე  თა ად   ვო  კატ   თა თე  ო -
რი  უ  ლი ცოდ   ნის კონ   კ   რე  ტუ  ლი ხარ   ვე  ზე  ბი, რომ  -
ლებ   ზე  დაც თა  ვად გა  მო  კითხუ  ლი ად   ვო  კა  ტე  ბი 
უთი  თებ   დ   ნენ კვლე  ვის პრო  ცეს   ში. და  ი  სა  ხა აღ  -
ნიშ   ნუ  ლი ხარ   ვე  ზე  ბის აღ   მოფხ   ვ   რის კონ   კ   რე  ტუ  ლი 
გზე  ბი და სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბი;

•	 შე  იქ   მ   ნა ად   ვო  კატ   თა სო  ცი  ა  ლუ  რი დახ   მა  რე  ბის 
ფონ   დი, რომლს მი  ზა  ნია ად   ვო  კა  ტე  ბის სო  ცი  ა  ლუ -
რი დაც   ვის ხელ   შეწყო  ბა, სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის გა -
უმ   ჯო  ბე  სე  ბა; სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის თა  ნა  მედ   რო  ვე 
სტან   დარ   ტე  ბის დამ   კ   ვიდ   რე  ბა;

•	 ყო  ველ   კ   ვარ   ტა  ლუ  რად გა  მო  დის პრო  ფე  სი  უ  ლი 
ჟურ   ნა  ლი „ადვოკატი”;

•	 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის და სა -
ქარ   თ   ვე  ლოს პრო  კუ  რა  ტუ  რას შო  რის და  დე  ბუ  ლი 
მე  მო  რან   დუ  მის ფარ   გ   ლებ   ში ხე  ლი მო  ე  წე  რა ად   ვო -
კატ   თა და პრო  კუ  რორ   თა ეთი  კურ სტან   დარ   ტებს;
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•	 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ი  სა და ბე -
ლო  რუ  სი  ის ად   ვო  კატ   თა კო  ლე  გი  ის თავ   მ   ჯ   დო  მა -
რებ   მა ურ   თი  ერ   თ   თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის მე  მო  რან   დუმს 
მო  ა  წე  რეს ხელი. რაც გუ  ლის   ხ   მობს სა  ინ   ფორ  -
მა  ციო–ანა  ლი  ტი  კუ  რი, მე  თო  დუ  რი და კვლე  ვით 
საქ   მი  ა  ნო  ბას, სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო და ნორ   მა  ტი  უ  ლი 
აქ   ტე  ბის შე  მუ  შა  ვე  ბას. გა  ი  მარ   თე  ბა ორ   მ   ხ   რი  ვი 
შეხ   ვედ   რე  ბი და თე  მა  ტუ  რი სე  მი  ნა  რე  ბი;

•	 შექ   მ   ნა ასო  ცი  ა  ცი  ა  ში რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი იური  დი -
უ  ლი ფირ   მე  ბის ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი კა  ტა  ლო  გი;

•	 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის თავ   მ   ჯ  -
დო  მა  რე ბა  ტო  ნი ზა  ზა ხა  ტი  აშ   ვი  ლი და აღ   მას   რუ -
ლე  ბე  ლი საბ   ჭოს წევ   რე  ბი ირაკ   ლი ყან   დაშ   ვი  ლი 
და და  ვით ასა  თი  ა  ნი სა  გან   გე  ბო ვი  ზი  ტით ერაყ   ში, 
ქა  ლაქ ბაღ   დათ   ში იმ   ყო  ფე  ბოდ   ნენ. ვი  ზი  ტი ერა  ყის 
ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის ინ   ს   ტი  ტუ  ცი  ურ მხარ  -
და  ჭე  რას და წარ   მა  ტე  ბუ  ლი ქარ   თუ  ლი მო  დე  ლის 
ერა  ყის ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის მა  გა  ლით   ზე და -
ნერ   გ   ვას ისა  ხავ   და მიზ   ნად. მი  უ  ხე  და  ვად ერაყ   ში 
მიმ   დი  ნა  რე რთუ  ლი საბ   რ   ძო  ლო მდგო  მა  რე  ო  ბი  სა 

და არ   სე  ბუ  ლი და  ძა  ბუ  ლი ფო  ნი  სა, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის დე  ლე  გა  ცია მა  ინც გა  ემ  -
გ   ზავ   რა ერა  ყე  ლი კო  ლე  გე  ბის მხარ   და  სა  ჭე  რად და 
ქარ   თუ  ლი გა  მოც   დი  ლე  ბის გა  სა  ზი  ა  რებ   ლად. კონ  -
ფე  რენ   ცი  ის ფარ   გ   ლებ   ში, ქარ   თულ   მა დე  ლე  გა  ცი  ამ 
ერა  ყელ კო  ლე  გებს გა  უ  ზი  ა  რა ასო  ცი  ა  ცი  ის ინ   ს   ტი -
ტუ  ცი  უ  რი გან   ვი  თა  რე  ბის გა  მოც   დი  ლე  ბა, გა  აც   ნო 
გან   გ   რ   ძო  ბა  დი იური  დი  უ  ლი გა  ნათ   ლე  ბის სის   ტე  მა, 
ასო  ცი  ა  ცი  ის რე  გი  ო  ნუ  ლი ოფი  სე  ბის მუ  შა  ო  ბის 
სის   ტე  მა და იური  დი  უ  ლი პრო  ფე  სი  ის რო  ლი მარ  -
თ   ლ   მ   სა  ჯუ  ლე  ბის სის   ტე  მა  ში. ვი  ზი  ტი დსრულ   და 
ურ   თი  ერ   თ   თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის შე  სა  ხებ ორ   მ   ხ   რი  ვი 
მე  მო  რან   დუ  მის გა  ფორ   მე  ბით. ვი  ზი  ტი და  ი  გეგ  -
მა და გან   ხორ   ცი  ელ   და ამე  რი  კის სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
გან   ვი  თა  რე  ბის სა  ა  გენ   ტოს/ USAID -ს პროგ   რა  მა 
„სამართლის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის” ორ   გა  ნი  ზე  ბით 
და მხარ   და  ჭე  რით;

•	 აზერ   ბა  ი  ჯა  ნის დე  და  ქა  ლაქ ბა  ქო  ში. ევ   რო  პის ად  -
ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ე  ბის და სა  მარ   თ   ლის საბ   ჭოს  -
C   C   B   E   -ის ეგი  დით, და  ვით ასა  თი  ან   მა ად   ვო  კატ   თა 
და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბის და პრო  ფე  სი  უ  ლი ეთი  კის თე -
მა  ზე ორ   გა  ნი  ზე  ბულ სა  ერ   თა  შო  რი  სო კონ   ფე  რენ  -
ცი  ა  ში მი  ი  ღო მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა, მან აზერ   ბა  ი  ჯა  ნელ 
კო  ლე  გებს ქარ   თ   ვე  ლი ად   ვო  კა  ტე  ბის გა  მოც   დი -
ლე  ბა და ამ მი  მარ   თუ  ლე  ბით გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ -
ლი წარ   მა  ტე  ბუ  ლი პრო  ექ   ტე  ბი გა  აც   ნო. მხა  რე  ე  ბი 
შე  თან   ხ   მ   დ   ნენ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  სა და აზერ   ბა  ი  ჯა  ნის 
ად   ვო  კატ   თა კორ   პუ  სის შემ   დ   გომ თა  ნამ   შ   რომ   ლო -
ბა  სა და ამ პრო  ცე  სის CCBE-ის მხრი  დან მხარ   და -
ჭე  რას   თან და  კავ   ში  რე  ბით;

•	 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის თავ  -
მ   ჯ   დო  მა  რემ პოლო   ნე  თის ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი -
ა  ცი  ას   თან თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის მე  მო  რან   დუმს 
მო  ა  წე  რა ხე  ლი. პო  ლო  ნეთ   ში ქ. გდან   ს   კ   ში ევ   რო -
პის ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ე  ბის და სა  მარ   თ   ლის 
საბ   ჭოს (CCBE) პლე  ნა  რუ  ლი სე  სია გა  ი  მარ   თა, 
რო  მე  ლიც ლე  გენ   და  რულ   მა ლეხ ვა  ლენ   სამ და 
ევ   რო  პის ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ე  ბის სა  მარ   თ  -
ლის საბ   ჭოს (CCBE) პრე  ზი  დენ   ტ   მა მა  რია სლა -
ზაკ   მა გახ   ს   ნეს. ქალ   ბა  ტონ   მა მა  რია სლა  ზაკ   მა 

გა  მოს   ვ   ლი  სას გან   სა  კუთ   რე  ბით აღ   ნიშ   ნა სა  ქარ  -
თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის რო  ლი ად   ვო -
კა  ტის პრო  ფე  სი  ის გან   ვი  თა  რე  ბა  ში, რაც არის 
უდი  დე  სი მიღ   წე  ვა ჩვე  ნი პრო  ფე  სი  ის გან   ვი  თა -
რე  ბი  სათ   ვის. სა  ზე  ი  მო ვი  თა  რე  ბა  ში სა  ქარ   თ  -
ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ამ პო  ლო  ნე  თის 
ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ას   თან ურ   თი  ერ   თ   თა  ნამ  -
შ   რომ   ლო  ბის მე  მო  რან   დუ  მი გა  ა  ფორ   მა. შე  თან   ხ  -
მე  ბის მე  მო  რან   დუმს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა 
ასო  ცი  ა  ცი  ის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე ზა  ზა ხა  ტი  აშ   ვილ   მა, 
ქალ   ბა  ტონ   მა მა  რია სლა  ზაკ   მა და პო  ლო  ნე  თის 
ყო  ფილ   მა პრე  ზი  დენ   ტ   მა ლეხ ვა  ლენ   სამ მო  ა  წე -
რეს ხე  ლი; 

•	 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ამ უკ   რა -
ი  ნის ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ას   თან თა  ნამ   შ   რომ  -
ლო  ბის მე  მო  რან   დუ  მი გა  ა  ფორ   მა. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე ზა  ზა 
ხა  ტი  აშ   ვილ   მა უკ   რა  ი  ნის ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი -
ის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რის მო  ად   გი  ლე ვა  ლენ   ტინ გვოზ   დი 
მი  ი  ღო. შეხ   ვედ   რა  ზე ორ   მ   ხ   რი  ვი თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის 
სა  კითხე  ბი და სა  მო  მავ   ლო გეგ   მე  ბი გა  ნი  ხი  ლეს. 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობა 
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2015 წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რის მი ერ, რო მე ლიც ამავ დ რო-
უ ლად არის ად ვო კატ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კო მი სი ის 
თავ მ ჯ დო მა რე, გან ხორ ცი ელ და ინ ტენ სი უ რი ხა სი ა თის 
ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იყო ად ვო კატ თა 
უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის ფაქ ტებ თან მი მარ თე ბა ში მყი-
სი ე რი რე ა გი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა კენ.

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით გა ტა რე ბუ ლი იქ ნა შემ დე-
გი ღო ნის ძი ე ბე ბი:

ად ვო კატ თა უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის თი თე უ ლი ფაქ ტი 
შეს წავ ლი ლი იქ ნა სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა-
ცი ის თავ მ ჯ დო მა რის მი ერ და გან ხორ ცი ელ და შე სა ბა-
მი სი სა ხის რე ა გი რე ბა, კერ ძოდ: 

•	2015	წლის	8	ნო	ემ	ბერს	იური	დი	უ	ლი	დახ	მა	რე	ბის	სამ
სა ხუ რის ად ვო კატს გი ორ გი მდი ნა რა ძეს პო ლი ცი ის 
თა ნამ შ რომ ლებ მა მი ა ყე ნეს ფი ზი კუ რი შე უ რაცხ ყო ფა. 
შე დე გად, ად ვო კატს აღე ნიშ ნე ბო და ფი ზი კუ რი და ზი ა-
ნე ბე ბი, რაც ასა ხუ ლია იქ ნა მე დია სივ რ ცე ში გავ რ ცე-
ლე ბულ მა სა ლა ში. და ზი ა ნე ბე ბის დე ტა ლუ რი აღ წე რა 
ასე ვე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი იქ ნა სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ოფი-
სის მი ერ. რო გორც თა ვად ად ვო კატ მა გი ორ გი მდი ნა-
რა ძემ გა ნაცხა და ვა კე- სა ბურ თა ლოს სამ მარ თ ვე ლოს 
პო ლი ცი ის მე-5 გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ შ რომ ლებ მა იგი 
პო ლი ცი ის უფ რო სის კა ბი ნეტ ში სას ტი კად სცე მეს. მა-
შინ რო დე საც, ად ვო კა ტი ას რუ ლებ და მას ზე და კის რე-
ბულ მო ვა ლე ო ბებს–იცავ და თა ვის დაც ვის ქვეშ მყოფ 
არას რულ წ ლო ვანს, დუ მი ლის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა 
ურ ჩი ა. ფაქ ტე ბით დას ტურ დე ბა, რომ ად ვო კა ტის ცე მა-
ში ასე ვე მო ნა წი ლე ობ და პო ლი ცი ის უფ რო სი.

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 

თავ მ ჯ დო მა რის მი ერ გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბის 

ან გა რი ში ად ვო კატ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 

მი მარ თუ ლე ბით 2015 წე ლი

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა-
რის ინი ცი ა ტი ვით 2015 წლის 9 ნო ემ ბერს გა ი მარ თა 
შეხ ვედ რა ად ვო კა ტებ სა და უფა სო იური დი უ ლი დახ-
მა რე ბის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლებს შო რის. მსჯე-
ლო ბის შე დე გად გა დაწყ და, რომ ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლის მი-
ერ მთავ რო ბის თ ვის სა მოქ მე დოდ მი ცე მუ ლი 48 სა ა თის 
გას ვ ლის შემ დეგ, შედ გე ბო და ად ვო კატ თა სა გა ფიც ვო 
კო მი ტე ტი, რო მელ საც ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლი უხელ მ ძღ ვა-
ნე ლებ და და და იწყე ბო და ად ვო კატ თა შიმ ში ლო ბის აქ-
ცი ე ბი. სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ-
დო მა რის მთა ვა რი მოთხოვ ნა აღ ნიშ ნულ რე ზო ნან სულ 
საქ მეს თან და კავ ში რე ბით მდგო მა რე ობ და შემ დეგ-
ში–ზა ზა ხა ტი აშ ვილ მა მო ითხო ვა და ნა შა უ ლის ჩამ დე-
ნი პი რე ბი დას ჯი ლიყ ვ ნენ შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის 
მი ცე მით. 

მო ცე მულ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით 2015 წლის 10 ნო-
ემ ბერს სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ-
მ ჯ დო მა რე ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლი და ად ვო კა ტი გი ორ გი 
მდი ნა რა ძე ევ რო საბ ჭოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის 
კო მი სარს ნილს მუ იჟ ნეკს შეხ ვ დ ნენ. შეხ ვედ რა ზე ნილს 
მუ იჟ ნეკ სი დე ტა ლუ რად გა ეც ნო ად ვო კატ გი ორ გი მდი-
ნა რა ძის პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბა ში ცე მის ფაქტს და 
გა ნაცხა და, რომ ად ვო კა ტის ფი ზი კუ რი შე უ რაცხ ყო ფის 
შემ თხ ვე ვის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის წევ-
რებ თან იმ ს ჯე ლებ და.

მ/წ 12 ნო ემ ბერს შედ გა შეხ ვედ რა სა ქარ თ ვე ლოს 
მთა ვა რი პრო კუ რო რის პირ ვე ლი მო ად გი ლე ირაკ ლი 
შო თა ძე და თბი ლი სის პრო კუ რო რი მი ხე ილ შა ყუ ლაშ-
ვი ლი ად ვო კატ გი ორ გი მდი ნა რა ძეს, სა ქარ თ ვე ლოს 
ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რეს ზა ზა ხა ტი-

სტუ  მა  რი ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის საქ   მი  ა  ნო  ბით, 
მიღ   წე  ვე  ბით, სა  მო  მავ   ლო გეგ   მე  ბით და  ინ   ტე  რეს  -
და და აღ   ნიშ   ნა, რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა 
ასო  ცი  ცი  ა, ით   ვ   ლე  ბა წარ   მა  ტე  ბულ პრო  ფე  სი  ულ 
გა  ერ   თი  ა  ნე  ბად და მის   თ   ვის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, იმ 
პრაქ   ტი  კის და გა  მოც   დი  ლე  ბის გაც   ნო  ბა რა  საც 
ქარ   თ   ვე  ლი კო  ლე  გე  ბი ახორ   ცი  ე  ლე  ბენ. ზა  ზა ხა -
ტი  აშ   ვილ   მა სტუ  მარს ვრცე  ლი ინ   ფორ   მა  ცია მი  ა -
წო  და, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ა  ში 
გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ  ლი პრო  ექ   ტე  ბის და საქ   მი  ა  ნო -
ბის შე  სა  ხებ; 

•	 თბი  ლის   ში გერ   მა  ნი  ის სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  მარ   თ  -
ლებ   რი  ვი თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის ფონ   დის (IRZ) მხარ  -
და  ჭე  რით მრგვა  ლი მა  გი  და გა  ი  მარ   თა. სა  ქარ   თ  -
ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის, სომ   ხე  თი  სა და 
გერ   მა  ნი  ის ფე  დე  რა  ლურ ად   ვო  კატ   თა პა  ლა  ტებს 
შო  რის გა  მოც   დი  ლე  ბის გა  სა  ზი  ა  რებ   ლად მრგვა  ლი 
მა  გი  და გა  ი  მარ   თა. შეხ   ვედ   რა გახ   ს   ნეს და პრობ  -
ლე  მურ სა  კითხებ   ზე პრე  ზენ   ტა  ცი  ე  ბი წარ   მო  ად  -
გი  ნეს, გერ   მა  ნი  ის ად   ვო  კატ   თა ფე  დე  რა  ლუ  რი 
პა  ლა  ტის ვი  ცე-   პ   რე  ზი  დენ   ტ   მა, დოქ   ტორ   მა ჰან   ს   
-ულ   რიჰ ვე  სელ   ს   მა, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა 
ასო  ცი  ა  ცი  ის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე ზა  ზა ხა  ტი  აშ   ვილ   მა, 
სამ   ხ   რეთ კავ   კა  სი  ის პრო  ექ   ტე  ბის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე -
ლი  მა (IRZ) ტე  რე  ზა ტალ   ჰა  მერ   მა. გერ   მა  ნი  ის ად  -
ვო  კატ   თა ფე  დე  რა  ლუ  რი პა  ლა  ტის აღ   მას   რუ  ლე  ბე -
ლი დი  რექ   ტორ   მა ვე  რო  ნი  კა ჰო  რერ   მა. მრგვა  ლი 
მა  გი  დის ფორ   მატ   ში ად   ვო  კა  ტებ   მა იმ   ს   ჯე  ლეს: 
ად   ვო  კა  ტუ  რის თვით   მ   მარ   თ   ვე  ლო  ბა გერ   მა  ნი  ა  ში – 
გერ   მა  ნი  ის ად   ვო  კატ   თა ფე  დე  რა  ლუ  რი პა  ლა  ტი  სა 
და სა  ერ   თო კრე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  უ  ლი მოწყო  ბა და 
ფუნ   ქ   ცი  ე  ბი, ად   ვო  კა  ტუ  რის თვით   მ   მარ   თ   ვე  ლო  ბა 
გერ   მა  ნი  ა  ში – ად   ვო  კატ   თა რე  გი  ო  ნა  ლუ  რი პა  ლა -
ტე  ბის მოწყო  ბა და ფუნ   ქ   ცი  ე  ბი, ად   ვო  კატ   თა დის  -
ციპ   ლი  ნუ  რი პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბა, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის ამო  სა  ვა  ლი მდგო  მა  რე -
ო  ბა და სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი ჩარ   ჩო-   პი  რო  ბე  ბი, ად   ვო -
კა  ტუ  რის სი  ტუ  ა  ცია და აქ   ტუ  ა  ლუ  რი გა  მოწ   ვე  ვე -
ბი, სომ   ხე  თის ად   ვო  კატ   თა პა  ლა  ტის ამო  სა  ვა  ლი 
მდგო  მა  რე  ო  ბა და სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი ჩარ   ჩო-   პი  რო -
ბე  ბი, ად   ვო  კა  ტუ  რის სი  ტუ  ა  ცია და აქ   ტუ  ა  ლუ  რი 
გა  მოწ   ვე  ვე  ბი;

•	 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ად   ვო  კატ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის თავ  -
მ   ჯ   დო  მა  რე ზა  ზა ხა  ტი  აშ   ვი  ლის ინი  ცი  ა  ტი  ვით 
შექ   მ   ნილ   მა სა  კონ   სულ   ტა  ციო ჯგუფ   მა მოწ   მე  თა 
და  კითხ   ვის წეს   თან და  კავ   ში  ბით სა  კუ  თა  რი კა  ნონ  -
პ   რო  ექ   ტი შე  ი  მუ  შა  ვა. იურის   ტე  ბი დაც   ვის მხა  რის  -
თ   ვის უფ   ლე  ბე  ბის გაზ   რ   დას ითხო  ვენ. პრო  ექ   ტის 
მი  ხედ   ვით ად   ვო  კა  ტის უფ   ლებ   ვა  მო  სი  ელ   ბა 20-ზე 
მეტ მუხ   ლ   შია გა  წე  რი  ლი. სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის 
საპ   რო  ცე  სო კო  დექ   ს   ში ცვლი  ლე  ბე  ბის დო  კუ  მენ  -
ტი ად   ვო  კა  ტებს ზა  ზა ხა  ტი  აშ   ვილ   მა გა  აც   ნო. შეხ  -
ვედ   რას ესწრებოდა დე  პუ  ტა  ტი ზა  ქა  რია ქუც   ნაშ  -
ვი  ლი, რო  მელ   მაც, ხა  ტი  აშ   ვი  ლის ინ   ფორ   მა  ცი  ით, 
შე  საძ   ლოა კა  ნონ   პ   რო  ექ   ტის პარ   ლა  მეტ   ნ   ში ინი  ცი -
რე  ბა მო  ახ   დი  ნოს.

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობა 
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აშ ვილს და სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 
სა ერ თა შო რი სო მდი ვანს და ვით ასა თი ანს შო რის. 

შეხ ვედ რის თე მა ად ვო კატ გი ორ გი მდი ნა რა ძის მი მართ 
პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძა ლა-
დო ბის ფაქ ტი იყო. ირაკ ლი შო თა ძემ და მი ხე ილ შა ყუ-
ლაშ ვილ მა ად ვო კა ტებს მი ა წო დეს ინ ფორ მა ცია საქ-
მე ზე მიმ დი ნა რე სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბე ბის შე სა ხებ. 
კერ ძოდ ,ად ვო კატ გი ორ გი მდი ნა რა ძის მი მართ გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძა ლა დო ბის ფაქ ტ ზე, თბი ლი სის პრო-
კუ რა ტუ რა ში პო ლი ცი ის ცალ კე უ ლი თა ნაშ რომ ლე ბის 
მი მართ გა მო ძი ე ბის მიმ დი ნა რე ო ბას თან და კავ ში რე-
ბით. და ნა შა უ ლი სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
კო დექ სის 333-ე მუხ ლის მე სა მე ნა წი ლით იქ ნა დაკ ვა-
ლი ფი ცი რე ბუ ლი. და კითხუ ლი იქ ნა და ზა რა ლე ბუ ლი და 
სხვა პი რე ბი მათ შო რის პო ლი ცი ის თა ნამ შ რომ ლე ბი, 
და ნიშ ნუ ლი იქ ნა ასე ვე ექ ს პერ ტი ზე ბი. მთა ვარ პრო კუ-
რა ტუ რის წარ მო მად გებ ლებ მა გა ნაცხა დეს, რომ გა მო-
ძი ე ბა სწრა ფად და ეფექ ტურ ტად მიმ დი ნა რე ობ და და 
და ნა შა ულ ში მო ნა წი ლე პი რე ბი კა ნო ნის მთე ლი სიმ კაც-
რით და ის ჯე ბე ბოდ ნენ.

მ/წ 12 ნო ემ ბერს გი ორ გი მდი ნა რა ძის ცე მის ფაქ ტ თან 
და კავ ში რე ბით შეხ ვედ რა შედ გა ში ნა გან საქ მე თა მი-
ნისტრ გი ორ გი მღებ რიშ ვილს, ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი-
ის თავ მ ჯ დო მა რე ზა ზა ხა ტი აშ ვილს, ად ვო კატ თა ასო-
ცი ა ცი ის სა ერ თა შო რი სო მდი ვანს და ვით ასა თი ანს და 
ად ვო კატ გი ორ გი მდი ნა რა ძეს შო რის. შეხ ვედ რა ზე ვა-
კე- სა ბურ თა ლოს პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბა ში ამა წლის 
8 ნო ემ ბერს მომ ხ დარ შემ თხ ვე ვა ზე ისა უბ რეს. გი ორ გი 
მღებ რიშ ვილ მა შეშ ფე თე ბა გა მოთ ქ ვა მომ ხ და რი ფაქ-
ტის გა მო და ად ვო კა ტებს აღუთ ქ ვა, რომ ყუ რადღე-
ბით მი ა დევ ნებს თვალს პრო კუ რა ტუ რა ში მიმ დი ნა რე 
გა მო ძი ე ბის პრო ცესს და თუ პო ლი ცი ე ლე ბის მხრი დან 
კა ნონ დარ ღ ვე ვის ფაქ ტე ბი და დას ტურ დე ბა, ში ნა გან 
საქ მე თა სა მი ნის ტ როს ექ ნე ბა მყი სი ე რი და ადეკ ვა ტუ-
რი რე ა გი რე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლოს პრო კუ რა ტუ რის 2015 წლის 13 ნო ემ ბ-
რის ოფი ცი ა ლუ რი გან ცხა დე ბის თა ნახ მად სა ქარ თ ვე-
ლოს პრო კუ რა ტუ რის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი სა გა მო ძი ე ბო 
მოქ მე დე ბე ბის შე დე გად ად ვო კატ გი ორ გი მდი ნა რა ძის 
მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძა ლა დო ბის ფაქ ტ ზე მიმ-
დი ნა რე გა მო ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში, სა სა მარ თ ლოს მი ერ 

გა ცე მუ ლი გან ჩი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე, ბრალ დე ბუ ლის 
სა ხით და კა ვე ბუ ლი იქ ნა შს სა მი ნის ტ როს ვა კე- სა ბურ-
თა ლოს სამ მარ თ ვე ლოს მე-5 გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი 
ლა შა კვირ კ ვა ი ა, სა ქარ თ ვე ლოს სსკ-ის 333-ე მუხ ლის 
მე-3 ნა წი ლის „ბ” ქვე პუნ ქ ტით, რაც გუ ლის ხ მობს სამ-
სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა და მე ტე ბას, ჩა დე-
ნილს ძა ლა დო ბით. ლ. კვირ კ ვა ი ას სა სა მარ თ ლომ შე უ-
ფარ და წი ნას წა რი პა ტიმ რო ბა 2 თვის ვა დით.

•	2015	წლის	2	აპ	რილს	ს.ს.ი.პ.	„საქართველოს	ად	ვო
კატ თა ასო ცი ა ცი ის” თავ მ ჯ დო მა რეს გან ცხა დე ბით 
მომართა ად ვო კატ მა გი ორ გი მა რი ა მი ძემ. გან ცხა-
დე ბა ში ასა ხუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, ად ვო კატ 
გი ორ გი მა რი ა მი ძის წარ მო ე ბა ში არ სე ბულ საქ მეს თან 
და კავ ში რე ბით, მის მი მართ მო ქა ლა ქე მა კა შარ ვა-
ძის მხრი დან გან ხორ ცი ელ და სი ცოცხ ლის მოს პო ბის 
მუ ქა რა. აღ ნიშ ნულ ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით, სა ქარ-
თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რემ 
მი მარ თა ქ. თბი ლი სის პრო კუ რორს–მი ხე ილ შა ყუ-
ლაშ ვილს შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მოთხოვ ნით, ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის, სა-
ვა რა უ დო კა ნონ დარ ღ ვე ვის ჩამ დე ნი პირ თა გა მოვ ლე-
ნის მიზ ნით, მათ მი მართ სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი 
დევ ნის დაწყე ბის და იმ პირ თა კა ნო ნის სრუ ლი სიმ-
კაც რით დას ჯის მიზ ნით, რომ ლებ მაც მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ი ღეს ად ვო კატ გი ორ გი მა რი ა მი ძის პრო ფე სი უ ლი 
საქ მი ა ნო ბა ში მი უ ღე ბე ლი ჩა რე ვი სა და მის მი მართ 
სი ცოცხ ლის მოს პო ბის მუ ქა რის გან ხორ ცი ე ლე ბა-
ში. ზა ზა ხა ტი აშ ვილ მა ასე ვე მი მარ თა ქ. თბი ლი სის 
პრო კუ რორს შუ ამ დ გომ ლო ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
ყო ფი ლი ყო სა ხელ მ წი ფოს მი ერ ად ვო კატ გი ორ გი მა-
რი ა მი ძის უსაფ რ თხო ე ბის დაც ვა, სა თა ნა დო ღო ნის-
ძი ე ბა თა გა ტა რე ბის გზით.

•	2015	წლის	20	მა	ისს	სა	ქარ	თ	ვე	ლოს	ად	ვო	კატ	თა	ასო
ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რემ განახორციელა შე სა ბა მი-
სი სა ხის რე ა გი რე ბა ად ვო კატ ფრი დონ სი ხუ აშ ვი ლის, 
ბოლ ნი სის რა ი ო ნუ ლი სამ მარ თ ვე ლოს გა მომ ძი ებ ლის 
მი ერ ად ვო კა ტის მოწ მის სა ხით და სა კითხად და ბა რე-
ბის ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით, იმ გა რე მო ე ბე ბის თა ო-
ბა ზე, რო მე ლიც ად ვო კა ტი სათ ვის სა ად ვო კა ტო საქ მი-
ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში გახ და ცნო ბი ლი. 
მო ცე მულ საქ მე ზე ზა ზა ხა ტი აშ ვილ მა მი მარ თა ბოლ-
ნი სის რა ი ო ნის პრო კუ რორს და ვით კოჭ ლა მა ზაშ ვილს. 

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა-
რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მი მარ თ ვის ფარ გ ლებ ში 
სამართალდამცავ სტუ რუქ ტუ რებს გა ნე მარ ტა, რომ 
ად ვო კა ტის მოწ მის სა ხით და სა კითხად და ბა რა ე ბა, იმ 
საქ მე ზე, რა საქ მე ზეც ად ვო კა ტი ახორ ცი ე ლებ და სა ად-
ვო კა ტო უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, წარ მო ად გენს ად ვო კა ტის 
საქ მი ა ნო ბის პრო ცეს ში უხეშ და არა სა თა ნა დო ჩა რე-
ვას. ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლის მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის შე დე გად, ად ვო კა ტი მოწ მის 
სა ხით არ იქ ნა და კითხუ ლი.

•	2015	წლის	22	მა	ისს	სა	ქარ	თ	ვე	ლოს	ფი	ნან	სურ	მა	პო
ლი ცი ამ მოწ მის სა ხით და კითხ ვა ზე და ი ბა რა ად ვო-
კატ თა ასო ცი ა ცი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭოს წევ რი 
რო ინ მიგ რი ა უ ლი,. ად ვო კა ტი რო ინ მიგ რი ა უ ლი და ი-
ბა რეს მოწ მის სა ხით და სა კითხად იმ გა რე მო ე ბებ თან 
და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც ად ვო კა ტის თ ვის სა ად ვო-
კა ტო მომ სა ხუ რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში 
გახ და ცნო ბი ლი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ად ვო კატ-
მა გა ნუ მარ ტა გა მომ ძი ე ბელს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 50-ე 
მუხ ლის 1-ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, ად ვო კატს არ 
ეკის რე ბა მოწ მის ვალ დე ბუ ლე ბა იმ გა რე მო ე ბებ თან 
და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც ად ვო კა ტის თ ვის ცნო ბი ლი 
გახ და სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცეს ში. აღ ნიშ ნულ ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით ზა-
ზა ხა ტი აშ ვილ მა სა ჯა როდ მი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა რეს, იმ მიზ ნით, რომ სას-
წ რა ფოდ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყო რე ა გი რე ბა ად ვო კა-
ტე ბის მოწ მედ და ბა რე ბის ფაქ ტებ თან და კავ ში რე ბით 
იმ საქ მე ებ ზე, რა დრო საც ად ვო კა ტე ბი პრო ფე სი ულ 
საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ლებ დ ნენ. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
დღე ის მდგო მა რე ო ბით გრძელ დე ბა სა მარ თალ დამ-
ცა ვი ორ გა ნო ე ბის მი ერ კა ნო ნის მოთხოვ ნა თა დარ ღ-
ვე ვით ად ვო კატ თა იძუ ლე ბა მა თი დაც ვის ქვეშ მყო ფი 
პი რე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ ჩვე ნე ბე ბის მი ცე მა, რაც 
წარ მო ად გენს „ადვოკატის რო ლის შე სა ხებ” გა ე რო-ს 
ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის მე-16 მუხ ლის დაღ ვე ვას, 
რომ ლის თა ნახ მად, სა ხელ მ წი ფოს ეკის რე ბა პო ზი-
ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა უზ რუნ ველ ყოს ად ვო კა ტე ბის 
მი ერ თა ვი ან თი პრო ფე სი უ ლი ფუნ ქ ცი ე ბის შეს რუ-
ლე ბა და ში ნე ბის, დაბ რ კო ლე ბის, ღირ სე ბის შე ლახ ვის 
და არა სა თა ნა დო ჩა რე ვის გა რე შე. ყო ვე ლი ვე ზე მო-
თაღ ნიშ ნუ ლი ცყად ყოფს, რომ ად ვო კატ რო ინ მიგ-

რი ა უ ლის და ბა რე ბა მოწ მის სა ხით და სა კითხად, იმ 
საქ მე ზე, რა საქ მე ზეც ად ვო კა ტი სა ად ვო კა ტო უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბას ახორ ცი ე ლებ და, ფი ნან სუ რი პო ლი-
ცი ის მხრი დან, ად ვო კა ტის საქ მი ა ნო ბის პრო ცეს ში 
არა სა თა ნა დო ჩა რე ვას წარ მო ად გენს. 

•	 2015	 წლის	 20	 ივ	ნისს	 სა	ქარ	თ	ვე	ლოს	 ად	ვო	კატ	თა	
ასო ცი ა ცი ის წევ რი ად ვო კა ტი ბე სა რი ონ ბო ჭო რიშ-
ვი ლი, მის მი ერ 2015 წლის 14 მა ისს სა ქარ თ ვე ლოს 
მთა ვარ პრო კუ რა ტუ რა ში შე ტა ნი ლი გან ცხა დე ბას-
თან და კავ ში რე ბით, მოწ მის სა ხით და კითხ ვის მიზ-
ნით და ბა რე ბუ ლი იქ ნა ქ. ახალ ცი ხის სამ ცხე –ჯა ვა-
ხე თის სა ოლ ქო პრო კუ რა ტუ რა ში იმ გა რე მო ე ბებ თან 
და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც ად ვო კა ტის თ ვის ცნო ბი ლი 
გახ და სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცეს ში. სა ქარ თ ვე ლოს მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო-
ბით და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ დე ბით დად გე ნი ლი 
მოთხოვ ნე ბის დარ ღ ვე ვის ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით 
ზა ზა ხა ტი აშ ვილ მა მი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს მთა ვარ 
პრო კუ რორს და ევ რო პის ად ვო კატ თა ასო ცი ე ცი ე-
ბის და სა მარ თ ლის სა ზო გა დო ე ბე ბის საბ ჭოს (CCBE) 
პრე ზი დენტს მა რია სლა ზაკს, ად ვო კა ტის, მი სი დაც-
ვის ქვეშ მყო ფი პირ თან გა ი გი ვე ბის, მი სი და კითხ ვის 
სა ად ვო კა ტო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბის დროს და უშ ვებ ლო ბის თა ო ბა ზე, რაც წარ მო ად-
გენს სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბი სათ ვის ხე ლის შეშ ლის 
ფაქტს. მი მარ თ ვის ფარ გ ლებ ში ზა ზა ხა ტი აშ ვილ მა 
მო ითხო ვა სამ ცხე–ჯა ვა ხე თის სა ოლ ქო პრო კუ რა ტუ-
რის თა ნამ შ რო მელ თა მი მართ სის ხ ლის სა მარ თ ლებ-
რი ვი დევ ნის დაწყე ბა იმ და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის ფაქ ტ-
თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
სსკ–ს 333-ე მუხ ლის 1 ნა წი ლით, სსკ–ს 50 მუხ ლის 
უხე ში დარ ღ ვე ვის ფაქ ტ ზე. ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლის მხრი-
დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის შე-
დე გად ად ვო კა ტი მოწ მის სა ხით არ იქ ნა და კითხუ ლი.

•	 2015	 წლის	 24	 ივ	ნისს	 სა	ქარ	თ	ვე	ლოს	 ად	ვო	კატ	თა	
ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რეს გან ცხა დე ბით მომართა 
ად ვო კატ მა მე რი ცი ნა რი ძემ. წარ მოდ გე ნი ლი გან ცხა-
დე ბი დან ირ კ ვე ვა, რომ, 2015 წლის 19 ივ ნისს ად ვო-
კა ტი მას ზე და კის რე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი მო ვა ლე ო-
ბე ბის შეს რუ ლე ბის მიზ ნით იმ ყო ფე ბო და ქო ბუ ლე თის 
რა ი ო ნუ ლი სამ მარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ შე ნო-
ბა ში, სა დაც მას სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფა მი ა ყე ნა 
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ქო ბუ ლე თის რა ი ო ნუ ლი სამ მარ თ ვე ლოს უბ ნის ინ ს-
პექ ტორ-გა მომ ძი ე ბელ მა. 2015 წლის ივ ლი სის თვე ში 
ზა ზა ხა ტი აშ ვილ მა ოფი ცი ა ლუ რად მი მარ თა სა ქარ-
თ ვე ლოს მთა ვარ პრო კუ რორს ად ვო კა ტის მი მართ 
სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის თა ნამ შო რო მელ თა 
მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მუ ქა რის და შე უ რაცხ-
ყო ფის გან ხორ ცი ე ლე ბის ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით 
ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის, სის ხ ლის სა მარ თ-
ლებ რი ვი დევ ნის დაწყე ბის თა ო ბა ზე, სსკ–ს 333 მუხ-
ლის 1 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ნა შა უ ლის ჩა-
დე ნის ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით.

•	 2015	 წელს	 სა	მარ	თალ	დამ	ცა	ვი	 ორ	გა	ნო	ე	ბის	 მი	ერ	
ად ვო კა ტი ონი სე მარ გი ა ნი და ბა რე ბუ ლი იქ ნა მოწ მის 
სა ხით და კითხ ვის მიზ ნით, რის თა ო ბა ზეც 2015 წლის 
28 აპ რილს სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი-
ის თავ მ ჯ დო მა რემ მი მარ თა მთა ვარ პრო კუ რორს და 
მო ითხო ვა აღ ნიშ ნულ ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით შე სა-
ბა მი სი სა ხის რე ა გი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. ზა ზა ხა-
ტი აშ ვი ლის მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი შე სა ბა მი სი 
რე ა გი რე ბის შე დე გად ად ვო კა ტი მოწ მის სა ხით არ იქ-
ნა და კითხუ ლი.

•	 2015	 წლის	 23	 აპ	რილს	 სა	ქარ	თ	ვე	ლოს	 ად	ვო	კატ	თა	
ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რემ კვლავ მი მარ თა სა ქარ თ-
ვე ლოს მთა ვარ პრო კუ რორს ად ვო კატ რო მეო სა ჯა ი ას, 
ირაკ ლი ზა ქა რე იშ ვი ლის, ნო ნა კირ თა ძის, ნუგ ზარ სა-
მარ ჯიშ ვი ლის, გი ორ გი მა რი ა მი ძის დევ ნის ფაქ ტებ თან 
და კავ ში რე ბით ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბი სა და 
და ნა შა უ ლის ჩამ დე ნი პი რე ბის მი მართ სის ხ ლის სა მარ-
თ ლებ რი ვი დევ ნის დაწყე ბის თა ო ბა ზე.

•	2015	წლის	5	ივ	ნისს	ზა	ზა	ხა	ტი	აშ	ვილ	მა	მი	მარ	თა	სა
ქარ თ ვე ლოს მთა ვარ პრო კუ რორს ად ვო კატ მა მუ კა 
ნო ზა ძის ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი დევ ნის ფაქ ტ თან და-
კავ ში რე ბით შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მოთხოვ ნით.

•	2015	წლის	ივ	ლი	სის	თვე	ში	სა	ქარ	თ	ვე	ლოს	ად	ვო	კატ
თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რემ სა ქარ თ ვე ლოს მთა ვარ 
პრო კუ რორს მი მარ თა ად ვო კატ დი ა ნა მარ ტი აშ ვი ლის 
მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი დევ ნის ფაქ ტ თან და კავ ში-
რე ბით შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ-
ნით. 

•	 2015	 წელს	 ად	ვო	კა	ტი	 მზია	თო	მაშ	ვი	ლი	 მი	ცე	მულ	
იქ ნა პა სუ ხის გე ბა ში ბრალ დე ბუ ლის სტა ტუ სით, რის 
თა ო ბა ზეც ეც ნო ბა ევ რო პის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 
და სა მარ თ ლის საბ ჭოს (CCBE) პრე ზი დენტს. აღ სა-
ნიშ ნა ვი ა, რომ მზია თო მაშ ვი ლის საქ მეს თან და კავ-
ში რე ბუ ლი ყვე ლა სა სა მარ თ ლო პრო ცესს პი რა დად 
ეს წ რე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი-
ის თავ მ ჯ დო მა რე ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლი. სა სა მარ თ ლომ 
მზია თო მაშ ვი ლის მი მართ გა მო ი ტა ნა გა მა მარ თ ლე-
ბე ლი გა ნა ჩე ნი.

•	 ად	ვო	კა	ტებ	თან	 მი	მარ	თე	ბა	ში	 გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბუ	ლი	
მა სობ რი ვი უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვებ თან და კავ ში რე-
ბით 2015 წელს სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა-
ცი ის თავ მ ჯ დო მა რემ ად ვო კატ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
მიზ ნით, მი მარ თა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს, 
სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის მი ნისტრს, სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა რე სა და სა ქარ თ ვე ლოს პარ-
ლა მენ ტის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის და სა მო ქა ლა-
ქო ინ ტეგ რა ცი ის კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რეს. 

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
დაც ვი სა და სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ცი ის კო მი ტე ტის 
თავ მ ჯ დო მა რეს ეთხო ვა სა ქარ თ ვე ლო ში ად ვო კატ თა 
უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვი სა და დევ ნის ფაქ ტებ თან და-
კავ ში რე ბით სა პარ ლა მენ ტო, დრო ე ბი თი სა გა მო ძი-
ე ბო კო მი სი ის შექ მ ნა. ზა ზა ხა ტი აშ ვი ლის მი ერ შეშ-
ფო თე ბა გა მო ხა ტუ ლი იქ ნა ად ვო კატ თა სა გა მო ძი ე ბო 
ორ გა ნო ებ ში და კითხ ვის მიზ ნით მა სობ რი ვი და ბა რე-
ბის ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით, იმ საქ მე ებ თან მი მარ-
თე ბა ში, რო მელ შიც ად ვო კა ტე ბი ჩარ თულ ნი იყ ნ ვ ნენ 
წარ მო მად გენ ლის სტა ტუ სით, მი უ ხე და ვად მოქ მე დი 
კა ნონ მ დებ ლო ბი სა, რომ ლის თა ნახ მად არ შე იძ ლე-
ბა ად ვო კა ტი და ი კითხოს იმ საქ მე ზე, რო მელ შიც იგი 
მო ნა წი ლე ობ და, რო გორც დამ ც ვე ლი ან წარ მო მად-
გე ნე ლი.

აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ად ვო კატ-
თა დევ ნის გახ ში რე ბუ ლი შემ თხ ვე ვებს გა მოხ მა უ რე ბა 
მოჰ ყ ვა სა ერ თა შო რი სო დონ ზეც, კერ ძოდ 2015 წლის 
22 მა ისს ევ რო პის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის და სა მარ-
თ ლის საბ ჭოს (CCBE) პრე ზი დენ ტ მა მა რია სლა ზაკ მა 
ოფი ცი ა ლუ რად მი მარ თა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ცი ებ სა და წარ მო მად გენ ლო ბებს. მო მარ თ ვა ში CCBE 

პრე ზი დენ ტ მა კვლავ გა უს ვა ხა ზი სა ქარ თ ვე ლო ში ად-
ვო კატ თა დევ ნის ფაქ ტებ ზე და ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა 
ად ვო კატ თა დევ ნის ახალ შემ თხ ვე ვებ ზე, კერ ძოდ ად-
ვო კატ ნუგ ზარ სა მარ ჯიშ ვი ლის და მზია თო მაშ ვი ლის 
საქ მე ებ თან მი მარ თე ბა შიც.

მიმართვა გა და ეგ ზავ ნა მე ზობ ლო ბი სა და გა ფარ თო-
ე ბის მო ლა პა რა კე ბე ბის გენერალურ დირექტორს, 
ბატონ კრის ტი ან და ნი ელ სონს, ევ რო გა ერ თი ა ნე ბის დე-
ლე გა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნელს სა ქარ თ ვე ლო ში ელ ჩ ს -ი ა ნოს 
ჰერ მანს, ლატ ვი ის პრე მი ერ მი ნისტრს , ევ რო საბ ჭოს 
კო მი სარს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის სა კითხებ ში 
ნილს მი უჟ ნი ეკს, იუს ტი ცი ი სა და მომ ხ მა რებ ლე ბის გე-
ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რა ტის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის 
მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბელს–ქალ ბა ტონ პა რას კე ვი 
მი შუს, ევ რო კავ ში რის - სომ ხე თის, ევ რო კავ ში რის -ა ზერ-
ბა ი ჯა ნი სა და ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა პარ ლა-
მენ ტო თა ნამ შ რომ ლო ბის კო მი ტე ტე ბის დე ლე გა ცი ის 
თავ მ ჯ დო მა რეს, ევ რო პარ ლა მენ ტი, მე ზობ ლო ბი სა და 
გა ფარ თო ე ბის მო ლა პა რა კე ბე ბის გე ნე რა ლუ რი დი-
რექ ტორს აღ მო სავ ლე თის მე ზობ ლო ბა- გერ ჰარდ შუ-
მან - ჰიტ ზ ლერს, ჰერ ბერტ ზალ ბერს, ევ რო კავ ში რის 
სა გან გე ბო წარ მო მად გე ნე ლი სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში და 
სა ქარ თ ვე ლოს კრი ზის სა კითხებ ში, ფრე დე რი კა მო გე-
რინს – ევ რო კავ ში რის უმაღ ლეს წარ მო მად გე ნელს სა-
გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა და უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი-
კის სა კითხებ ში.

CCBE–მ შეშ ფო თე ბა გა მოთ ქ ვა შემ დეგ საქ მე ებ თან და-
კავ ში რე ბით, რო მელ შიც ად ვო კა ტე ბის დევ ნის ფაქ ტე-
ბია ასა ხუ ლი, კერ ძოდ ად ვო კა ტი რო მეო სა ჯა ი ას, ად-
ვო კა ტი ნო ნა კირ თა ძის, ად ვო კა ტი დი მიტ რი გა ბუ ნი ას, 
ად ვო კა ტი გო გა ონი ა ნის, ად ვო კა ტი ირაკ ლი ზა ქა რე იშ-
ვი ლის, ად ვო კა ტი ნუგ ზარ სა მარ ჯიშ ვი ლის, ად ვო კა ტი 
მზია თო მაშ ვი ლის საქ მე ე ბი.

ზე მოთხ სე ნე ბულ წე რი ლებ ში ევ რო პის ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის და სა მარ თ ლის საბ ჭოს CCBE პრე ზი დენ-
ტ მა სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბას მი მარ თა თხოვ-
ნით, რა თა ამ უკა ნას კ ნე ლებს მი ე მარ თათ სა ქარ თ ვე-
ლოს სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბი სად მი და მო ეთხო ვათ 
ინ ფორ მა ცი ის წარ მოდ გე ნა, ად ვო კატ თა დევ ნის საქ მე-
ებ თან და კავ ში რე ბით. CCBE ასე ვე მო ითხო ვა გა ტა რე-
ბულ იქ ნას ყვე ლა აუცი ლე ბე ლი ზო მა იმ მიზ ნით, რომ 

მო მა ვალ ში, თა ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი ად ვო კატ თა 
წი ნა აღ მ დეგ ძა ლა დო ბა და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნას 
ქარ თ ვე ლი ად ვო კა ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, სა კუ თა რი 
პრო ფე სი უ ლი უფ ლე ბა-მო ვა ლე ო ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლონ 
ყო ველ გ ვა რი და ში ნე ბის, ხელ შეშ ლის, დევ ნის ან არა სა-
თა ნა დო ჩა რე ვის გა რე შე.

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ 2014 წელს, CCBE-მ ორი წე რი ლი 
გა უგ ზავ ნა სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენტს, სა ქარ თ ვე ლოს 
პრე მი ერ მი ნის ტ რ სა და სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
თავ მ ჯ დო მა რეს, რომ ლებ შიც საბ ჭო გა მოთ ქ ვამ და სე-
რი ო ზულ შეშ ფო თე ბას იმ საქ მე ე ბის თა ო ბა ზე, რომ-
ლებ შიც ად გი ლი ჰქონ და ად ვო კა ტებ ზე ძა ლა დო ბას, 
მათ და ში ნე ბას, პრო ფე სი ულ დაბ რ კო ლე ბა სა და დევ-
ნას, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო თა ნამ დე ბო ბის პი რე-
ბის მი ერ, სა კუ თა რი კლი ენ ტე ბი სათ ვის, იური დი უ ლი 
მომ სა ხუ რე ბე ბის გა წე ვის გან მავ ლო ბა ში.

ზე მოთხ სე ნე ბულ წე რი ლებ ში, CCBE-მ სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებს მოს თხო ვა ყვე ლა ზე მოთ 
ჩა მოთ ვ ლი ლი საქ მე ე ბის გა მო ძი ე ბა და ად ვო კატ თა 
წი ნა აღ მ დეგ, დევ ნა სა და ძა ლა დო ბა ში დამ ნა შა ვე ე-
ბის დას ჯა. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის და მა ტე ბით, CCBE-მ 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებს მი მარ თა 
თხოვ ნით, მი ე ღოთ ყვე ლა აუცი ლე ბე ლი ზო მა იმი-
სათ ვის, რომ მო მა ვალ ში, თა ვი დან ყო ფი ლი ყო აცი-
ლე ბუ ლი ყო ველ გ ვა რი დევ ნა ად ვო კატ თა წი ნა აღ მ დეგ 
და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ყო ფი ლი ყო ქარ თ ვე ლი ად ვო-
კა ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, თა ვი სუფ ლად, ყო ველ გ ვა რი 
და ში ნე ბის გა რე შე, გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ მათ ზე და-
კის რე ბუ ლი თი თო ე უ ლი პრო ფე სი უ ლი მო ვა ლე ო ბა, 
და ში ნე ბის, დაბ რ კო ლე ბის, დევ ნის ან არა სა თა ნა დო 
ჩა რე ვის გა რე შე, სა ხელ მ წი ფო ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შე სა ბა მი სად.

აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბაც, რომ შე უძ ლე ბე ლია ან-
გა რიშ ში ასა ხულ იქ ნას ყვე ლა ის ვი ზი ტე ბი და შეხ ვედ-
რე ბი, რაც ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რემ 
გა ა ტა რა ად ვო კატ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კუთხით. 
2015 წელს თავ მ ჯ დო მა რემ მო ა ხერ ხა მრა ვა ლი შეხ ვედ-
რის ჩა ტა რე ბა, რომ ლის ძი რი თა დი მი ზა ნი გახ ლ დათ 
მოთხოვ ნა, მი ღე ბულ ყო ფი ლი ყო შე სა ბა მი სი ზო მე ბი 
რა თა აღარ მომ ხ და რი ყო ზე წო ლა და დევ ნა ად ვო კატ-
თა კორ პუს ზე.

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობა 
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 ძვირ ფა სო ქალ ბა ტო ნო მო გე რი ნი, 

მოგ მარ თავთ ევ რო პის ად ვო კატ თა და სა მარ თ ლის 
სა ზო გა დო ე ბე ბის საბ ჭოს (CCBE) სა ხე ლით, რო მე-
ლიც წარ მო ად გენს 32 წევ რი ქვეყ ნი სა და და მა ტე ბით 
13 ასო ცი რე ბუ ლი და დამ კ ვირ ვე ბე ლი ქვეყ ნის ად ვო-
კატ თა და იური დი ულ სა ზო გა დო ე ბებს, რომ ლე ბიც 
მო ი ცავს 1 მი ლი ონ ზე მეტ ევ რო პელ ად ვო კატს.

1960 წელს, მი სი და ფუძ ნე ბის დღი დან, CCBE მუ დამ 
მო წი ნა ვე ორ გა ნი ზა ცი ას წარ მო ად გენ და ევ რო პე-
ლი ად ვო კა ტე ბის მო საზ რე ბე ბის წარ მო ჩე ნის თვალ-
საზ რი სით. ორ გა ნი ზა ცია ხელს უწყობს მო ქა ლა ქე თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვა სა და იცავს იმ სა მარ თ ლებ რივ 
პრინ ცი პებს, რომ ლებ საც ემ ყა რე ბა დე მოკ რა ტია და 
კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა.

უკა ნას კ ნე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, CCBE ახორ-
ცი ე ლებ და სა ქარ თ ვე ლო ში, სა მარ თ ლებ რი ვი პრო-
ფე სი ის ზედ მი წევ ნით დე ტა ლურ მო ნი ტო რინგს, 
გან სა კუთ რე ბით, 2010 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მას 
შემ დეგ, რაც საბ ჭომ შე იტყო დი დი რა ო დე ნო ბის და-
კა ვე ბუ ლი ად ვო კა ტე ბი სა და იმ დევ ნის შე სა ხებ, რო-
მელ საც ად გი ლი ჰქონ და ად ვო კატ თა წი ნა აღ მ დეგ. 
CCBE გა ნუწყ ვეტ ლივ შუ ამ დ გომ ლობ და, სა ქარ თ-
ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის მხარ დას ჭე რად, 
რო მე ლიც წარ მო ად გენს CCBE-ს დამ კ ვირ ვე ბელ 
წევრს და აგ რეთ ვე, უზ რუნ ველ ყოფ და სა კუ თა რი 
შეშ ფო თე ბის შეტყო ბი ნე ბას სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ-
მ წი ფო ორ გა ნო ე ბი სათ ვის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
უკა ნას კ ნე ლი ორი წლის გან მავ ლო ბა ში, ად ვო კა ტე-
ბის მდგო მა რე ო ბა გარ კ ვე უ ლი თვალ საზ რი სით გა-
უმ ჯო ბეს და მა შინ, რო დე საც ად ვო კა ტე ბის უმ რავ-
ლე სო ბა გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი იქ ნა პა ტიმ რო ბი დან, 

CCBE კვლავ შეშ ფო თე ბუ ლია არ სე ბუ ლი მდგო მა-
რე ო ბით.

2014 წელს, CCBE-მ ორი წე რი ლი გა უგ ზავ ნა სა-
ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენტს, სა ქარ თ ვე ლოს პრე მი ერ 
მი ნის ტ რ სა და სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ-
დო მა რეს, რომ ლებ შიც საბ ჭო გა მოთ ქ ვამ და სე რი ო-
ზულ შეშ ფო თე ბას იმ საქ მე ე ბის თა ო ბა ზე, რომ ლებ-
შიც ად გი ლი ჰქონ და ად ვო კა ტებ ზე ძა ლა დო ბას, მათ 
და ში ნე ბას, პრო ფე სი ულ დაბ რ კო ლე ბა სა და დევ ნას, 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო თა ნამ დე ბო ბის პი რე-
ბის მი ერ, სა კუ თა რი კლი ენ ტე ბი სათ ვის, იური დი უ ლი 
მომ სა ხუ რე ბე ბის გა წე ვის გან მავ ლო ბა ში:

(1) 2014 წლის 18 თე ბერ ვ ლით და თა რი ღე ბულ სა კუ-
თარ წე რილ ში, CCBE შეშ ფო თე ბას გა მოთ ქ ვამს შემ-
დეგ საქ მე ებ თან და კავ ში რე ბით: 

•	ად	ვო	კა	ტი	რო	მეო	სა	ჯა	ი	ა,	რომ	ლის	წი	ნა	აღ	მ	დე	გაც,	
პრო კუ რო რის მხრი დან, ად გი ლი ჰქონ და ვერ ბა ლურ 
და ფი ზი კურ შე უ რაცხ ყო ფას, საპ რო ცე სო მოქ მე დე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, ად ვო კა ტის პრო კუ რა-
ტუ რა ში გა მოცხა დე ბი სას; 

•	 ად	ვო	კა	ტი	 ნო	ნა	 კირ	თა	ძე,	 რომ	ლის	 წი	ნა	აღ	მ	დე
გაც, ად გი ლი ჰქონ და ვერ ბა ლურ შე უ რაცხ ყო ფას 
სა სა მარ თ ლოს შე ნო ბა ში, შე მო სავ ლე ბის სამ სა-
ხუ რის ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ ლის მხრი დან, 
მა შინ, რო დე საც აღ ნიშ ნუ ლი ად ვო კა ტი გო რის 
რა ი ო ნულ სა სა მარ თ ლო ში გა მოცხად და, სა კუ თა-
რი კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბის დაც ვის მიზ ნით. შე მო-
სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ხსე ნე ბულ მა ოფი ცი ა ლურ მა 
წარ მო მად გე ნელ მა აგ რეთ ვე სცა და ნო ნა კირ თა ძი-
სათ ვის ფი ზი კუ რი შე უ რაცხ ყო ფის მი ყე ნე ბაც, თუმ-
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ცა, ის შე ჩე რე ბუ ლი იქ ნა სხვა დამ ს წ რე ე ბი სა და სა-
სა მარ თ ლოს დაც ვის პი რის მი ერ; 

•	ად	ვო	კა	ტი	დი	მიტ	რი	გა	ბუ	ნი	ა,	რომ	ლის	წი	ნა	აღ	მ	დე
გაც, სა ხელ მ წი ფო თა ნამ დე ბო ბის პი რის მხრი დან, 
ად გი ლი ჰქონ და მუ ქა რას, რო მელ მაც ანო ნი მუ რად 
ჩა ი წე რა ორი ვე მხა რის ად ვო კატ თა შეხ ვედ რა რო მე-
ლიც არ სე ბუ ლი და ვის გა დაწყ ვე ტის მიზ ნით მიმ დი ნა-
რე ობ და და აღ ნიშ ნუ ლის შემ დ გომ, ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი 
ჩა ნა წე რი გა დას ცა მე სა მე მხა რეს (ერთერთი ად ვო კა-
ტი იყო დი მიტ რი გა ბუ ნი ა); და 

•	ად	ვო	კა	ტი	გო	გა	ონი	ა	ნი,	რო	მე	ლიც,	სა	კუ	თარ	ოჯა
ხის წევ რებ თან ერ თად, გა ნიც დი და ზე წო ლას, სა ხელ-
მ წი ფო თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მხრი დან და რო მელ-
საც პრო კუ რორ მა ხე ლი შე უ შა ლა, მი სი კლი ენ ტის 
საქ მის წარ მო მად გენ ლო ბა ში. 

(2) 2014 წლის 3 ივ ნი სით და თა რი ღე ბულ სა კუ თარ წე-
რილ ში, CCBE გან სა კუთ რე ბით უს ვავ და ხაზს ქვე მოთ 
მი თი თე ბულ საქ მე ებს: 

•	ად	ვო	კა	ტი	გი	ორ	გი	ონი	ა	ნი,	რო	მელ	საც	გა	მომ	ძი	ებ
ლებ მა არ მის ცეს სა შუ ა ლე ბა, კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი 
სა უ ბა რი ჰქო ნო და სა კუ თარ კლი ენ ტ თან; და 

•	 ად	ვო	კა	ტი	 ირაკ	ლი	 ზა	ქა	რე	იშ	ვი	ლი,	 რო	მელ	საც	
თავს და ეს ხა მო ქა ლა ქე, მი ა ყე ნა მას ვერ ბა ლუ რი შე-
უ რაცხ ყო ფა და სა ხე ში რამ დენ ჯერ მე შე ა ფურ თხა. 
მო ქა ლა ქემ გა ნაცხა და, რომ ად ვო კა ტი იმ სა ხუ რებ-
და შე ფურ თე ბას, ად ვო კატს და ე მუქ რა მის წი ნა აღ მ-
დეგ დაწყე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის ბო ლომ დე მიყ ვა ნი თა და 
ფი ზი კუ რი ან გა რიშ ს წო რე ბით იმ ფაქ ტის გა მო, რომ 
ირაკ ლი ზა ქა რე იშ ვი ლი იცავ და ერთ კონ კ რე ტულ 
პირს. 

ზე მოთხ სე ნე ბულ წე რი ლებ ში, CCBE-მ სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებს მოს თხო ვა ყვე ლა ზე მოთ 
ჩა მოთ ვ ლი ლი საქ მე ე ბის გა მო ძი ე ბა და ად ვო კატ თა 
წი ნა აღ მ დეგ, დევ ნა სა და ძა ლა დო ბა ში დამ ნა შა ვე ე-
ბის დას ჯა. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის და მა ტე ბით, CCBE-მ 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებს მი მარ თა 
თხოვ ნით, მი ე ღოთ ყვე ლა აუცი ლე ბე ლი ზო მა იმი-
სათ ვის, რომ მო მა ვალ ში, თა ვი დან ყო ფი ლი ყო აცი-

ლე ბუ ლი ყო ველ გ ვა რი დევ ნა ად ვო კატ თა წი ნა აღ მ დეგ 
და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ყო ფი ლი ყო ქარ თ ვე ლი ად ვო-
კა ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, თა ვი სუფ ლად, ყო ველ გ ვა რი 
და ში ნე ბის გა რე შე, გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ მათ ზე და-
კის რე ბუ ლი თი თო ე უ ლი პრო ფე სი უ ლი მო ვა ლე ო ბა, 
და ში ნე ბის, დაბ რ კო ლე ბის, დევ ნის ან არა სა თა ნა დო 
ჩა რე ვის გა რე შე, სა ხელ მ წი ფო ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შე სა ბა მი სად, რომ ლე ბიც მო ცე მუ ლია „ადვოკატთა 
რო ლის შე სა ხებ” გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ძი რი თად 
პრინ ცი პებ ში (1990) და 2000 წლის 25 ოქ ტომ ბ რით 
და თა რი ღე ბუ ლი, „ადვოკატის პრო ფე სი ის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ” ევ რო საბ ჭოს რე-
კო მენ და ცი ა ში.

CCBE-ს არა ვი თა რი პა სუ ხი არ მი უ ღია გა სულ წელს 
გაგ ზავ ნილ სა კუ თარ წე რი ლებ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს სა-
ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის მხრი დან. 2015 წლის იან-
ვ რის თვე ში, CCBE-მ ხე ლახ ლა გა უგ ზავ ნა ზე მოთხ-
სე ნე ბუ ლი წე რი ლე ბი სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის 
ად მი ნის ტ რა ცი ის უფ როსს და მო ითხო ვა ინ ფორ მა-
ცია იმის თა ო ბა ზე, თუ რა მოქ მე დე ბე ბი გან ხორ ცი-
ელ და აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტის კუთხით. 
დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით, CCBE-ს არც ზე მო აღ-
ნიშ ნულ წე რილ ზე მი უ ღია პა სუ ხი.

შე და რე ბით უახ ლო ეს წარ სულ ში, კი დევ ერ თი საქ-
მე წა რედ გი ნა CCBE-ს. საქ მე ეხე ბა ად ვო კატ - ნუგ-
ზარ სა მარ ჯიშ ვილს, რო მე ლიც და კა ვე ბუ ლი იქ-
ნა ქა ლაქ ახალ ცი ხე ში, 2014 წლის 2 აგ ვის ტოს, 
„სამართალდამცავისათვის წი ნა აღ მ დე გო ბის გა-
წე ვის, მის წი ნა აღ მ დეგ მუ ქა რის ან ძა ლა დო ბის გა-
მო ყე ნე ბის” ბრალ დე ბით. ად ვო კა ტი აწარ მო ებ და 
(საკუთარი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის გა მო ყე ნე ბით), 
პო ლი ცი ის ოფიც რე ბის მი ერ მო ქა ლა ქე ზე თავ დას-
ხ მის ფაქტს. ახალ ცი ხის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტის 
უფ რო სის მო ად გი ლემ ჩა მო არ თ ვა ად ვო კატს მო ბი-
ლუ რი ტე ლე ფო ნი და მი სი და პა ტიმ რე ბის ბრძა ნე ბა 
გას ცა. საქ მე გა და ე ცა სა სა მარ თ ლოს, რო მელ მაც ად-
ვო კა ტი ნუგ ზარ სა მარ ჯიშ ვი ლი უდა ნა შა უ ლოდ ცნო 
გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ არც ერ თი წარ მოდ გე ნი ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბით არ და დას ტურ და ად ვო კა ტის მი-
ერ, ზე მოთ მი თი თე ბუ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ჩა დე-
ნას. სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ-
დო მა რემ - ზა ზა ხა ტი აშ ვილ მა მი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს 
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მთა ვარ პრო კუ რორს და მო ითხო ვა ად ვო კა ტის, ნუგ-
ზარ სა მარ ჯიშ ვი ლის უკა ნო ნო და პა ტიმ რე ბის ფაქ ტის 
გა მო ძი ე ბა. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის მი უ ხე და ვად, დღე ვან-
დე ლი მდგო მა რე ო ბით, ცხა დი ა, რომ პრო კუ რა ტუ რას 
არ და უწყია გა მო ძი ე ბა ზე მოთხ სე ნე ბულ საქ მეს თან 
და კავ ში რე ბით. ჩვენ აგ რეთ ვე გვაც ნო ბეს სხვა საქ-
მის შე სა ხე ბაც, რო მე ლიც აღ ძ რუ ლი იქ ნა ად ვო კა ტის - 
მ ზია თო მაშ ვი ლის წი ნა აღ მ დეგ და რო მე ლიც ცხა დად 
წარ მო ა ჩენს ად ვო კატ თა სუსტ, არამ ყარ პო ზი ცი ას, 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის ფარ გ ლებ ში. CCBE ამ-
ჟა მად იმ ყო ფე ბა ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი უახ ლე სი საქ მე ე-
ბის დე ტა ლე ბის შეს წავ ლის პრო ცეს ში.

ზე მოთხ სე ნე ბუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბი თა და უახ ლე სი 
საქ მის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო მე ლიც ასა ხავს იმ სა-
ერ თო კლი მატს, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც, ად ვო კა ტე ბი 
ახორ ცი ე ლე ბენ სა კუ თარ პრო ფე სი ას სა ქარ თ ვე ლო-
ში, CCBE კვლავ უკი დუ რე სად შეშ ფო თე ბუ ლი რჩე ბა, 
სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბით, იური დი-
უ ლი პრო ფე სი ის კუთხით.

სწო რედ ამ მი ზე ზით, CCBE გთხოვთ, მი მარ თოთ სა-
ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებს და მოს თხო-
ვოთ ინ ფორ მა ცი ის წარ მოდ გე ნა, ზე მოთხ სე ნე ბულ 
საქ მე ებ თან და კავ ში რე ბით. CCBE აგ რეთ ვე გთხოვთ 
მო უ წო დოთ მათ რა თა გა ტა რე ბულ იქ ნას ყვე ლა 
აუცი ლე ბე ლი ზო მა იმ მიზ ნით, რომ მო მა ვალ ში, თა-
ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი ად ვო კატ თა წი ნა აღ მ დეგ ძა-
ლა დო ბა და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნას ქარ თ ვე ლი ად-
ვო კა ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, სა კუ თა რი პრო ფე სი უ ლი 

და ნარ თე ბი: 

CCBE-ს 2014 წლის 18 თე ბერ ვ ლით და თა რი ღე ბუ ლი წე რი ლი; 

CCBE-ს 2014 წლის 3 ივ ნი სით და თა რი ღე ბუ ლი წე რი ლი. 
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უფ ლე ბა–მო ვა ლე ო ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლონ ყო ველ გ ვა-
რი და ში ნე ბის, ხელ შეშ ლის, დევ ნის ან არა სა თა ნა დო 
ჩა რე ვის გა რე შე.

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ რა ი მე სა ხის მხარ და ჭე რა დაგ-
ჭირ დე ბათ ჩე მი მხრი დან, ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი სა-
კითხის გა და საჭ რე ლად, გთხოვთ, და უ ყოვ ნებ ლივ 
და მი კავ შირ დეთ.

მად ლო ბას მო გახ სე ნებთ, ჩვე ნი შეშ ფო თე ბის მხედ ვე-
ლო ბა ში მი ღე ბის თ ვის.

 
პა ტი ვის ცე მით,

მა რია სლა ზა კი
პრე ზი დენ ტი

 

 

2014 წლის 10 თე ბერ ვალს სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭოს გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის სა ფუძ ველ ზე სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო მი ტე ტის დე-
ბუ ლე ბა ში შე ვი და რი გი ცვლი ლე ბე ბი, კერ ძოდ კო მი-
ტე ტის წევ რ თა რა ო დე ნო ბა 12-დან 15-მდე გა ი ზარ და, 
რო მელ თა გან არა უ მე ტეს 3 წევ რის შერ ჩე ვას ახორ ცი ე-
ლებს კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ-
ჭოს წევ რ თა გან, მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა დით, ხო ლო 
11 წევრს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რ თა გან კო მი ტე-
ტის თავ მ ჯ დო მა რე შე არ ჩევს ღია კონ კურ სის წე სით. 
ამავ დ რო უ ლად წევ რ თა უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა და 1 წლი-
დან 2 წლამ დე ვა დით გა ი ზარ და. ცვლი ლე ბე ბი შე ე ხო აგ-
რეთ ვე კო მი ტე ტის სხდო მა თა გა მარ თ ვის სიხ ში რე სა და 
სხდო მის დღის წეს რიგ ში ცვლი ლე ბა თა შე ტა ნის წესს, 
არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ის თა ნახ მად სის ხ ლის სა მარ თ-
ლის კო მი ტე ტის სხდო მე ბი იმარ თე ბა თვე ში ერ თხელ, 
ხო ლო კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე, აგ რეთ ვე, კო მი ტე-
ტის შე მად გენ ლო ბის 1/3 უფ ლე ბა მო სი ლია და ა ყე ნოს 
წი ნა და დე ბა სხდო მის დღის წეს რიგ ში ცვლი ლე ბე ბი სა 
და და მა ტე ბე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ წი ნა და დე ბას სხდო-
მის დაწყე ბამ დე. დე ბუ ლე ბის ახა ლი რე დაქ ცი ის მი ხედ-
ვით კო მი ტე ტის სხდო მა ზე, დამ ს წ რე წევ რ თა ან წევ რის 
მოთხოვ ნით დგე ბა ოქ მი, რომ ლ საც ად გენს კო ორ დი ნა-
ტო რი. 

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სის ხ ლის სა-
მარ თ ლის კო მი ტე ტის წევ რ თა არ ჩევ ნე ბი ჩა ტა რე ბუ-
ლი იქ ნა 2014 წლის მარ ტ ში და კო მი ტე ტის წევ რე ბად, 
ღია კონ კურ სის გზით არ ჩე უ ლი იქ ნენ შემ დე გი ად ვო-
კა ტე ბი: ზუ რაბ როს ტი აშ ვი ლი თავ მ ჯ დო მა რე, და თუ-
ნა მო დე ბა ძე (თანათავმჯდომარე), გი ორ გი თევ ზა ძე 
(თანათავმჯდომარე),ირმა ჭკა დუა (თანათავმჯდომარე), 

ანგარიში 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის

სისხლის სამართლის კომიტეტის მიერ

2015 წელს შესრულებული სამუშაოს შესახებ

ჩო ფი კაშ ვი ლი არ ჩი ლი, სად რა ძე თა მა რი, მსხი ლა ძე ლი-
ლი, ქარ ცი ვა ძე ბე სი კი, ჩინ ჩა ლა ძე რა მა ზი, ჩხა ი ძე ელ-
გუ ჯა, ჩი ქო ვა ნი მე რა ბი, გო ლუ ბი ა ნი ლა შა, მო სი აშ ვი ლი 
გა გი, ჩი ვა ძე გე ლა.

სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო მი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის ძი რი თად 
მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად გენს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კა-
ნონ მ დებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის შეს წავ ლა და 
სა თა ნა დო რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა, სა ხელ მ წი ფო-
ში სის ხ ლის სა მარ თ ლის სფე რო ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე-
ო ბის კვლე ვა შემ დ გო მი შე ფა სე ბის მიზ ნით, ისე ვე, რო-
გორც სის ხ ლის სა მარ თ ლის სფე რო ში სა სა მარ თ ლო და 
სა გა მო ძი ე ბო პრაქ ტი კა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის შეს-
წავ ლა- გა მოვ ლე ნა და არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის ანა ლი-
ზი, კო მი ტეტ ში შე მა ვა ლი კო მი სი ე ბის მი ერ შე სა ბა მი სი 
დას კ ვ ნე ბი სა და სის ხ ლის სა მარ თ ლის სფე რო ში მოღ ვა წე 
ად ვო კა ტე ბის ნა მუ შევ რე ბის ყო ველ წ ლი უ რი კრე ბუ ლის 
გა მო სა ცე მად მა სა ლე ბის მომ ზა დე ბა, შე სა ბა მი სი მი მარ-
თ ვე ბის, წე რი ლე ბის და სხვა დო კუ მენ ტე ბის მომ ზა დე ბა 
სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ სა და სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ებ ში წარ სად გე ნად. გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ 
არ სე ბობს მთე ლი რი გი პრობ ლე მე ბი სა, რომ ლე ბიც დღე-
ი სათ ვის არ სე ბობს სის ხ ლის სა მარ თალ ში რო გორც სა-
კა ნონ მ დებ ლო, ისე სა სა მარ თ ლო და სა გა მო ძი ე ბო პრაქ-
ტი კის თვალ საზ რი სით, რომ ლე ბიც ცნო ბი ლია რო გორც 
იურის ტე ბი სათ ვის, ისე ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის; 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო მი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა-
დი სა გა ნია იმ საკ ვან ძო სა კითხე ბის გან ხილ ვა და შე სა-
ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის მომ ზა დე ბა, რომ ლე ბიც ეხე ბა 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში დაც ვი სა და ბრალ დე-
ბის მხა რე თა თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის უზ რუნ ველ ყო-
ფას, ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლოს ფუნ ქ ცი ებ სა და 
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ამო ცა ნებს, აღ კ ვე თის ღო ნის ძი ე ბის შერ ჩე ვის თა ო ბა ზე 
საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სო ბას ადა მი ა-
ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ კონ ვენ ცი ას თან და სხვა სა ერ-
თა შო რი სო ნორ მებ თან, წი ნა სა სა მარ თ ლო სხდო მას და 
სა სა მარ თ ლო ში საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის თა ვი სე ბუ-
რე ბებს. სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სით 
დად გე ნი ლი იმ ნორ მე ბის შე სა ბა მი სო ბა სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებ თან, რომ ლე ბიც შე ე ხე ბა სას ჯე ლის და ნიშ-
ვ ნის ზო გად საწყი სებს, სას ჯე ლის და ნიშ ვ ნას და ნა შა-
ულ თა და გა ნა ჩენ თა ერ თობ ლი ო ბის დროს, და ნა შა უ ლის 
ამ ს რუ ლებ ლო ბას და და ნა შა ულ ში თა ნა მო ნა წი ლე ო ბას, 
სას ჯე ლის შე ჯა მე ბის წესს და ა.შ. 

გა მომ დი ნა რე ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი დან სა ქარ თ ვე ლოს ად-
ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე თა 
კო მი ტეტ ში ჩა მო ყა ლიბ და შემ დე გი კონ კ რე ტუ ლი მი მარ-
თუ ლე ბე ბი:

1. სის ხ ლის სა მარ თ ლის კა ნონ მ დებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის შეს წავ ლა, გა ა ნა ლი ზე ბა და სა თა ნა დო 
რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა, რომ ლე ბიც წარ დ გე ნი-
ლი იქ ნე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი სა და ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე. ამ ამო ცა ნის 
შე სას რუ ლებ ლად კო მი ტე ტის ფარ გ ლებ ში შე იქ მ ნა 2 სა-
მუ შაო ჯგუ ფი, რო მე ლიც სის ხ ლის სა მარ თ ლის ზო გად 
ნა წილ ზე და სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კა ნონ მ-
დებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მა ტუ რი სა კითხებ ზე მუ-
შა ობს.

2. მოხ სე ნე ბე ბის წა კითხ ვა და დის კუ სი ე ბის გა მარ თ ვა 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებ ზე.

3. სის ხ ლის სა მარ თ ლის სფე რო ში სა სა მარ თ ლო და სა გა-
მო ძი ე ბო პრაქ ტი კის შეს წავ ლა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა კო მი-
ტე ტი სათ ვის წარ დ გე ნი ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის იმ გ ვა რი 
საქ მე ე ბის შეს წავ ლა ში, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ სა-
ზო გა დო ე ბის და ინ ტე რე სე ბის სა განს და გა აჩ ნი ათ მნიშ-
ვ ნე ლო ბა სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და 
ზო გა დად სა მარ თ ლის გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით. 

4. და გეგ მი ლია სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ ზე მო მუ-
შა ვე ად ვო კა ტე ბის სა უ კე თე სო ნა მუ შევ რე ბის გა მოქ-
ვეყ ნე ბა ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის ჟურ ნალ ში და მა თი 
გა მო ცე მა.

5. მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო-
ცე სო კო დექ ს ში და სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში შე-
სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის შემ მუ შა ვე ბელ უწყე ბა თა შო რის 
სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭოს სა მუ შაო ჯგუ ფის მუ შა ო ბა ში. 

აღ ნიშ ნუ ლი ამო ცა ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად სის ხ ლის სა-
მარ თ ლის კო მი ტე ტის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი იქ ნა შემ დე გი 
სა მუ შა ო: 

კო მი ტე ტის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი იქ ნა ცვლი ლე ბა თა პა-
კე ტი სის ხ ლის სა მარ თ ლის და სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საპ რო ცე სო კო დექ სებ ში შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბის შე-
ტა ნის თა ო ბა ზე. აღ ნიშ ნულ ცვლი ლე ბებ ზე მუ შა ო ბა მიმ-
დი ნა რე ობ და მ/წ გან მავ ლო ბა ში და გახ და ფარ თო მსჯე-
ლო ბის სა გა ნი. კერ ძოდ კო მი ტე ტის მი ერ მომ ზა დე ბულ 
იქ ნა მო საზ რე ბე ბი და შე ნიშ ვ ნე ბი 2015 წელს და გეგ მი ლი 
სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ. ცვლი ლე ბე-
ბი ეხე ბა ადა მი ა ნის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ-
ლის, ჯან მ რ თე ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა-
უ ლის, სას ჯელ თა სა ხე ებს, ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლი სა და 
ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის საფ რ თხის შექ მ ნას, სქე სობ რი ვი 
თა ვი სუფ ლე ბი სა და ხელ შე უ ხებ ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ და-
ნა შა ულ ს , გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის ხელ ყო ფას, ეკო-
ნო მი კურ და ნა შა უ ლებს, სა ზო გა დო ებ რი ვი უშიშ რო ე ბი სა 
და წეს რი გის წი ნაღ მ დეგ მი მარ თულ და ნა შა უ ლებს, ნარ-
კო ტი კულ და ნა შა ულს, კი ბერ და ნა შა ულს, სა ხელ მ წი ფოს, 
სა ერ თა შო რი სო და ეროვ ნუ ლი უშიშ რო ე ბის წი ნა აღ მ დეგ 
მი მარ თულ და ნა შა უ ლებს, სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის 
და სა მარ თალ წარ მო ე ბის სხვა მო ნა წი ლე თა წი ნა აღ მ დეგ 
მი მარ თულ და ნა შა ულს, სამ ხედ რო სამ სა ხუ რის წი ნა აღ-
მ დეგ მი მარ თულ და ნა შა უ ლებს, კა ცობ რი ო ბის წი ნა აღ მ-
დეგ მი მარ თულ და ნა შა უ ლებს.

სა ყუ რადღე ბო ა, რომ ზოგიერთ მნიშვნელოვან 
საკანონმდებლო ცვლილებებს განსაკუთრებით დიდი 
დრო დაეთმო, კერძოდ, ფარ თო მსჯე ლო ბის სა გა ნი გახ-
და ნარ კო ტი კუ ლი და ნა შა უ ლი, ჯა რი მის ოდე ნო ბის გან-
საზღ ვ რა, კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ზე უფ რო მსუ-
ბუ ქი სას ჯე ლის და ნიშ ვ ნა, მხა რე ებს შო რის საპ რო ცე სო 
შე თან ხ მე ბის სა კითხები. 

ვი ნა ი დან კო მი ტე ტის ერ თი წევ რის ად გი ლი ჯერ კი დევ 
ვა კან ტუ რი იყო, 2015 წელს კო მი ტე ტის ახალ წევ რად 
ღია კონ კურ სის გზით არ ჩე ულ იქ ნა ად ვო კა ტი ბე ლა ბა-

შა რა ძე, ხო ლო კო მი ტე ტის წევ რო ბა შე უწყ და ქ-ნ ლი ლი 
მსხი ლა ძეს, რო მე ლიც მო სა მარ თ ლის თა ნამ დე ბო ბა ზე 
იქ ნა გამ წე სე ბუ ლი.

2015 წლის მე ო რე ნა ხევ რის გან მავ ლო ბა ში სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის კო მი ტეტ მა აქ ტი უ რად გა ნაგ რ ძო მუ შა ო ბა 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის სფე რო ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის 
აღ მო საფხ ვ რე ლად. მათ შო რის ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სა კითხი სა, რო გო რი ცაა ად ვო კა ტის უფ ლე ბებ თან და-
კავ ში რე ბუ ლი გა რან ტი ე ბი, რაც სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბით არის აღი ა რე ბუ ლი და გან მ ტ კი ცე ბუ ლი.

კო მი ტე ტის წევ რებ მა წა რად გი ნეს მთე ლი რი გი რე-
კო მენ და ცი ე ბი, რო მე ლიც სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ-
რო ცე სო კო დექ ს ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნას ისა ხავ და 
მიზ ნად.

მა გა ლი თად, სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო მი ტე ტის წევ რ-
მა, სა მარ თ ლის დოქ ტორ მა ქ-მა თა მარ სადრაძემ კო-
მი ტე ტის წევ რებს წა რუდ გი ნა საპ რო ცე სო კო დექ ს ში 
გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტი, რო-
მელ მაც კო მი ტე ტის წევ რ თა უმ რავ ლე სო ბის მო წო ნე-
ბა და იმ სა ხუ რა და არა ერ თი სხდო მის გან მავ ლო ბა ში 
გან ხილ ვის შე დე გად, კო მი ტეტ მა შე ი მუ შა ვა სა კა ნონ-
მ დებ ლო ცვლი ლე ბა თა პრო ექ ტი, რო მე ლიც ით ვა ლის-
წი ნებს ისე თი სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლა ცი ე ბის შე მო-
ღე ბას, რაც ად ვო კა ტი სა და მი სი დაც ვის ქვეშ მყო ფი 
პი რის ურ თი ერ თო ბის კონფიდენციალობის პრინ ციპს 
გა ნამ ტ კი ცებს, შე დე გად აიკ რ ძა ლე ბა ურ თი ერ თო ბა ზე 
ისე თი შეზღუდ ვის და წე სე ბა, რო მე ლიც ხელს შე უშ-
ლის დაც ვის სა თა ნა დო გან ხორ ცი ე ლე ბას, ად ვო კატ სა 
და კლი ენტს შო რის ურ თი ერ თო ბა ში რა ი მე სა ხით ჩა-
რე ვას, მა თი კო მუ ნი კა ცი ის შე დე გად შედ გე ნი ლი დო-
კუ მენ ტის რა ი მე ფორ მით გაც ნო ბას, რო გორც სა მარ-
თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ ში, ისე სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის 
დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში შე მა ვალ და წე სე ბუ ლე ბებ ში. 

კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის პრინ ცი პი ასე ვე შე ე ხე ბა პი რის 
ბრალ დე ბუ ლად ცნო ბამ დე ურ თი ერ თო ბას მის შე საძ ლო 
ად ვო კატ თან. კა ნონ პ რო ექ ტის თა ნახ მად ბრალ დე ბულ-
სა და მსჯავ რ დე ბულს მი ე ნი ჭე ბა უფ ლე ბა შე უზღუ და ვი 
დრო ი თა და რა ო დე ნო ბით შეხ ვ დეს ად ვო კატს.

წარ მოდ გე ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის თა ნახ მად სსსკ-ს 84-ე 

მუხ ლი (დაცვის მხა რის სა გა მო ნაკ ლი სო უფ ლე ბა) უნ და 
აღ დ გეს იგი ვე რე დაქ ცი ით.

ად ვო კა ტის უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი დე ტა ლუ რად იქ ნა 
გა წე რი ლი 44-ე მუხ ლის ახალ რე დაქ ცი ა ში, რო მე ლიც 
მთელ რიგ სი ახ ლე ებს ით ვა ლის წი ნებს კერ ძოდ, სა კა ნონ-
მ დებ ლო ცვლი ლე ბა აყა ლი ბებს, რომ ად ვო კა ტი სა ად ვო-
კა ტო საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებს და მო უ კი დებ ლად და 
მას ში ჩა რე ვა და უშ ვე ბე ლი ა, გან მ ტ კიც და ის პრინ ცი პი, 
რომ არ შე იძ ლე ბა ად ვო კა ტი და ი კითხოს მოწმედ ან გა-
მო ი კითხოს იმ საქ მე ზე, რო მელ შიც იგი მო ნა წი ლე ობ და, 
რო გორც ად ვო კა ტი (დამცველი ან წარ მო მად გე ნე ლი), ან 
გა ნა ხორ ცი ე ლა რჩე ვის მი ცე მა ან კონ სულ ტა ცი ა, ად ვო-
კატს არ და ე კის რე ბა პა სუ ხის მ გებ ლო ბა იმ გან ცხა დე-
ბი სათ ვის, რო მე ლიც მან ზე პი რად ან წე რი ლო ბით წა-
რუდ გი ნა სა სა მარ თ ლოს ან ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნოს 
კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, კონ ფი დენ ცი-
ა ლუ რია ნე ბის მი ე რი ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც ად ვო კატ-
მა მი ი ღო კლი ენ ტი სა გან ან იური დი უ ლი რჩე ვის მი ღე ბის 
სხვა მსურ ვე ლი სა გან, ად ვო კატ სა და კლი ენტს შო რის 
წარ მო ე ბუ ლი სა უბ რის მი ყუ რა დე ბა ან / და ჩა წე რა და უშ-
ვე ბე ლი ა, ხო ლო მათ შო რის მი მო წე რა – ხელ შე უ ხე ბე ლი, 
და უშ ვე ბე ლია ად ვო კა ტი სა და მი სი დაც ვის ქვეშ მყო ფი 
პი რის ურ თი ერ თო ბა ში რა ი მე ფორ მით ჩა რე ვა, მა თი კო-
მუ ნი კა ცი ის შე დე გად შედ გე ნი ლი დო კუ მენ ტის რა ი მე 
ფორ მით გაც ნო ბა რო გორც სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო-
ებ ში, ისე სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში შე-
მა ვალ და წე სე ბუ ლე ბებ ში , ად ვო კა ტის მი მართ ფა რუ ლი 
სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის ჩა ტა რე ბა და უშ ვე ბე ლია და 
ის ჯე ბა კა ნო ნით.

წარ მოდ გე ნი ლი ნო ვა ცი ის თა ნახ მად, ად ვო კატს მი ე ნი-
ჭე ბა უფ ლე ბა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს დაც ვის მხა რის შუ-
ამ დ გომ ლო ბით ჩა ტა რე ბულ სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბა ში, 
და უს ვას შე კითხ ვე ბი და სა კითხ პირს, მო ითხო ვოს ოქ მ ში 
იმ მო ნა ცე მე ბის შე ტა ნა, რომ ლე ბიც უარ ყოფს ბრალ დე-
ბას ან ამ სუ ბუ ქებს ბრალ დე ბუ ლი სა თუ მსჯავ რ დე ბუ-
ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, ად ვო კატს მი ე ნი ჭე ბა უფ ლე ბა 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს ბრალ დე ბუ ლი სათ ვის ბრალ დე ბის 
წა ყე ნე ბა ში და მის და კითხ ვებ ში, ად ვო კატს მი ე ნი ჭე ბა 
უფ ლე ბა შეკ რი ბოს დაც ვი სათ ვის სა ჭი რო მო ნა ცე მე ბი 
და ისი ნი მტკი ცე ბუ ლე ბა თა სა ხით წა რუდ გი ნოს პრო ცე-
სის მწარ მო ე ბელ ორ გა ნოს, მო ითხო ვოს და და უბ რ კო-
ლებ ლად მი ი ღოს სა ხელ მ წი ფო ან / და არა სა ხელ მ წი ფო 
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ორ გა ნო ე ბი დან დო კუ მენ ტი, ინ ფორ მა ცია თუ სხვა ნივ-
თი ე რი მტკი ცე ბუ ლე ბა ყვე ლა სა ხელ მ წი ფო ან / და არა სა-
ხელ მ წი ფო ორ გა ნი ზა ცია ვალ დე ბუ ლია და უ ყოვ ნებ ლივ 
და აკ მა ყო ფი ლოს ად ვო კა ტის მო ცე მუ ლი მოთხოვ ნა, გა-
ა სა ჩივ როს სა სა მარ თ ლოს გა ნა ჩე ნი და სხვა შე მა ჯა მე ბე-
ლი სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ნი.

ხო ლო, ბრალ დე ბის მხა რე ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბა საქ მე ში 
ად ვო კა ტის ჩარ თ ვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის თა-
ნა ვე, ად ვო კატს შე უ თან ხ მ დეს გო ნივ რულ ვა და ზე სა გა-
მო ძი ე ბო ორ გა ნო ში გა მო საცხა დებ ლად და ად ვო კა ტის 
მის ვ ლამ დე და უ ყოვ ნებ ლივ შე ა ჩე როს ად ვო კა ტის დაც-
ვის ქვეშ მყო ფი პი რის მი მართ წარ მო ე ბუ ლი სა გა მო ძი ე-
ბო და საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბა. 

სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის თა ნახ მად და უშ ვე ბე ლი 
გახ დე ბა ად ვო კა ტის პი რა დი ჩხრე კა, მი სი ბი ნის, სა მუ-
შაო ად გი ლის ან / და სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის ჩხრე-
კა სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა-
რის წი ნას წა რი წე რი ლო ბი თი თან ხ მო ბის გა რე შე.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო მი ტე ტის მი-
ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის მომ ზა დე ბა მი მარ-
თუ ლი იყო სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში მხა რე თა შე-
ჯიბ რო ბი თო ბი სა და თა ნას წო რო ბის გაძ ლი ე რე ბი სა კენ, 
სა მარ თალ წარ მო ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ .

რო გორც ზე მოთ იქ ნა აღ ნიშ ნუ ლი კო მი ტე ტის რე კო მენ-
და ცი ე ბი ით ვა ლის წი ნებს სსსკ-ში სპე ცი ა ლუ რი წე სე ბის 
შე მუ შა ვე ბას, რაც შექ მ ნის გა რან ტი ებს ად ვო კა ტის ან 
სა ად ვო კა ტო ოფი სის მი მართ სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის 
და სხვა საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას 
პრო ფე სი უ ლი სა ი დუმ ლო ე ბის დაც ვის უზ რუნ ველ სა ყო-
ფად, რაც გუ ლის ხ მობს ად ვო კა ტის / სა ად ვო კა ტო ოფი-
სის მი მართ ჩა ტა რე ბუ ლი ჩვე უ ლებ რი ვი სა გა მო ძი ე ბო 
მოქ მე დე ბე ბის შემ თხ ვე ვა შიც, ფა რუ ლი მოქ მე დე ბე ბის 
მსგავ სად დად გინ დეს კონ კ რე ტუ ლი, შემ ზღუ და ვი წე სე-
ბის და ნერ გ ვას. 

დაც ვის მხა რეს, ბრალ დე ბის მხა რის მსგავ სად მი ე ცე-
მა უფ ლე ბა სა სა მარ თ ლოს მეშ ვე ო ბით გა მო ითხო ვოს 
მტკი ცე ბუ ლე ბა. ასე თი ცვლი ლე ბა და ად გენს, რომ დაც-
ვის მხა რეს უნ და მი ე ნი ჭოს უფ ლე ბა ბრალ დე ბის მხა რის 
მსგავ სად მო ითხო ვოს და და უბ რ კო ლებ ლად მი ი ღოს სა-

ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბი დან დო კუ მენ ტი თუ სხვა ნივ თი-
ე რი მტკი ცე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც ამო ღე ბის რე გუ ლა ცი ას 
არ ექ ვემ დე ბა რე ბა. 

კო მი ტე ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის თა ნახ-
მად სსსკ-ს 111 მუხ ლის 1 ნა წილ ში და 120-ე მუხ ლის 10 
ნა წილ ში რე კო მენ დე ბუ ლია შე ვი დეს ცვლი ლე ბა და დაც-
ვის მხა რის შუ ამ დ გომ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე და სა სა მარ-
თ ლოს გა ნა ჩე ნით ჩა ტა რე ბუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე-
ბის შე დე გად მო პო ვე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბის პირ ვე ლა დი 
გა მოკ ვ ლე ვის უფ ლე ბა მი ე ნი ჭოს დაც ვის მხა რეს. 

ასე ვე, სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის უშუ ა ლოდ ჩა ტა რე ბის 
უფ ლე ბა უნ და და უბ რუნ დეს დაც ვის მხა რეს, რო გორც 
ეს ხორ ცი ელ დე ბო და დათ ვა ლი ე რე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
2014 წლის 1 სექ ტემ ბერს ძა ლა ში შე სულ ნო ვა ცი ამ დე. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო მი ტე ტის რე-
კო მენ და ცი ებს შო რის ად გი ლი ჰპო ვა ად ვო კა ტის დაც-
ვის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ მა გა რან ტი ებ მაც, კერძოდ, 
ცვლი ლე ბე ბის მი ხედ ვით სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს-
ში შე ტა ნილ უნ და იქ ნას ცვლილებები, რომ ლე ბიც ით ვა-
ლის წი ნე ბენ დაც ვის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის ხე ლის შეშ-
ლის ნა წი ლის და მა ტე ბას, საქ მის ყო ველ მ ხ რი ვი, სრუ ლი 
და ობი ექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის თ ვის ხე ლის შეშ ლის მიზ ნით 
ად ვო კა ტის საქ მი ა ნო ბა ში ამა თუ იმ ფორ მით უკა ნო-
ნო ჩა რე ვის სა კითხს, ასე ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა 
დაც ვის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში რე ბით მუ ქა რი სა 
და ძა ლა დო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ თხ ვე ვე ბიც. ამავ-
დ რო უ ლად კო მი ტე ტის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი სა კა ნონ-
მ დებ ლო ცვლი ლე ბა ით ვა ლის წი ნებს სსსკ-ს 120-ე მუხ-
ლის მე-10 ნა წი ლის მთლი ა ნად კო დექ სი დან ამო ღე ბას.

2015 წელს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო მი ტე ტის მი ერ წარ-
მოდ გე ნილ იქ ნა რე კო მენ და ცი ე ბი იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ-
როს მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ-
სა ჯუ ლე ბის კო დექ სის პრო ექ ტ თან და კავ ში რე ბი თაც. 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის სფე რო ში მრავ ლად არ სე ბუ ლი, 
რთუ ლი პრობ ლე მე ბის შეს წავ ლა და მა თი გა დაწყ ვე ტის 
გზე ბის მო ძი ე ბა დღე ი სათ ვის კვლა ვაც წარ მო ად გენს სა-
ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სის ხ ლის სა მარ თ-
ლის კო მი ტე ტის მნიშ ვ ნე ლო ვან ამო ცა ნას, რის თა ო ბა-
ზეც და გეგ მი ლია მუ შა ო ბის გაგ რ ძე ლე ბა მო მა ვალ შიც.

ბა ტო ნო კა ხა, თქვენ ასო ცი ა ცი ის პირ ვე ლი თავ
მ ჯ დო მა რე ბრძან დე ბით, გვი ამ ბეთ ასო ცი ა ცი ის 
და ფუძ ნე ბის შე სა ხებ, რა პე რი პე ტი ე ბის გა და
ლახ ვა მო გი წი ათ, რა თა ასო ცი ა ცი ას თა ვი სი მიზ
ნე ბის და ფუნ ქ ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და ეწყო?

2004 წელს დად გა ფაქ ტი, სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ-
თა ასო ცი ა ცია და ფუძ ნე ბუ ლი ყო.  იმი სათ ვის, რომ 
პრო ფე სი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბის ლე გი ტი მა ცია მომ ხ-
და რი ყო, უნ და არ ჩე უ ლი ყო ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო-
მა რე, აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭო, ეთი კის კო მი სი ა.  იმ 
დროს, რო დე საც კა ნონ ზე მი დი ო და მუ შა ო ბა, მეც 
ვი ყა ვი ჩარ თუ ლი, დად გა სა კითხი, უნ და ყო ფი ლი-
ყო ერ თი ასო ცი ა ცი ა, თუ  შექ მ ნი ლო ყო რა მო დე ნი-
მე. შემ დეგ ჩა ით ვა ლა, რომ ად ვო კა ტე ბის ერ თი ან 

ასო ცი ა ცი ა ში  გა ერ თი ა ნე ბა არ ზღუ დავ და პრო-
ფე სი ის თა ვი სუფ ლე ბას და გა დაწყ და შექ მ ნი ლი ყო 
ერ თი ა ნი, ეროვ ნუ ლი ასო ცი ა ცი ა. იმის გა მო, რომ 
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ად ვო კა ტე ბი არ არ სე ბობ დ ნენ, 
სა ერ თო კრე ბის მოწ ვე ვა  ვერ ხერ ხ დე ბო და.  თუ 
იუს ტი ცი ის მა შინ დე ლი საბ ჭო გა მოც დას არ ჩა ა-
ტა რებ და, ვერ შედ გე ბო და ის კორ პუ სი, რო მე ლიც 
შემ დ გომ  თავ მ ჯ დო მა რეს, აღ მას რუ ლე ბელ საბ ჭოს 
და ეთი კის კო მი სი ას აირ ჩევ და. აქე დან გა მომ დი-
ნა რე, 2005 წელს, რამ დე ნი მე ტეს ტი რე ბის შე დე-
გად შედ გა ად ვო კა ტე ბის სა თა ნა დო რა ო დე ნო ბა. 
მახ სოვს, 912 კა ცი იყო, ვინც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო  
დამ ფუძ ნე ბელ კე რე ბა ში. 

რა უძღო და ამას, რო გორ ვი თარ დე ბო და პრო ცე
სი? 

სა ქარ თ ვე ლო ში, ყვე ლა ხე ლი სუფ ლე ბის დროს, 
იყო მცდე ლო ბა, რომ ეს კორ პუ სი   პო ლი ტი კუ რი 
მიზ ნე ბის თ ვის ყო ფი ლი ყო გა მო ყე ნე ბუ ლი. ჩე მი 
თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის დრო საც იყო მცდე ლო ბა. ჩვე-
ნი მთა ვა რი მი ზა ნი იყო, ასო ცი ა ცია არ ყო ფი ლი ყო 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ მარ თუ ლი და ად ვო-
კატ თა ასო ცი ა ცი ის მთა ვა რი ამო ცა ნა ყო ველ თ ვის 
იქ ნე ბა  პრო ფე სი უ ლი ნე იტ რა ლი ტე ტის შე ნა ჩუ ნე-
ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ის საფ რ თხე ე ბი, რომ ლე-
ბიც შე ვარ დ ნა ძის და სა ა კაშ ვი ლის ხე ლი სუფ ლე ბის 
პე რი ოდ ში არ სე ბობ და,  დღეს, კი დევ უფ რო მე ტად 
არ სე ბობს.  სწო რედ ამ საფ რ თხე ებ მა გა ნა პი რო ბა 
ის და პი რის პი რე ბა და ბა ტა ლი ე ბი, რაც ასო ცი ა ცი-
ის შექ მ ნას ახ ლ და.   მთა ვა რი იყო, რომ ად ვო კატ-
თა ასო ცი ა ცი ის სა ერ თო კრე ბას თავ მ ჯ დო მა რედ, 
აღ მას რუ ლე ბელ საბ ჭო ში და ეთი კის კო მი სი ა ში 
აერ ჩია ის პი რე ბი, რომ ლე ბიც ად ვო კატ თა პრო-
ფე სი ა ზე იზ რუ ნებ დ ნენ და არა რო მე ლი მე პო ლი-

კა ხა ას ლა ნიშ ვი ლი: 

მქონ და ამ ბი ცი ა, სა ქარ თ ვე ლო ში  ძლი ე რი 
ად ვო კატ თა კორ პუ სი ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო

ინტერვიუსაქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობა 
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ტი კურ ძა ლებ თან გა რი გე ბის მი საღ წე ვად იბ რ ძო-
ლებ დ ნენ.

სა ბო ლოო ჯამ ში, გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო ცა ერ თი-
ა ნი ასო ცი ა ცი ის სა სარ გებ ლოდ იქ ნა მი ღე ბუ ლი, 
შემ დეგ უკ ვე, რე ფორ მა ტორ თა გუნდს აღარ აწყობ-
და ეს, თუ მათ თ ვის მი სა ღე ბი პი რი არ გახ დე ბო და 
თავ მ ჯ დო მა რე. შემ დ გომ, ამან   კრე ბის გა და დე ბა 
გა მო იწ ვი ა. 2004 წელს გა დაწყ და კრე ბის ჩა ტა რე ბა 
და  რამ დენ ჯერ მე გა და ვად და. თუმ ცა, ეს პრო ცე-
სი 2005 წელს სა ერ თო კრე ბის მოწ ვე ვით დამ თავ-
რ და. მაგ რამ იმის გა მო, რომ მოხ და ჩე მი არ ჩე ვა, 
კრე ბა ჩა ი შა ლა  და ფაქ ტი ფაქ ტად შედ გა, და არ-
ს და სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ა.  თუმ-
ცა,  აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭოს არ ჩევ ნე ბის  ჩა ტა რე-
ბა ვერ მო ხერ ხ და,  ეს იყო სა ბო ტა ჟი, რო მელ საც 
ჩვე ნი კო ლე გე ბი აწყობ დ ნენ  და ცდი ლობ დ ნენ სა-
ერ თოდ დაშ ლი ლი ყო ასო ცი ა ცია და გა მოცხა დე-
ბუ ლი ყო არ შემ დ გა რად. რა ტომ?  იმი ტომ, რომ აღ-
მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭო ვერ აირ ჩა და თავ მ ჯ დო მა რე 
ვერ გა ნა ხორ ცი ე ლებ და უფ ლე ბა მო სი ლე ბას,  რად-
გან  ასო ცი ა ცი ის საქ მი ა ნო ბის თ ვის და გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად   აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭოს 
არ სე ბო ბა აუცი ლე ბე ლი იყო. თუმ ცა, ეს იმას არ 
ნიშ ნავს, რომ თავ მ ჯ დო მა რე წარ მო მად გენ ლო ბით 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ვერ გა ნა ხორ ცი ე ლებ და. აქე-
დან გა მომ დი ნა რე, ყვე ლა ფე რი იყო და მო კი დე ბუ-
ლი ჩემს ნე ბის ყო ფა ზე, იმი ტომ, რომ ამის გაძ ლე ბა 
წე ლი წა დის მან ძილ ზე, რო ცა რამ დე ნი მე სარ ჩე ლი 
იქ ნა შე ტა ნი ლი სა სა მარ თ ლო ში ძა ლი ან რთუ ლია 
და ვფიქ რობ ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რო ცა 10 წე ლი 
გა ვი და და ჩვენ მა კო ლე გებ მა უნ და იცოდ ნენ, თუ 
რის შე დე გად შე იქ მ ნა ასო ცი ა ცი ა. მინ და ჩა ვა ხე-
დო დე ტა ლებ ში, მოხ და კრე ბის სა ბო ტა ჟი, თით ქოს  
ჩა ნა წე რი კა ნონ ში, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავ და აღ-
მას რუ ლე ბელ საბ ჭო ში წევ რ თა არ ჩე ვის წესს, იყო 
ბუნ დო ვა ნი, იქ ეწე რა, რომ კან დი დატს უნ და მი ე-
ღო კრე ბა ზე დამ ს წ რე თა ხმე ბის უმ რავ ლე სო ბა და 
,,უმრავლესობის“ გან მარ ტე ბა მოხ და ისე, თით ქოს 
9 წევ რის გან ასარ ჩევ პი რებს,  თი თო ე ულ წევრს უნ-
და მი ე ღო დამ ს წ რე წევ რ თა ხმე ბის ნა ხე ვარ ზე  მე-
ტი, რაც იდე უ რად გა მო რიცხუ ლი ა. ამ პრინ ცი პით, 
ვე რას დ როს აირ ჩე ვა საბ ჭო. შემ დ გომ, ასო ცი ა ცი ას 
საფ რ თხე რომ არ შექ მ ნო და, კა ნონ მ დე ბელ მა გა ნა-

ხორ ცი ე ლა ცვლი ლე ბა კა ნონ ში და  ,,უმრავლობის“ 
ნაც ვ ლად ,,უმეტესობა“ ჩა ი წე რა, რაც ნიშ ნავ და, 
იმას, რომ ვინც მეტ ხმას მი ი ღებ და ის ჩა ით ვ ლე ბო-
და არ ჩე უ ლად. 

ამ გ ვა რად, ერთ წელ ზე მე ტი ხნის შემ დეგ, აირ ჩა 
აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭო, შედ გა ორი ფაქ ტი – თავ-
მ ჯ დო მა რე და აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭო. მი ვა დე ქით 
ეთი კის კო მი სი ას, რო მე ლიც ავირ ჩი ეთ.  მოხ და 
ისე, რომ ჩვენ მა კო ლე გებ მა  კო ლექ ტი უ რი სარ ჩე-
ლით გა ა სა ჩივ რეს ჩე მი არ ჩე ვა, თუმ ცა სა ფუძ ვე-
ლი იყო გა უ გე ბა რი, ასო ცი ა ცი ის შედ გო მის ფაქტს 
ასა ჩივ რებ დ ნენ. მახ სოვს, ყვე ლა ზე მძი მე დარ ტყ-
მა მი ვი ღეთ, ეს იყო მო სა მარ თ ლე, ძა ლი ან მინ და 
იცო დეს მან, რომ  მე ეს არას დ როს და მა ვიწყ დე-
ბა, მი სი სა ხე ლია  ნუ ნუ შა ვერ დაშ ვი ლი, რო მელ მაც  
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა შე მი ჩე რა, თით ქოს ამით მე რა-
მე დარ ტყ მას მა ყე ნებ და. ამ დროს, ერ თა დერ თი 
უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი  იყო თავ მ ჯ დო მა რე. მე რე 
მიხ ვ დ ნენ და და მი ტო ვეს მხო ლოდ წარ მო მად გენ-
ლო ბი თი უფ ლე ბა, რა თა შემ დ გომ ში, შე ი ტან დ ნენ 
რა სარ ჩე ლებს, მე, რო გორც და მარ ცხე ბულს, გაწ-
ვა ლე ბულს წა მიყ ვან დ ნენ და ჩემს გა დად გო მა ზე 
მო ვუ წერ დი ხელს, რაც, თა ვის თა ვად არა ფერს 
ნიშ ნავ და. თუმ ცა, ჩე მი გა დად გო მით, ასო ცი ა ცია 
ლიკ ვი და ცი ას გა ნიც დი და. ეს იყო ყვე ლა ზე მძი მე 
პე რი ო დი. ისი ნი ფიქ რობ ნენ, რომ მე და ვუბ რუნ დე-
ბო დი  ჩემს საქ მი ა ნო ბას და ჩვენ დავ ბ რუნ დე ბო-
დით ძველ რე ჟიმ ში, რო ცა იუს ტი ცი ის საბ ჭო გა ნა-
გებ და ყვე ლა ფერს და მრა ვა ლი ასო ცი ა ცი ის იდეა 
აქ ტუ ა ლუ რი გახ დე ბო და.

რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის სა სურ ვე ლი პი რი 
არ იქ ნა არ ჩე უ ლი,  იყო მცდე ლო ბა იმი სა, რომ თავ-
მ ჯ დო მა რე თა ვი სი ნე ბით უნ და გა დამ დ გა რი ყო. სა-
ბო ლოო ჯამ ში მიხ ვ დ ნენ, რომ ამის გამ კე თე ბე ლი 
არ ვი ყა ვი. მე არ მინ და ვინ მემ ისე გა ი გოს, თით ქონ 
ჩვე ნი კო ლე გე ბი რა ი მე საფ რ თხეს წარ მო ად გენ დ-
ნენ, მათ უკან კონ კ რე ტუ ლი პი როვ ნე ბე ბი იდ გ ნენ.  
აქე დან გა მომ დი ნა რე, ეს იყო წმინ და პო ლი ტი კუ რი 
პრო ცე სი და ისი ნი ფიქ რობ დ ნენ, რომ სა სა მარ თ-
ლო ში ერთ–ერ თი სარ ჩე ლი მა ინც გა ა მარ თ ლებ და.

 რა ტი პის სარ ჩე ლე ბი იყო ეს?

ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ამ მი ჩივ ლა, რა-
ტომ? იმი ტომ, რომ   და მა ტე ბი თი მიზ ნე ბი ჰქონ და, 
რომ ლე ბიც  ასო ცი ა ცი ის საქ მი ა ნო ბას თან იკ ვე თე-
ბოდ ნენ.  ასე თი მას შ ტა ბუ რი ასო ცი ა ცი ის შექ მ ნა-
ში წი ნა აღ მ დე გო ბას ხე დავ დ ნენ. ისი ნი ფიქ რობ დ-
ნენ, რომ მო ნო პო ლი ას კარ გავ დ ნენ და ასეც მოხ და. 
თა ვის თა ვად ცხა და, რომ ცდი ლობ დ ნენ ყვე ლა სა-
შუ ა ლე ბით ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რის იმი ჯი შე-
ე ლა ხათ.  ამ ბობ დ ნენ, რომ მე ვი ყა ვი მი ხე ილ სა ა-
კაშ ვი ლის ად ვო კა ტი, ,,გაღმა შე ე და ვე გა მოღ მა 
შეგ რ ჩე ბა“ პრინ ცი პით მებ რ ძოდ ნენ.  

ამ მა ნევ რე ბის წყა ლო ბით გა ი წე ლა ასო ცი ა ცი-
ის შექ მ ნის და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის პრო ცე სი. მინ და 
მკითხ ველ მა იცო დეს, მა შინ ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
კო ლე გია ცალ კე არ სე ბობ და,  მო სა მარ თ ლის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბით, უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბით, 
ფაქ ტობ რი ვად ჩა ნა სახ ში ვე  მო ის პო ასო ცი ა ცი ის 
სწრა ფი და ეფექ ტუ რი საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბის იდე-
ა. ეს გა ა კე თა მო სა მარ თ ლე ნუ ნუ შა ვერ დაშ ვილ მა. 
შემ დეგ, სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო ში შე ი ტა-
ნეს სარ ჩე ლი და თქვეს, რომ ,,ადვოკატთა შე სა ხებ 
კა ნო ნით“, რო მე ლიც ერ თი ან ასო ცი ა ცი ა ში ად ვო-
კატ თა გა ერ თი ა ნე ბას ით ვა ლის წი ნებ და, თა ვი სუ-
ფა ლი გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბას ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ო, 
რაც ცხა დია აბ სურ დი იყო. აქ, მინ და, პო ზი ტი უ-
რი რა კურ სით გა ვიხ სე ნო, ბე სა რი ონ ზო ი ძის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა. მან  გა მო იკ ვ ლია და სავ ლე თის 
ყვე ლა ქვეყ ნის პრაქ ტი კა და მი ვი და დას კ ვ ნამ დე, 
რომ პრო ფე სი ულ გა ერ თი ა ნე ბა ში სა ვალ დე ბუ-
ლო წე სით გა წევ რი ა ნე ბა პი როვ ნე ბის გან ვი თა-
რე ბის თა ვი სუფ ლე ბას არა ნა ი რად არ ზღუ დავს 
(გადაწყვეტილება შე გიძ ლი ათ იხი ლოთ სა კონ ს ტი-
ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს ვებ-გვერ დ ზე).

შემ დ გომ ში ამით არ დამ თავ რე ბუ ლა, სა კონ ს ტი ტუ-
ციო სა სა მარ თ ლო ში გან ც დი ლი მარ ცხის  გა მო, კი-
დევ შე ი ტა ნეს სარ ჩე ლი და შემ დ გომ ში ჩვე ნი წევ რი 
და მა შინ დე ლი მო სა მარ თ ლე გი ორ გი გვე ნე ტა ძე, 
შეგ ვიძ ლია ამ ასო ცი ა ცი ის ფუნ და მენ ტად წარ მო ვა-
ჩი ნოთ, რომ არა ამ კა ცის პა ტი ოს ნე ბა,  რო მე ლიც 
ყვე ლა ფერს კარ გად მიხ ვ და, უარი უთხ რა სარ ჩე-
ლის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე და სა ბო ლოო ჯამ ში, სა ზო-
გა დო ე ბის ის ფრთა, რო მე ლიც ასო ცი ა ცი ის შექ მ ნას 

ებ რ ძო და, გა ჩერ დ ნენ  და მიხ ვ დ ნენ,  რომ უკე თე სი  
გზა იქ ნე ბა კრე ბა ზე ეყა რათ კენ ჭი. 

ამ გ ვა რად, ასო ცი ა ცი ის ფორ მი რე ბა დას რულ და 
2006 წელს, მაგ რამ შემ დ გომ და იწყო რაც და იწყო. 
ძა ლი ან დი დი პე რი პე ტი ე ბით მიმ დი ნა რე ობ და ეთი-
კის კო მი სი ის არ ჩე ვა.   წლე ბის შემ დეგ,  რო დე საც 
მოვ ლე ნა თა გა და ფა სე ბა ხდე ბა, მინ და აღ ვ ნიშ ნო 
ჩე მი თა ნა მო აზ რე ე ბის პრინ ცი პუ ლო ბის შე სა ხებ, 
რომ არა ისი ნი, გა მი ჭირ დე ბო და ბრძო ლა, გა მოვ-
ყოფ და ვით ასა თი ანს, და ვით ლან ჩა ვას. მი უ ხე და-
ვად იმი სა, რომ მათ სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა არ 
შე უწყ ვე ტი ათ, ღა მე ებს ათე ნებ დ ნენ ჩემ თან ერ-
თად.  ვმუ შა ობ დით   კა ნონ ში ცვლი ლე ბებ ზე,  ეთი-
კის კო დექ ს ზე,  დის ციპ ლი ნუ რი  წარ მო ე ბის  დე ბუ-
ლე ბა ზე. ეთი კის კო დექ სის გა რე შე, ეთი კის კო მი სია 
ვერ და იწყებ და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას. მახ სოვს, კრე ბა-
ზე პრო ექ ტის პირ ვე ლი წარ დ გი ნე ბა, რა საც  დი დი 
წი ნა აღ მ დე გო ბა მოჰ ყ ვა. სა ქარ თ ვე ლო ში ეს  დი დი 
ნო ვა ცია იყო.  კრე ბა ზე იყო შე ძა ხი ლე ბი ,,როგორ 
შეძ ლე ბა ყალ ბი მოწ მე ვერ დავ კითხო“, იყო ბრალ-
დე ბა ჩემს მი მართ, რომ მე მინ დო და გან მე ხორ ცი ე-
ლე ბი ნა მარ თ ვა და ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ ში იარა ღად 
იქ ცე ო და  ასო ცი ა ცი ა.  

ჩვენ ვი ყა ვით ცა იტ ნოტ ში. არა ვის ეგო ნა, რომ კრე-
ბა ზე ეთი კის კო მი სი ის რე გუ ლა ცი ე ბის დამ ტ კი ცე-
ბა მოხ დე ბო და. იყო მცდე ლო ბა, რომ ად ვო კატ თა 
კრე ბა გა მო ყე ნებ ლი  ყო ფი ლი ყო სა ი მი სოდ, რომ 
რო მე ლი მე კერ ძო ჯგუ ფის ინ ტე რე სი გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლი ყო. მე არ ვიქ ნე ბი მარ თა ლი, არ ვუთხ რა 
კო ლე გებს, რომ ლე ბიც ეხ ლა წვე რი ან დე ბი ან ასო-
ცი ა ცი ა ში, ან მო მა ვალ ში აპი რე ბენ ამ პრო ფე სი ის 
არ ჩე ვას. ის ტო რია უნ და იყოს სუფ თა და ნამ დ ვი-
ლი. არა სო დეს არ მდო მე ბია ისე თი სამ სა ხუ რი, 
სა დაც ვერ ვიტყ ვი იმას რა საც ვფიქ რობ.   ერ თი 
რამ ცხა დი ა,  გარ კ ვე უ ლი ჯგუ ფე ბის ინ ტე რე სე-
ბის გა მო, ფერ ხ დე ბო და ასო ცი ა ცი ის ფუნ ქ ცი ო ნი-
რე ბა. ამას ვერ ხვდე ბოდ ნენ? ეს გა მო რიცხუ ლი ა, 
მა თი სარ ჩე ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა  ასო ცი ა ცი ის 
დაშ ლას გა მო იწ ვევ და. ყვე ლა ზე მთა ვა რი რაც უნ-
და დარ ჩეს ასო ცი ა ცი ას, არის ნუ ნუ შა ვერ და ში ლის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.  ამ დამ სა ხუ რე ბის გა მო,  რა ი ო-
ნი დან თბი ლის ში გად მო იყ ვა ნეს მო სა მარ თ ლედ. აქ, 
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ასო ცი ა ცი ის შექ მ ნის იდე ის გა დარ ჩე ნა იყო მთა ვა-
რი.  არა ნა ი რი სურ ვი ლი არ მქონ და ასო ცი ა ცი ის 
თავ მ ჯ დო მა რე მრქმო და, ეს გა მოჩ ნ და კი დეც, რო-
ცა ყვე ლა ინ ს ტი ტუტ მა მუ შა ო ბა და იწყო წა ვე დი კი-
დეც. თუმ ცა, ნამ დ ვი ლად მქონ და ის ამ ბი ცი ა, რომ 
სა ქარ თ ვე ლო ში  ძლი ე რი ად ვო კატ თა კორ პუ სი ჩა-
მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო.

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის შე სა ხებ რას იტყ ვით 
დღეს?

მინ და ვთქვა, რა საც ვუ ყუ რებ მე ა მა ყე ბა, ამ ინ ს ტი-
ტუ ტის თ ვის დარ ტყ მას,  დღეს, ვერ ცერ თი ხე ლი სუ-
ფა ლი ვე რას დ როს ვე ღარ გა ბე დავს. გა ბე დავს და  
სა ხე ლი სუფ ლე ბო და პო ლი ტი კურ კა რი ე რას და-
ამ თავ რებს.  ასო ცი ა ცია სწო რი გან ვი თა რე ბის შე-
დე გად ჩა მო ყა ლიბ და მძლავრ ინ ს ტი ტუ ტად. ჩვე ნი 
წევ რე ბი დან დღეს, არა ვინ  უღა ლა ტებს ასო ცი ა ცი-
ას.

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ისი ნი  პო ლი ტი კურ კა რი ე რას 
აირ ჩე ვენ,  ასო ცი ა ცი ას არ და უწყე ბენ ბრძო ლა,  ეს 
არ მოხ დე ბა. ობი ექ ტუ რად შე იძ ლე ბა ასე გა მო უ ვი-
დეთ, მაგ რამ მა თი მი ზა ნი ეს არ იქ ნე ბა.

სა ქარ თ ვე ლო ში და სავ ლეთ ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში და  
ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში  არ სე ბუ ლი მო დე-
ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა და იწყო. ფაქ ტობ რი ვად, ად-
ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ა, კვე ბას პო ლი ტი კურ ელი ტას, 
რაც  კარ გი მოვ ლე ნა ა. ძვე ლი ბერ ძ ნე ბის ფი ლო სო-
ფი ას თუ და ვე სეს ხე ბით, სწო რედ იურის ტე ბი უნ-
და მო ნა წი ლე ობ დ ნენ სა ხელ მ წი ფო მშე ნებ ლო ბა ში. 
ჩვე ნი ასო ცი ა ცი ა, პარ ლა მენ ტის თ ვის, დი დი მო კავ-
ში რე და საყ რ დე ნი უნ და გახ დეს  კა ნონ შე მოქ მე დე-
ბით პრო ცეს ში მი ტომ,  რომ არა ვის  არ შე იძ ლე ბა 
ჰქონ დეს  მე ტი  ექ ს პერ ტი ზა  ადა მი ა ნის უფ ლე ბე-
ბის დაც ვის საქ მე ში, ვიდ რე ად ვო კატს აქვს და ამ 
პრო ცე სის სწო რად წარ მარ თ ვა უდი დე სი საქ მე ა. 

თქვე ნი ანა ლი ზი?

ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ას დრო ის მოთხოვ ნა თა შე სა ბა-
მი სად სჭირ დე ბა გან ვი თა რე ბა და ზოგ ჯერ დროს 
უნ და უს წ რებ დეს წინ. ეს ორ გა ნი ზა ცია კი დევ უფ-

რო გან ვი თარ დე ბა და ასო ცი ა ცი ას თან თა ნამ შ რომ-
ლო ბა ყვე ლას თ ვის მი ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა. ის, რაც 
10 წე ლი წად ში გა კეთ და,  დი დი მიღ წე ვა ა.  მე სხვა 
პო რო ფე სია არ მქო ნია და ვერც წა ვალ სხვა გან, ში-
ნა გა ნად წარ მო უდ გე ნე ლია სხვა როლ ში შეს ვ ლა. მე 
რა საც ვი სურ ვებ დი,  მინ და კო ლე გებს ახ სოვ დეთ, 
რო გორც არ უნ და პო ზი ცი ურ ან ინ ტე რე სობ რივ წი-
ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დი ოდ ნენ ერ თ მა ნეთ თან ან ასო-
ცი ა ცი ას თან ან, თა ვი ან თი კლი ენ ტე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე გა ჩე დე ნილ წი ნა აღ მ დე გო ბას მიყ ვე ბოდ ნენ, 
ახ სოვ დეთ, რომ მა თი საზ რუ ნა ვი ნე ბი ეს მი ე რი მოქ-
მე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, ასო ცი ა ცია არის ყვე-
ლას საზ რუ ნა ვი სახ ლი. არა სო დეს არ უნ და შეგ ვ რ-
ცხ ვეს აქ მოს ვა ლა. უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ ის, თუ 
რა გავ ლე ნას მო ახ დენს ასო ცი ა ცი ა ზე თა ვი ან თი 
ქმე დე ბა. ჩვე ნი უნა რე ბი არ გა მო ვი ყე ნოთ ერ თ მა-
ნე თის და ასო ცი ა ცი ის სა წი ნა აღ მ დე გოდ.  შე ნი ქმე-
დე ბით ინ ს ტი ტუ ტის ფუნ ქ ცია არ უნ და და აკ ნი ნო, 
გა ვუფ რ თხილ დეთ ასო ცი ა ცი ას. 

ავ წონ-დავ წო ნოთ ჩვე ნი საქ ცი ე ლი. ნე ბის მი ერ მა 
ქმე დე ბამ, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა ასო ცი ა-
ცი ის რო ლის დაკ ნი ნე ბის კენ, შე იძ ლე ბა სე რი ო ზუ-
ლი საფ რ თხე შე უქ მ ნას ასო ცი ა ცი ის გან ვი თა რე ბას. 
ეხ ლა სჭირ დე ბა მას დახ მა რე ბა. ჩვე ნი ინ ტე რე სის 
და საკ მა ყო ფი ლებ ლად არ უნ და და ვარ ტყათ ასო ცი-
ა ცი ას. თი თო ე უ ლი წევ რის გან ასო ცი ა ცი ის მი მართ 
უნ და ხორ ცი ელ დე ბო დეს კონ ტ რი ბუ ცი ა, გან სა-
კუთ რე ბით მმარ თ ვე ლი ორ გა ნო ე ბი დან. და სავ ლეთ-
ში აზ რად არა ვის  მო უ ვა  კენ ჭი იყა როს, თუ მას არ 
შე უძ ლია თა ვი სი დრო ის ნა წი ლი და უთ მოს ასო ცი ა-
ცი ის გან ვი თა რე ბას. ამ ბი ცი ა, რომ ვი ღა ცას რა ღა-
ცა ერ ქ ვას, ამით აკ ნი ნებს ასო ცი ა ცი ის ფუნ ქ ცი ას.  
ჩე მი სურ ვი ლი ცნო ბი ე რე ბის შეც ვ ლა იქ ნე ბა, აუცი-
ლებ ლად დად გე ბა ეს დრო.

ვუ ლო ცავ კო ლე გებს დი დი ბრძო ლის შე დე გად მო-
პო ვე ბუ ლი  პრო ფე სი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბის 10 წლის-
თავს.

        

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სას წავ ლო ცენ-
ტ რი, რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 
მმარ თ ვე ლო ბის სფე რო ში მოქ მე დი ინ ს ტი ტუ ტი და არ-
ს და, 2009 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის ად ვო კატ თა 
შე სა ხებ და ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წეს დე ბის შე სა ბა-
მი სად. ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ-
ჭოს მი ერ, 2012 წელს, დამ ტ კი ცე ბუ ლი გან გ რ ძო ბა დი 
იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის კონ ცეფ ცი ის სა ფუძ ველ ზე, 
პირ ვე ლად სა ქარ თ ვე ლო ში, ამოქ მედ და გან გ რ ძო ბა დი 
იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა, რომ ლის ფარ გ ლებ-
შიც, ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რე ბი სათ ვის სა ვალ-
დე ბუ ლო გახ და ყო ველ წ ლი უ რად, სა გან მა ნათ ლებ ლო 
კრე დიტ-სა ა თე ბის დაგ რო ვე ბა. 2012 წლი დან, დღემ-
დე სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სას წავ ლო 
ცენ ტ რი, გან გ რ ძო ბა დი იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის ფარ-
გ ლებ ში, ყო ველ წელს, ორ გა ნი ზე ბას უწევს 300/400 სა-
გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბას.

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სას წავ ლო ცენ ტ რის მი სი ა ა, 
`ვასწავლოთ და გა ვუ ზი ა როთ გა მოც დი ლე ბა, ად ვო-
კა ტებს და და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს უწყ ვე ტად და ხა-
რის ხი ა ნად~, ხო ლო მი ზა ნი – `უზრუნველყოს უმაღ-
ლე სი ხა რის ხის, სპე ცი ა ლი ზე ბულ, პრო ფე სი უ ლი 
იური დი უ ლი სწავ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა მოქ მე დი და 
მო მა ვა ლი ად ვო კა ტე ბის თ ვის და იური დი უ ლი პრო-
ფე სი ის სხვა წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის~. 

ს.ს.ი.პ. სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სას-
წავ ლო ცენ ტ რის დე ბუ ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი მიზ ნე-
ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ცენ ტ რი:

•	 შე	ი	მუ	შა	ვებს	 სას	წავ	ლო	 ცენ	ტ	რის	 გან	ვი	თა	რე	ბის	
სტრა ტე გი ა სა და სა მოქ მე დო გეგ მას;

•	 ყო	ველ	წ	ლი	უ	რად,	 ორ	გა	ნი	ზე	ბას	 უწევს	 სა	გა	ნა	მა
ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბებს სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ-
თა ასო ცი ა ცი ის წევ რე ბი სათ ვის და იური დი უ ლი პრო-
ფე სი ის სხვა წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის;

•	 გან	გ	რ	ძო	ბა	დი	 იური	დი	უ	ლი	 გა	ნათ	ლე	ბის	 პო	პუ	ლა
რი ზა ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის თ ვის შე-
ი მუ შა ვებს და ახორ ცი ე ლებს სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტებს;

•	 ერ	თობ	ლი	ვი	 სა	გა	ნა	მა	ნათ	ლებ	ლო	 ღო	ნის	ძი	ე	ბე	ბის	
და გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, თა ნამ შ-
რომ ლობს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ თან, 
სა ერ თა შო რი სო /ად გი ლობ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და 
ექ ს პერ ტებ თან; 

•	სპე	ცი	ა	ლუ	რი	გა	მო	კითხ	ვე	ბის	მეშ	ვე	ო	ბით,	ყო	ველ	წ
ლი უ რად გან საზღ ვ რავს ად ვო კატ თა ტრე ნინგ სა ჭი-
რო ე ბებს;

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი
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•	 სა	გა	ნა	მა	ნათ	ლებ	ლო	 ღო	ნის	ძი	ე	ბე	ბის	თ	ვის	 შე	ი	მუ
შა ვებს და მო უ კი დე ბელ სას წავ ლო პროგ რა მებს, სას-
წავ ლო მო დუ ლებს და ლი ტე რა ტუ რას; 

•	 ახორ	ცი	ე	ლებს	 სხვა	 პრო	ვა	ი	დე	რე	ბის	 მი	ერ	 გან	გ	რ
ძო ბა დი იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის ფარ გ ლებ ში, შე-
მო თა ვა ზე ბუ ლი, აკ რე დი ტე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
ღო ნის ძი ე ბე ბის მო ნი ტო რინგს;

•	ორ	გა	ნი	ზე	ბას	უწევს	ად	ვო	კატ	თა	საკ	ვა	ლი	ფი	კა	ციო	
გა მოც დებს;

•	ორ	გა	ნი	ზე	ბას	უწევს	ად	ვო	კატ	თა	საკ	ვა	ლი	ფი	კა	ციო	
გა მოც დე ბის თ ვის მო სამ ზა დე ბელ კურ სებს;

ას რუ ლებს ს.ს.ი.პ. სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი-
ა ცი ის სას წავ ლო ცენ ტ რის დე ბუ ლე ბი თა და კა ნონ მ-
დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სხვა ფუნ ქ ცი ებ სა და 
მო ვა ლე ო ბებს.

2015 წელს მიღ წე უ ლი შე დე გე ბი

სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბი

2015 წლის გან მავ ლო ბა ში, გან გ რ ძო ბა დი იური დი-
უ ლი გა ნათ ლე ბის ფარ გ ლებ ში, ად ვო კატ თა ასო-
ცი ა ცი ის სას წავ ლო ცენ ტ რის, სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სხვა დას ხ ვა სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის მხარ და ჭე რი თა და ორ გა ნი ზე ბით, 
ად ვო კა ტე ბის თ ვის ჩა ტარ და 374 სა გან მა ნათ ლებ ლო 
ღო ნის ძი ე ბა, 82 სხვა დას ხ ვა თე მა ზე:

1.  ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის აღ ს რუ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ას პექ ტე ბი

2.  ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
პრო ცე დუ რე ბი და პრაქ ტი კა

3. ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი
4.  ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის 

და ევ რო პის შეს წო რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ქარ ტი ის 
შე და სა ხელ მ წი ფო ებ რივ დო ნე ზე გა მო ყე ნე ბა

5.  ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სის ხ ლის სა მარ თ ლის ას პექ-
ტებ ზე

6. ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კა
7. ად ვო კა ტის რო ლი მე დი ა ცი ის პრო ცეს ში
8.  ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საქ მე თა გან ხილ ვა პირ ვე ლი 

ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში
9. არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა
10. არ ბიტ რა ჟი
11. აღ კ ვე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი
12. ბიზ ნეს სა მარ თ ლის სიმ პო ზი უ მი
13.  ბრა ლე უ ლი და ბრა ლის გა რე შე პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 

დე ლიქ ტურ სა მარ თალ ში
14. გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის საქ მის წარ მო ე ბა
15.  გა ე რო სა და ევ რო პის საბ ჭოს სა ზე დამ ხედ ვე ლო 

ორ გა ნო ებ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვე-
ბის შე სა ხებ გა ნაცხა დის მი ღე ბის კრი ტე რი უ მე-
ბი

16. დის კ რი მი ნა ცია გენ დე რულ სა ფუძ ველ ზე
17.  ვა დე ბი და ხან დაზ მუ ლო ბა სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ-

ლა წარ მო ე ბა ში
18. ვინ დი კა ცი უ რი და კონ დიქ ცი უ რი სარ ჩე ლე ბი 
19. ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თა ლი
20.  ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის აღ ს-

რუ ლე ბა
21.  კომ პა ნი ის დი რექ ტო რე ბის და პარ ტ ნი ო რე ბის 

გამ ჭო ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა
22. კონ კუ რენ ცი ის სა მარ თა ლი
23.  კრე დი ტის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბე ბი სა მო-

ქა ლა ქო კო დექ სის მი ხედ ვით
24. ლტოლ ვილ თა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი
25. მი წის ნაკ ვეთ ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა
26.  მტკი ცე ბი თი პრო ცე სის პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბი 

სა მო ქა ლა ქო სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში
27.  მტკი ცე ბუ ლე ბა თა და საშ ვე ბო ბა სის ხ ლის სა მარ-

თ ლის პრო ცეს ში
28.  მტკი ცე ბუ ლე ბა თა მო პო ვე ბა დაც ვის მხა რის მი ერ
29. ნა ფიც მსა ჯულ თა შერ ჩე ვა და ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი
30.  ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კ ვე თის ეროვ ნუ ლი და სა-

ერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ მე ბი
31.  ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კ ვე თის მსხვერ პ ლ თა დაც-

ვი სა და დახ მა რე ბის სა კითხე ბი
32.  პარ ტ ნი ორ თა შე თან ხ მე ბე ბი სა და დი რექ ტორ თა 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა მარ თ ლებ რი ვი, ფი ნან სუ რი 
და სა გა და სა ხა დო ას პექ ტე ბი

33. პირ და პი რი და ჯვა რე დი ნი და კითხ ვა
34. რე ლა ცი ის მე თო დი

35.  რო გორ მივ მარ თოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო-
პულ სა სა მარ თ ლოს

36. სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბი
37.  სა ბან კო გა რან ტი ა, რო გორც მოთხოვ ნის უზ რუნ-

ველ ყო ვის სა შუ ა ლე ბა და მი სი სა მარ თ ლებ რი ვი 
რე გუ ლი რე ბა

38.  სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის მო-
ლა პა რა კე ბა და შედ გე ნა სა ერ თა შო რი სო ნას ყი-
დო ბის სა მარ თ ლის მა გა ლით ზე

39. სა ერ თა შო რი სო და ვე ბი
40.  სა ერ თა შო რი სო ნას ყი დო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 

მო ლა პა რა კე ბა/ და დე ბა და მას თან და კავ ში რე ბით 
წარ მო შო ბი ლი სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს და ვე ბის 
გა დაწყ ვე ტა

41.  სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბე ბის მი მო ხილ ვა

42. სა მე წარ მეო სა მარ თა ლი
43.  სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლის პრობ ლე მუ რი სა კითხე-

ბი
44.  სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა გან ხილ ვა პირ ვე ლი ინ ს ტან-

ცი ის სა სა მარ თ ლო ში
45. სა ო ჯა ხო მემ კ ვიდ რე ო ბი თი სა მარ თა ლი
46. საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბა
47.  სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და სა ბუ თე ბის 

ტექ ნი კა
48. სა სა ქონ ლო ნიშ ნე ბი
49. სა ხელ შეკ რუ ლე ბო და დე ლიქ ტუ რი მოთხოვ ნე ბი
50.  სის ხ ლის სა მარ თ ლის კა ნონ მ დებ ლო ბის აქ ტუ ა-

ლუ რი სა კითხე ბი (პრობლემები და ინო ვა ცი ე ბი)
51.  სის ხ ლის სა მარ თ ლის მომ ზა დე ბის პრო ცე სუ ა ლუ-

რი სა კითხე ბი და სა და ვო დო კუ მენ ტე ბის ექ ს პერ-
ტი ზა

52.  სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ ს ში შე სა-
ტა ნი ცვლი ლე ბე ბი

53.  სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მის მომ ზა დე ბის პრო-
ცე სუ ა ლუ რი სა კითხე ბი და სა დაო დო კუ მენ ტე ბის 
ექ ს პერ ტი ზა

54. სის ხ ლის სა მარ თ ლის შე ჯიბ რე ბი თო ბა
55.  უძ რა ვი ქო ნე ბის რე გის ტ რა ცი ის სა მარ თ ლებ რი ვი 

სა ფუძ ვ ლე ბი
56. ფუ ლა დი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი
57. ფუ ლის გა თეთ რე ბა
58.  შრო მი თი უფ ლე ბე ბი, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-

ტე ბი და ში და კა ნონ მ დებ ლო ბა

59. შრო მის სა მარ თა ლი
60. ხელ შეკ რუ ლე ბი დან გას ვ ლა
61. HELP-ის პროგ რა მის პრე ზენ ტა ცია

OLP – დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის პლატ ფორ მა

ს.ს.ი.პ სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ-
რე ბის თ ვის ABA ROLI-მ შექ მ ნა გან გ რ ძო ბა დი იური-
დი უ ლი გა ნათ ლე ბის პირ ვე ლი ინ ტერ ნეტ პროგ რა მა 
– ონ ლა ინ სწავ ლე ბის პლატ ფორ მა (OLP) და შე ი მუ-
შა ვა არას ტან დარ ტუ ლი ტი პის ტრე ნინ გე ბის მო დუ-
ლი, Skype და DVD ტრე ნინ გე ბი. OLP მო ი ცავს ვი დეო 
ტრე ნინ გებს, სას წავ ლო მა სა ლას, სხვა დას ხ ვა სა ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლო ებ სა და სა კა ნონ მ დებ ლო მა სა ლას. პროგ-
რა მის მეშ ვე ო ბით ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სის ხ ლის 
სა მარ თ ლი სა და სა ერ თო სპე ცი ა ლი ზა ცი ის წევ რებს 
აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, მათ თ ვის სა სურ ველ დრო სა და 
ად გი ლას აიმაღ ლონ კვა ლი ფი კა ცია და და აგ რო ვონ 
სა ვალ დე ბუ ლო კრე დიტ-სა ა თე ბი. 

2015 წელს, ონ ლა ინ სწავ ლე ბის პორ ტალ ზე (olp.aba-
rol.ge), ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სა ერ თო და სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის სპე ცი ა ლი ზა ცი ის წევ რე რე ბი სათ ვის, 
ხელ მი საწ ვ დო მი იყო ტრე ნინ გე ბი თე მებ ზე:

1. ავ ტო- საგ ზაო შემ თხ ვე ვა თა ექ ს პერ ტი ზა
2. ბა ლის ტი კა 
3.  ბა ლის ტი კუ რი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი; დნმ, რო გორც 

მტკი ცე ბუ ლე ბა
4.  დაც ვის სა გა მო ძი ე ბო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ნი, სის ხ-

ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნა
5.  თა ნა ამ ს რუ ლებ ლო ბი სა და თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის გა-

მიჯ ვ ნის სა კითხი
6.  თაღ ლი თო ბის გა მიჯ ვ ნა ხელ შეკ რუ ლე ბით ნა კის რი 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის თ ვის სა მო ქა ლა ქო 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან

7.  კლი ენ ტის გა მო კითხ ვა, მოწ მის მიმ ზა დე ბა, პრო-
ტეს ტი, სა სა მარ თ ლო დარ ბა ზის აღ ჭურ ვი ლო ბა, 
ვი ზუ ა ლუ რი ეფექ ტი

8.  კრი მი ნა ლის ტი კა – რო გორც მეც ნი ე რე ბა და მი სი 
შეს წავ ლის მე თო დო ლო გია

9. მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი
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10. მხა რე თა თა ნას წო რო ბა და შე ჯიბ რე ბი თო ბა
11.  ნა ფიც მსა ჯულ თა ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი, ნა ფიც მსა-

ჯულ თა შერ ჩე ვა
12. ნივ თ მ ტ კი ცე ბე ბი – მიკ რო სამ ყა რო
13. პი რო ბი თი მსჯავ რი
14.  სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცე დუ რე ბი და ად ვო კა-

ტის ქცე ვის წე სე ბი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო-
პულ სა სა მარ თ ლო ში

15. სა მარ თ ლებ რი ვი მარ თ ლ წე რის უნარ - ჩ ვე ვე ბი
16. საქ მის ანა ლი ზი
17.  საქ მის წარ მო ე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ 

სა სა მარ თ ლო ში, და საშ ვე ბი ბის კრი ტე რი უ მე ბი და 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის აღ ს რუ ლე ბა

18.  სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცე სი, ზო გა დი დე ბუ ლე-
ბა ნი/ ტერ მინ თა გან მარ ტე ბა

19. ფსი ქი ატ რი უ ლი ექ ს პერ ტი ზა
20.  ქმე დე ბის კვა ლი ფი კა ცია ობი ექ ტუ რი და სუ ბი ექ-

ტუ რი ნიშ ნით კვა ლი ფი ცი რე ბულ შე მად გენ ლო-
ბებ ში

21. შე სა ვა ლი და დას კ ვ ნი თი სიტყ ვა

ინო ვა ცია – მრგვა ლი მა გი დის ფორ მა ტის ღო ნის
ძი ე ბა 

2015 წლის, 27 ოქ ტომ ბერს სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ-
თა ასო ცი ა ცი ის სას წავ ლო ცენ ტ რის ორ გა ნი ზე ბით, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო საბ ჭოს პატ რო ნა ჟით და ევ რო-
კავ ში რის და ევ რო პის საბ ჭოს ერ თობ ლი ვი პრო ექ-
ტის („საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის მხარ-
და ჭე რა”) მხარ და ჭე რით, მრგვა ლი მა გი და გა ი მარ თა, 
სა დაც გან ხი ლულ იქ ნა სა მო ქა ლა ქო სა მარ თალ წარ-
მო ე ბის აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხე ბი, რო გო რე ბი ცაა მო სა-
მარ თ ლის რო ლი შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ცი პის კონ-
ტექ ს ტ ში და მტკი ცე ბის ტვირ თის გა და ნა წი ლე ბა. 
შეხ ვედ რის მი ზა ნი იყო მო სა მარ თ ლე ე ბის და ად ვო კა-
ტე ბის ერ თობ ლი ვი მო ნა წი ლე ო ბა დის კუ სი ა ში, ორი 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პერ ს პექ ტი ვის ჭრილ ში სა კითხე ბის 
შე ფა სე ბის თვალ საზ რი სით.

შეხ ვედ რა ში ექ ს პერ ტე ბის რან გ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი-
ი ღეს დი დი სა მო სა მარ თ ლო გა მოც დი ლე ბის მქო ნე 
იურის ტებ მა ქ-ნ ნა თია გუ ჯა ბი ძემ და ქ-ნ ქე თე ვან 
მეს ხიშ ვილ მა. შეხ ვედ რა სა ინ ტე რე სო და ინ ტე რაქ ტი-

უ ლი დის კუ სი ის ფორ მით წა რი მარ თა და ად ვო კა ტებ-
მა მი ი ღეს ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცია თა ნა მედ რო ვე 
სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის თა ო ბა ზე. ექ ს პერ ტ თა მხი-
დან აღი ნიშ ნა ის პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა და შე-
სამ ჩ ნე ვი პროგ რე სი, რაც ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ამ 
გა ნი ცა და თა ვი სი არ სე ბო ბის 10 წლი ა ნი ის ტო რი ის 
მან ძილ ზე.

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სას წავ ლო ცენ ტ რი, სა გან-
მა ნათ ლებ ლო საბ ჭოს პატ რო ნა ჟით, კვლა ვაც გა არ-
ძე ლებს ასე თი ტი პის სა დის კუ სიო შეხ ვედ რე ბის ორ-
გა ნი ზე ბას, რო გორც სა მო ქა ლა ქო, ასე ვე სა მარ თ ლის 
სხვა დარ გე ბის აქ ტუ ა ლურ სა კითხებ ზე.

სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი კურ სე ბი არას რულ წ ლო ვან თა 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა კითხებ ზე

არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის კო დექ ს-
ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბის თა ნახ მად, 2016 წლის, 1 
იან ვ რი დან, არას რულ წ ლო ვან თა საქ მე ე ბის წარ მო ე-
ბის უფ ლე ბა ექ ნე ბათ მხო ლოდ არას რულ წ ლო ვან თა 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ში სპე ცი ა ლი ზე ბულ ად ვო კა ტებს, 
რო მელ თაც გავ ლი ლი აქვთ სპე ცი ა ლუ რი სწავ ლე-
ბა თე მა ზე „არასრულწლოვანთა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა, 
ფსი ქო ლო გია და არას რულ წ ლო ვან თან ურ თი ერ თო-
ბის მე თო დი კა” და სას წავ ლო პროგ რა მის გავ ლი სა და 
ტეს ტი რე ბის ჩა ბა რე ბის შე დე გად, მი ნი ჭე ბუ ლი აქვთ 
არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ში სპე ცი ა-
ლი ზე ბუ ლი ად ვო კა ტის სტა ტუ სი.

2015 წელს, ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სას წავ ლო 
ცენ ტ რის ორ გა ნი ზე ბით და სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის: UNICEF, Hulla&Co. Human Dynami-
cs KG, COE, IRZ მხარ და ჭე რით, ჩა ტარ და 13 სპე-
ცი ა ლი ზე ბუ ლი კურ სი ად ვო კა ტე ბის თ ვის თე მა ზე: 
„არასრულწლოვანთა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა, ფსი ქო ლო-
გია და არას რულ წ ლო ვან თან ურ თი ერ თო ბის მე თო-
დი კა”. კურ სი გა ი ა რა 335-მა ად ვო კატ მა, მთე ლი სა-
ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით.

სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი კურ სე ბის ორ გა ნი ზე ბის თ ვის 2015 
წლის სა მოქ მე დო გეგ მის მი ხედ ვით, გან ხორ ცი ელ და 
შემ დე გი აქ ტი ვო ბე ბი:
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•	ტრე	ნე	რე	ბის	შერ	ჩე	ვა/	გა	დამ	ზა	დე	ბა;

•	 სპე	ცი	ა	ლი	ზე	ბუ	ლი	 კურ	სის	თ	ვის	 სას	წავ	ლო	 მო	დუ
ლის მო დი ფი ცი რე ბა;

•	 სპე	ცი	ა	ლი	ზე	ბულ	 კურ	ს	ში	 მო	ნა	წი	ლე	ო	ბის	 მი	სა	ღე
ბად გა მოცხად და ად ვო კატ თა შე სარ ჩე ვი კონ კურ სი,

რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბაა მი ი ღო 400-მდე ად ვო კატ-
მა. კონ კურ სის შე დე გად შე ირ ჩა კურ სის 335 მო ნა წი-
ლე.

•	და	ი	ბეჭ	და	არას	რულ	წ	ლო	ვან	თა	მარ	თ	ლ	მ	სა	ჯუ	ლე	ბა
ში სპე ცი ა ლი ზე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სერ ტი ფი კა-
ტე ბი და დო კუ მენ ტე ბი. 

არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა კითხებ-
ზე, სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი კურ სის ჩა ტა რე ბის ად გი ლე ბი 
და კურ სის მო ნა წი ლე ად ვო კატ თა რა ო დე ნო ბა:

•	 თბი	ლი	სი	 –	 239	 (თბილისიდან	 201,	 გო	რი	დან	 6,	
რუს თა ვი დან 6, მცხე თი დან 1, მარ ნე უ ლი დან 2, თეთ-
რიწყა რო დან 1, გარ და ბა ნი დან 1, ხა შუ რი დან 3, ახალ-
ცი ხი დან 1, ბორ ჯო მი დან 3, კა ხე თი დან 12, ცა გე რი-
დან 1, ჭი ა თუ რი დან 1 მო ნა წი ლე);

•	 ქუ	თა	ი	სი	 –	 48	 (ქუთაისიდან	 41,	 სამ	ტ	რე	დი	ი	დან	 3,	
რა ჭი დან 2, ხო ნი დან 1, ზეს ტა ფო ნი დან 1 მო ნა წი ლე).

•	ანაკ	ლია	–	25	(ზუგდიდიდან	13	ად	ვო	კა	ტი,	სე	ნა	კი
დან 10, ფო თი დან 1, მარ ტ ვი ლი დან 1 მო ნა წი ლე).

•	ბა	თუ	მი	–	23	(ბათუმიდან	19	ად	ვო	კა	ტი,	ხელ	ვა	ჩა	უ
რი დან 1, გუ რი ი დან 3 მო ნა წი ლე).

სპე ცი ა ლი ზე ბულ ად ვო კატ თა შე სა ხებ, ინ ფორ მა ცია 
და ე მა ტე ბა ად ვო კატ თა ელექ ტ რო ნულ რე ესტრს, რო-
მე ლიც 2016 წლის, 1 იან ვ რი დან, ხელ მი საწ ვ დო მი იქ-
ნე ბა ვებ გვერ დებ ზე: gba.ge და edu.gba.ge 

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სას წავ ლო ცენ ტ რი, გა ე როს 
ბავ შ ვ თა ფონ დის, UNICEF-ის მხარ და ჭე რით, 2016 
წელ საც გა ნაგ რ ძობს, სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი კურ სე ბის 
ჩა ტა რე ბას. კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბით და ინ-

ტე რე სე ბულ ად ვო კატ თა, შერ ჩე ვის პრო ცე სი გა ნახ-
ლ დე ბა 2016 წლის, 18 იან ვ რი დან და კურ სის გავ ლი-
სა/ ტეს ტი რე ბის წარ მა ტე ბით ჩა ბა რე ბის შე დე გად, 
ყვე ლა მსურ ველ ად ვო კატს მი ე ცე მა არას რულ წ ლო-
ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა კითხებ ზე სერ ტი ფი ცი-
რე ბის სა შუ ა ლე ბა. 

ად ვო კატ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დე ბი

2014 წლი დან, ს.ს.ი.პ სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცია ად ვო კატ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დას 
სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტე ბის მი ერ რე კო მენ დე ბუ ლი 
ახა ლი წე სე ბი თა და ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მით ატა-
რებს. ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სას წავ ლო ცენ ტ რის 
ორ გა ნი ზე ბით, 2015 წელს, ად ვო კატ თა საკ ვა ლი ფი-
კა ციო გა მოც დის ყვე ლა მო ნა წი ლემ გა მოც და ჩა ა ბა-
რა ელექ ტ რო ნუ ლი პროგ რა მის მეშ ვე ო ბით, პროგ რა-
მა სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას გა და ე ცა, 
USAID-ის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და მო უ კი დებ ლო ბი სა 
და სა მარ თ ლებ რი ვი გაძ ლი ე რე ბის პრო ექ ტის, JILEP
-ის, მი ერ, რო მელ საც სა ქარ თ ვე ლო ში East West Ma-
nagement Institute-ი ახორ ცი ე ლებს. კომ პი უ ტე რუ ლი 
პროგ რა მა იძ ლე ვა აპ ლი კან ტ თა რე გის ტ რა ცი ის, გა-
მოც დის ჩა ბა რე ბი სა და გა სა ჩივ რე ბის სა შუ ა ლე ბას 
ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით. პროგ რა მის მეშ ვე ო ბით აპ-
ლი კან ტის თ ვის გა მოც დის შე დე გი ცნო ბი ლი ხდე ბა 
გა მოც დის დას რუ ლე ბის თა ნა ვე. 

ად ვო კატ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დის 2015 
წლის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი

•	2015	წლის,	ივ	ნი	სი:	

გა მოც და ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 534-მა აპ ლი კან ტ-
მა; გა მოც და ჩა ა ბა რა 26%-მა. 

•	2015	წლის,	დე	კემ	ბე	რი:	

გა მოც და ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 591-მა აპ ლი კან ტ მა 
გა მოც და ჩა ა ბა რა 25%-მა.
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ად ვო კატ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დის თ ვის მო
სამ ზა დე ბე ლი კურ სე ბი

2012 წლი დან ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სას წავ ლო 
ცენ ტ რი ორ გა ნი ზე ბას უწევს ად ვო კატ თა საკ ვა ლი-
ფი კა ციო გა მოც დის თ ვის მო სამ ზა დე ბელ კურ სებს. 
მო სამ ზა დე ბე ლი კურ სი ით ვა ლის წი ნებს გა მოც დის 
თე ო რი უ ლი მა სა ლის, უახ ლე სი სა კა ნონ მ დებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბი სა და ტეს ტის ამოხ ს ნის მე თო დე ბის 
შეს წავ ლას. 

2015 წელს სას წავ ლო ცენ ტ რ მა ორ გა ნი ზე ბა გა უ წია 
2 მო სამ ზა დე ბელ კურსს, გა ზაფხუ ლი სა და შე მოდ გო-
მის ად ვო კატ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დე ბის თ ვის. 

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სა გან მა ნათ ლებ ლო საბ
ჭო

2015 წლის გან მავ ლო ბა ში, სა გან მა ნათ ლებ ლო საბ ჭო 
ყო ველ თვეს ატა რებ და სხდო მებს და შე ი მუ შა ვებ და 
რე კო მენ და ცი ებს აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭოს თ ვის წარ-
სად გე ნად.

სა გან მა ნათ ლებ ლო საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, გა ნი საზღ ვ რა გან გ რ ძო ბა დი იური დი უ-
ლი გა ნათ ლე ბის, 2015 წლის პო ლი ტი კა, სა ვალ დე ბუ-
ლო კრე დიტ-სა ა თე ბის რა ო დე ნო ბა. ასე ვე სას წავ ლო 
ცენ ტ რის 2015 წლის, საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი 
და პრი ო რი ტე ტე ბი. გან ხორ ცი ელ და აკ რე დი ტე ბუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის მო ნი ტო რინ გი; გან გ რ ძო ბა დი იური-
დი უ ლი გა ნათ ლე ბის ფარ გ ლებ ში და გეგ მილ სა გან-
მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბებს მი ე ნი ჭა აკ რე დი ტა ცი ა; 
საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ით გა ნი საზღ ვ რა ად ვო კატ თა 
საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დე ბის თ ვის მო სამ ზა დე ბე-
ლი, 2015 წლის, პროგ რა მა. შე მუ შავ და ად ვო კა ტის 
პრო ფე სი ა ში შეს ვ ლის სა ვალ დე ბუ ლო სტა ჟი რე ბის 
სის ტე მის კონ ცეფ ცი ის პირ ვე ლა დი პრო ექ ტი.

ად ვო კა ტის პრო ფე სი ა ში შეს ვ ლის სა ვალ დე ბუ ლო 
სტა ჟი რე ბის სის ტე მის კონ ცეფ ცია (პროექტი)

სა ვალ დე ბუ ლო სტა ჟი რე ბის სის ტე მა გუ ლის ხ მობს, 
ად ვო კა ტის პრო ფე სი ა ში შე მოს ვ ლის მსურ ვე ლის, 
პრო ფე სი ულ უნარ-ჩვე ვებ ში მომ ზა დე ბას, სას წავ ლო 
და პრაქ ტი კუ ლი კურ სის გავ ლის გზით. სა ვალ დე ბუ-
ლო სტა ჟი რე ბის სის ტე მის მი ზა ნი ა, სა ად ვო კა ტო საქ-
მი ა ნო ბის პრაქ ტი კუ ლი ცოდ ნი სა და უნარ-ჩვე ვე ბის 
მქო ნე პი რის პრო ფე სი ა ში მი ღე ბა. 

სის ტე მა შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ა. შე იქ მ ნე ბა სა მუ-
შაო ჯგუ ფი, რო მე ლიც სა გან მა ნათ ლებ ლო საბ ჭოს 
წევ რებ თან ერ თად, გა ნი ხი ლავს გან სა ხორ ცი ლე ბელ 
აქ ტი ვო ბებს და რე სურ სებს. პრო ცე სი და კავ ში რე ბუ-
ლია სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბებ თან და ამ ეტაპ ზე 
ახ ლად გა წევ რი ა ნე ბუ ლი ად ვო კა ტე ბის თ ვის მოქ მე-
დებს იგი ვე სის ტე მა, რაც მოქ მე დი წევ რე ბის თ ვის 
არის გან საზღ ვ რუ ლი, გან გ რ ძო ბა დი იური დი უ ლი გა-
ნათ ლე ბის წე სებ ში.

სას წავ ლო ცენ ტ რის ვებ გვერ დი

EDU.GBA.GE ფუნ ქ ცი ო ნი რებს 2013 წლი დან; ვებ 
გვერ დი მომ ხ მა რე ბელს სთა ვა ზობს ინ ფორ მა ცი ას, 
გან გ რ ძო ბა დი იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის ფარ გ ლებ ში 
და გეგ მი ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის, ად-
ვო კატ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დე ბის, გა მოც დის-
თ ვის მო სამ ზა დე ბე ლი კურ სე ბი სა და სხვა სი ახ ლე ე-
ბის შე სა ხებ.

ადვოკატი და ეთიკა

სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი

2015 წლის 30 ნო ემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით სსიპ 
„საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის” ეთი კის კო-
მი სი ა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლია 87 სა ჩი ვა რი. ან გა რი შის 
შედ გე ნის მო მენ ტი სათ ვის წი ნა წლე ბი დან ნაშ თის სა ხით 
გად მო სუ ლი 64 საქ მის გათ ვა ლის წი ნე ბით 80 საქ მე ზე 
წარ მო ე ბა დას რუ ლე ბუ ლი ა. საქ მე თა გან ხილ ვის მიზ ნით 
საპ რო ცე სო საქ მე ებ ზე ჩა ტა რე ბულ სხდო მა თა რიცხ ვი 
შე ად გენს – 134-ს, ხო ლო გან ხილ ვის საქ მე ებ ზე ჩა ტარ-
და 39 სხდო მა.

2015 წლის გან მავ ლო ბა ში, ეთი კის კო მი სი ა ში სა ჩივ რე ბი 
წარ მოდ გე ნი ლია შემ დე გი სუ ბი ექ ტე ბის მი ერ: კლი ენ ტე-
ბის მი ერ – 54 სა ჩი ვა რი; სა სა მარ თ ლოს მი ერ – 5 სა ჩი-
ვა რი, პრო კუ რა ტუ რის მი ერ – 1, ად ვო კა ტე ბის მი ერ – 1 
სა ჩი ვა რი, მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რის მი ერ – 24, სხვა პირ თა 
მი ერ – 2 სა ჩი ვა რი. 

ეთი კის კო მი სი ამ არ და აკ მა ყო ფი ლა 34 პი რის მოთხოვ-
ნა ად ვო კატ თა წი ნა აღ მ დეგ დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის 
აღ ძ ვ რა ზე და, შე სა ბა მი სად, მი ი ღო დის ციპ ლი ნუ რი 
დევ ნის აღ ძ ვ რა ზე უარის თქმის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა „ადვოკატთა დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბი სა და დის-
ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის შე სა ხებ” დე ბუ ლე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ფუძ ვ ლე ბის არ სე ბო ბის გა მო, 
რაც შე ად გენს დას რუ ლე ბულ საქ მე თა რა ო დე ნო ბის 
27%-ს. მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში, სა ჩივ რე ბი შე ე ხე ბო და 
ად ვო კა ტის მი ერ კვა ლი ფი ცი უ რი და კე თილ სინ დი სი ე-
რი წარ მო მად გენ ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბის, ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის, ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტის 
და უშ ვებ ლო ბის, სა სა მარ თ ლო ში ქცე ვის წე სე ბი სა და 
კო ლე გი ა ლო ბის პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვის თა ო ბა ზე პრე-
ტენ ზი ებს, თუმ ცა, სა ჩი ვარ თა შეს წავ ლის შე დე გად არ 
და დას ტურ და ად ვო კატ თა მი ერ ხსე ნე ბუ ლი პრინ ცი პე-
ბის დარ ღ ვე ვა. 

15 სა ჩი ვარ ზე ეთი კის კო მი სი ამ მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის თა ო ბა ზე. აქე დან 
3 სა ჩი ვარ ზე – წარ მო ე ბა შეწყ და ხან დაზ მუ ლო ბის მი ზე-
ზით; 3 სა ჩი ვარ ზე წარ მო ე ბა შეწყ და იმ მი ზე ზით, რომ 
ად ვო კატს შე უწყ და ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რის 
სტა ტუ სი; 5 სა ჩი ვარ ზე – თა ვად სა ჩივ რის ავ ტო რებ მა 
თქვეს უარი სა ჩი ვარ ზე, დის ციპ ლი ნუ რი საქ მის საპ რო-
ცე სო წე სით გან ხილ ვის ეტაპ ზე, 4 სა ჩივ რის გან ხილ ვა ზე 
თა ვად ეთი კის კო მი სი ამ თქვა უარი, ვი ნა ი დან მხა რე თა 
შო რის სა დაო სა კითხი არ შე დი ო და ეთი კის კო მი სი ის 
კომ პე ტენ ცი ა ში. დას რუ ლე ბულ საქ მე თა სა ერ თო რა ო-
დე ნო ბის 12%-ზე შეწყ და დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბა. 

ეთი კის კო მი სი ამ 18 საქ მე ზე აღ ძ რა დის ციპ ლი ნუ რი დევ-
ნა და შე სა ბა მი სად ეს საქ მე ე ბი გა და ე ცა გან ხილ ვის კო ლე-
გი ებს, რაც სა ჩივ რე ბის დას რუ ლე ბულ საქ მე თა რა ო დე-
ნო ბის 14%-ს შე ად გენს. დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის აღ ძ ვ რის 
სა ფუძ ვ ლებს ძი რი თა დად წარ მო ად გენს ად ვო კატ თა მი ერ 
შემ დე გი პრო ფე სი უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა: კვა-
ლი ფი ცი უ რი და კე თილ სინ დი სი ე რი წარ მო მად გენ ლო ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვა (11 შემ-
თხ ვე ვა), კლი ენ ტი სათ ვის ინ ფორ მა ცი ის მი უ წო დებ ლო-
ბა საქ მის მსვლე ლო ბის თა ო ბა ზე (9 შემ თხ ვე ვა), ნდო ბის 
პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვა (4 შემ თხ ვე ვა), სა სა მარ თ ლო ზე ქცე-
ვის წე სე ბის დაც ვა და პრო ცე სის სხვა მო ნა წი ლე თა უფ-
ლე ბე ბის დაც ვა (1 შემ თხ ვე ვა), კლი ენ ტის მი თი თე ბე ბის 
შე უს რუ ლებ ლო ბა (3 შემ თხ ვე ვა), კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბის 
პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა (3 შემ თხ ვე ვა), ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ-
ტის და უშ ვებ ლო ბა (3 შემ თხ ვე ვა), სა ად ვო კა ტო მომ სა ხუ-
რე ბის შეწყ ვე ტის შემ დეგ მომ სა ხუ რე ბის თ ვის მი ღე ბუ ლი 
თან ხის გა მოქ ვით ვა (4 შემ თხ ვე ვა), კო ლე გი ა ლო ბა (2 შემ-
თხ ვე ვა), კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად კა ნო ნი ე რი 
სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა (2 შემ თხ ვე ვა). 

სა ან გა რი შო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში გან ხილ ვის კო ლე-
გი ებ მა 11 საქ მე ზე მი ი ღეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ად ვო კა ტის 

სსიპ „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის“

ეთი კის კო მი სი ის 2015 წლის 11 თვის ან გა რი ში
2015 წლის 30 ნო ემ ბ რის ოქ ტომ ბ რის მდგო მა რე ო ბით
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დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის დად გე ნის თა ო ბა-
ზე. 

– 3 საქ მე ზე ად ვო კა ტე ბის მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი ზე-
მოქ მე დე ბის ზო მად გა ნი საზღ ვ რა კერ ძო სა რე კო მენ და-
ციო ბა რა თი;

– 8 საქ მე ზე დის ციპ ლი ნუ რი სახ დე ლის სა ხით გაფ რ თხი-
ლე ბა იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი.

დის ციპ ლი ნუ რი საქ მის გან ხილ ვის კო ლე გი ის მი ერ 
შეს წავ ლის ეტაპ ზე, ეთი კის კო მი სი ის მი ერ 5 შემ-
თხ ვე ვა ში ად ვო კა ტი იქ ნა გა მარ თ ლე ბუ ლი, ვი ნა ი-
დან არ და დას ტურ და ად ვო კა ტის მი ერ „ადვოკატთა 
შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი თა და პრო ფე სი უ ლი 
ეთი კის კო დექ სით დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბის დარ-
ღ ვე ვა. 

სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში გა სა ჩივ რ და 3 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. სა დის ციპ ლი ნო პა ლა ტამ 2 გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა უც ვ ლე ლი და ტო ვა, ხო ლო ერთ გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა ზე შეც ვ ლა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის ფორ მა და ად ვო კატს გაფ რ თხი ლე ბის ნაც ვ ლად 
მი ე მარ თა კერ ძო სა რე კო მენ და ციო ბა რა თით.

რე კო მენ და ცი ა თა სტა ტის ტი კუ რი 
მო ნა ცე მე ბი

ეთი კის კო მი სი ა ში და ნერ გილ მა სი ახ ლემ რე კო მენ და-
ცი ე ბის გა ცე მის შე სა ხებ, რო მე ლიც ამოქ მედ და 2013 
წლის მარ ტის თვი დან, უკ ვე და იმ კ ვიდ რა თა ვი სი ად გი-
ლი ად ვო კატ თა შო რის. 2015 წლის 22 ოქ ტომ ბ რის მო ნა-
ცე მე ბით კო მი სი ამ ამოქ მე დე ბი დან 107 რე კო მენ და ცია 
გას ცა, მათ გან 47 წე რი ლო ბი თი სა ხით, 60 კი – ზე პი რი 
რჩე ვა, `ცხელი ხა ზის~ მეშ ვე ო ბით.

შე კითხ ვის მოთხოვ ნას 15 შემ თხ ვე ვა ში წარ მო ად გენ-
და მა ტე რი ა ლუ რი ნორ მის გან მარ ტე ბა, 6 შემ თხ ვე ვა ში 
საპ რო ცე სო ნორ მის გან მარ ტე ბა და 86 შემ თხ ვე ვა ში 
ჰი პო თე ტურ შემ თხ ვე ვა ზე პრაქ ტი კუ ლი გან მარ ტე ბა.

რე კო მენ და ცი ის მი ღე ბის მსურ ველ ად ვო კატს 5 შემ თხ-
ვე ვა ში უარი ეთ ქ ვა რე კო მენ და ცი ის გა ცე მა ზე. 2 შემ-
თხ ვე ვა ში შე კითხ ვა უკავ შირ დე ბო და ეთი კის კო მი სი ის 

წარ მო ე ბა ში არ სე ბულ საქ მეს, ხო ლო 3 შემ თხ ვე ვა ში 
დას მუ ლი სა კითხი არ შე ე ხე ბო და ეთი კის კო მი სი ის კომ-
პე ტენ ცი ას.

და მა ტე ბი თი საქ მი ა ნო ბე ბის 
ჩა მო ნათ ვა ლი

2015 წლის გან მავ ლო ბა ში, სსიპ „საქართველოს ად ვო-
კატ თა ასო ცი ა ცი ის” ეთი კის კო მი სი ის მი ერ ან მი სი წევ-
რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით გან ხორ ცი ელ და შემ დე გი ღო ნის-
ძი ე ბე ბი: 

– ეთი კის კო მი სი ის წევ რებ მა და აპა რატ მა მო ნა წი ლე-
ო ბა მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის და სა ბუ თე ბუ ლო ბა სა და 
წე რის მე თო დებ ზე სე მი ნარ ში, რო მე ლიც გა ი მარ თა ევ-
რო კავ ში რის სის ხ ლის სა მარ თ ლის სის ტე მის რე ფორ მის 
პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში;

– ეთი კის კო მი სი ის წევ რე ბი არა ერ თხელ შეხ ვ დ ნენ ერ თ-
გ ვა რო ვან პრაქ ტი კა სა თუ კო მი სი ის გან ვი თა რე ბის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან სხვა სა კითხებ ზე სამ ს ჯე ლოდ დო ნორ თა 
მხარ და ჭე რით (ევროკავშირის სის ხ ლის სა მარ თ ლის სის-
ტე მის რე ფორ მის პრო ექ ტი, PROLOG, ევ რო საბ ჭო სა და 
ევ რო კავ ში რის სა ერ თო პრო ექ ტი „ადვოკატთა ასო ცი ა-
ცი ის მხარ და ჭე რა”);

– ევ რო საბ ჭო სა და ევ რო კავ ში რის სა ერ თო პრო ექ ტის 
„ადვოკატთა ასო ცი ა ცი ის მხარ და ჭე რის” ფაგ ლებ ში 
გა ი მარ თა მრგვა ლი მა გი და, რო მელ ზეც ეთი კის კო-
მი სი ის აპა რატ მა წარ მო ად გი ნა ად ვო კატ თა დის ციპ-
ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის დე ბუ ლე ბის ცვლი ლე-
ბე ბის თ ვის დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბის სის ტე მე ბის 
კვლე ვა და მრგვა ლი მა გი დის მო ნა წი ლე ებ მა იმ ს ჯე-
ლეს „ადვოკატთა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი-
სა და დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბის” დე ბუ ლე ბის ხარ ვე-
ზებ სა და შე საძ ლო ცვლი ლე ბებ ზე;

– ევ რო საბ ჭო სა და ევ რო კავ ში რის ერ თობ ლი ვი პრო ექ-
ტის „ადვოკატთა ასო ცი ა ცი ის მხარ და ჭე რის” ფარ გ ლებ-
ში გა ი მარ თა პრო ექ ტის ექ ს პერ ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით 
მრგვა ლი მა გი და, სა დაც ექ ს პერ ტებ მა წარ მო ად გი ნეს 
ეთი კის კო დექ სი სა და დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბის თ ვის სა კა ნონ მ დებ ლო კვლე ვა და გა ი მარ თა 
დის კუ სი ა; 

– ეთი კის კო მი სი ამ აპა რატ თან ერ თად მო ამ ზა და 
„ადვოკატთა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა და 
დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბის შე სა ხებ” ცვლი ლე ბა თა პრო-
ექ ტი, რო მე ლიც მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში ხელს შე უწყობს 
დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბის ხა რის ხის გაზ რ დას. 

2015-2016 წლე ბის და გეგ მი ლი 
აქ ტი ვო ბე ბი:

– ეთი კის კო მი სი ის წევ რე ბის მო ნა წი ლე ო ბა 
„ადვოკატთა შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ზე მო მუ-
შა ვე ჯგუფ ში;

– უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა დის ციპ ლი ნო პა ლა ტა ში 
ად ვო კატ თა საქ მის გან ხილ ვის შე სა ხებ კა ნონ პ რო ექ ტის 
შე მუ შა ვე ბა;

– ეთი კის კო მი სი ის დის ციპ ლი ნუ რი დე ბუ ლე ბის ცვლი-
ლე ბებ ზე სა მუ შა ო ე ბის ორ გა ნი ზე ბა კა ნონ ში შე სა ტა ნი 
ცვლი ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

– ეთი კის კო მი სი ის პრაქ ტი კის ანა ლი ზის, მათ შო რის გა-
მო ცე მე ბის გა კე თე ბა;

– ეთი კის კო მი სი ის გას ვ ლი თი შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა 
ად ვო კა ტებ თან;

– ეთი კის კო მი სი ის უფ ლე ბე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბით გა-
რან ტი რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის მოქ მე დე ბე ბის და-
გეგ მ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა;

– ეთი კის კო მი სი ის საქ მის წარ მო ე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი 
პროგ რა მის გან ვი თა რე ბა;

– სა რე კო მენ და ციო ფუნ ქ ცი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის 
სა მუ შა ო ე ბის ორ გა ნი ზე ბა;

– სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის შეს წავ ლის მიზ ნით ეთი კის 
კო მი სი ის წევ რე ბის უცხო ეთ ში სას წავ ლო ვი ზი ტე ბის 
ორ გა ნი ზე ბა;

– უნი ვერ სი ტე ტებ ში ეთი კის საგ ნის სა ვალ დე ბუ ლო 
სწავ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მოქ მე დე ბე ბის და-
გეგ მ ვა;

– ეთი კის კო მი სი ის აპა რატ ში სა კად რო ბა ზის სრულ ყო-
ფა;

– ეთი კის კო მი სი ის თა ნამ შ რომ ლო ბის გაღ რ მა ვე ბი სათ-
ვის სას წავ ლო ცენ ტ რ თან ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მ ვა და 
ორ გა ნი ზე ბა;

– ეთი კის კო მი სი ის თ ვის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო-
ბე ბის გეგ მის ფორ მი რე ბა;

– ეთი კის კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის პო პუ ლა რი ზა-
ცი ის თ ვის ფორ მე ბის მო ფიქ რე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა;

– პრაქ ტი კის გან ზო გა დე ბის კუთხით სა ერ თო შეხ ვედ რე-
ბის ორ გა ნი ზე ბა მო სა მარ თ ლე ებ თან, პრო კუ რო რებ თან;

– წლის ბო ლოს მე დი ის თ ვის და დიპ ლო მა ტი უ რი კორ პუ-
სის თ ვის ასო ცი ა ცი ის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ან გა რი შის 
ჩა ბა რე ბა;

– „ღია კა რის” დღის ორ გა ნი ზე ბა ასო ცი ა ცი ა ში – ექ ს-
კურ სი ე ბი მოს წავ ლე ე ბის თ ვის, სტუ დენ ტე ბის თ ვის;

– ეთი კის კო მი სი ის საქ მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
საგ რან ტო პრო ექ ტე ბის მო ძი ე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის 
ორ გა ნი ზე ბა;

– ეთი კის კო მი სი ის საქ მი ა ნო ბის ოპ ტი მი ზა ცი ის სა-
კითხის გა და ხედ ვა;

– ეთი კის კო მი სი ის მა ტე რი ა ლურ – ტექ ნი კუ რი ბა ზის გა-
უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მ ვა და ორ გა-
ნი ზე ბა;

– არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო-
ბის გაღ რ მა ვე ბის თ ვის ღო ნის ძი ე ბე ბის მო ფიქ რე ბა და 
გან ხორ ცი ე ლე ბა;

– ეთი კის სა კითხებ ზე ყო ველ წ ლი უ რი კონ ფე რენ ცი ის 
მოწყო ბა;

– კა ნონ შე მოქ მე დე ბით სტრუქ ტუ რებ თან ურ თი ერ თო-
ბე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის მოქ მე დე ბე ბის და გეგ მ ვა და 
ორ გა ნი ზე ბა.

ადვოკატი და ეთიკა



104 105

საჩივრისკომისიაშიშემოსვლისთარიღი:23.12.2013

საჩივრისავტორი: ად ვო კა ტი 

საპროცესოკოლეგია:მესამედისციპლინურიკოლეგია

სავარაუდოდარღვევა:ად ვო კა ტის მი ერ სა სა მარ თ ლო ში ქცე ვის წე სე ბის დარ ღ ვე ვა 

შედეგი: დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის აღ ძ ვ რა 

გადაწყვეტილებისგამოტანისთარიღი:13.02.2014

განხილვისკოლეგია:მე ო რე დის ციპ ლი ნუ რი კო ლე გია

შედეგი:დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბა 

დისციპლინურისახდელისსახე: გაფ რ თხი ლე ბა

გადაწყვეტილებისგამოტანისთარიღი:16.07.2014

ფაქტობრივიგარემოებები: ეთი კის კო მი სი ას სა ჩივ რით მი მარ თა ად ვო კატ მა.

საქ მე #164/13

მომ ჩი ვა ნის გან ცხა დე ბით, იგი აწარ მო ებ და სა მო ქა-
ლა ქო საქ მეს, სა დაც მო პა სუ ხე იყო ად ვო კა ტი. ყვე ლა 
საპ რო ცე სო დო კუ მენ ტ ში ად ვო კა ტი მომ ჩი ვან ად ვო-
კატს მო იხ სე ნი ებ და რო გორც უცო დი ნარ, გა უ ნათ-
ლე ბელ და არა კომ პე ტენ ტურ ადა მი ანს, ხო ლო სა სა-
მარ თ ლო პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო ბი სას გა მო ხა ტავ და 
მის და მი აგ რე სი ას და მას არა ერ თხელ მი ა ყე ნა სიტყ-
ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფა, რის გა მოც ად ვო კა ტი მო სა მარ-
თ ლემ და ა ჯა რი მა. ად ვო კატ მა სა სა მარ თ ლო სხდო მის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ სხდო მის დარ ბაზ ში მომ ჩი ვა ნის 
მარ წ მუ ნებ ლის მი მარ თ ვა ზე სა პა სუ ხოდ, რო ცა მომ ჩი-
ვა ნი ცდი ლობ და მარ წ მუ ნებ ლის დამ შ ვი დე ბას, მო იქ-
ნია ფე ხი, რო მე ლიც მოხ ვ და მომ ჩი ვან ად ვო კატს. 

საპ რო ცე სო კო ლე გი ის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ში ნა არ სი

საპ რო ცე სო კო ლე გი ის შე ფა სე ბით იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ 
და დას ტურ დე ბო და, რომ ად ვო კა ტის მი ერ მომ ჩი ვა-
ნის მი სა მარ თით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი შე უ-
რაცხ მ ყო ფე ლი ა, შე საძ ლოა დარ ღ ვე უ ლად ჩათ ვ ლი ლი-
ყო „ადვოკატთა შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე-5 
მუხ ლის „გ” ქვე პუნ ქ ტი და ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი 
ეთი კის კო დექ სის მე-9 მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლი.

ეთი კის კო მი სი ის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ში ნა არ სი

ეთი კის კო მი სი ის მი ერ დად გე ნი ლი უდა ვო ფაქ ტობ რი-
ვი გა რე მო ე ბე ბი: 

- მომ ჩი ვა ნი ად ვო კა ტი წარ მო ად გენ და კლი ენ ტის ინ ტე-
რე სებს თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო ში მო პა სუ ხე 
ად ვო კა ტი სა გან თან ხის დაბ რუ ნე ბის თა ო ბა ზე.

- ად ვო კა ტი სა მო ქა ლა ქო საქ მე ზე იყო მო პა სუ ხე მხა რე 
მომ ჩი ვა ნის კლი ენ ტის სარ ჩე ლის სა ფუძ ველ ზე.

- სა სა მარ თ ლო სხდო მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, სხდო-
მის დარ ბაზ ში ად ვო კატ სა და მომ ჩი ვანს შო რის სიტყ-
ვი ე რი შე ლა პა რა კე ბით და იწყო კონ ფ ლიქ ტი, რო მე ლიც 
დას რულ და მცი რე ფი ზი კუ რი შე ხე ბით, კერ ძოდ: მომ-
ჩი ვა ნის მი ერ ხელთ არ სე ბუ ლი ჩა ნა წე რე ბის ქნე ვით, ხო-
ლო ად ვო კა ტის მხრი დან კი სიტყ ვი ერ შე ლა პა რა კე ბას-
თან ერ თად ფე ხის მოქ ნე ვით. 

სა მარ თ ლებ რი ვი შე ფა სე ბა
ეთი კის კო მი სი ამ და ად გი ნა, რომ ად ვო კატ მა და არ ღ ვია 
სა სა მარ თ ლო ში ქცე ვის წე სე ბი. 

კო მი სი ამ გან მარ ტა, რომ ად ვო კატ მა ნე ბის მი ერ ვი-
თა რე ბა ში უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოს პრო ფე სი უ ლი ღირ სე ბა, 
გა მო ი ჩი ნოს მოთ მი ნე ბა და პა ტი ვი სცეს თა ვის საქ მი-
ა ნო ბას, არ უნ და მო იქ ცეს იმ გ ვა რად, რაც შე უ ფე რე ბე-
ლია ად ვო კა ტის თა ვი სუ ფა ლი პრო ფე სი ის სტა ტუ სის თ-
ვის. ად ვო კა ტი უნ და შე ე ცა დოს თა ვი აარი დოს იმ გ ვარ 
ქმე დე ბა სა და გა მო ნათ ქ ვა მებს, რაც არ შე ე სატყ ვი სე ბა 
ად ვო კა ტის მა ღალ როლს სა ზო გა დო ე ბა ში და ხელს შე-
უშ ლის ამ პრო ფე სი ი სად მი სა ზო გა დო ებ რი ვი ნდო ბის 
მო პო ვე ბას. ად ვო კატს, რო გორც მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ში 
მო ნა წი ლე პირს, ქცე ვის მა ღა ლი სტან დარ ტი მო ეთხო-
ვე ბა, გან ს ხ ვა ვე ბით სხვა პი რე ბის გან. 

ეთი კის კო მი სი ამ 2011 წლის 24 იან ვ რის გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა ში, დის ციპ ლი ნურ საქ მე ზე N075/10, და ად გი ნა: 
„ადვოკატის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი, რო-
გორც სა სა მარ თ ლო დარ ბაზ ში, ასე ვე სა სა მარ თ ლო 
დარ ბა ზის გა რეთ, რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა მის პრო ფე-
სი ულ საქ მი ა ნო ბას, უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს „ადვოკატთა 
შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი თა და ად ვო კატ თა პრო-
ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ სით დად გე ნილ ად ვო კატ თა 
ქცე ვის სტან დარ ტებს.” 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ საქ-
მე ში R.S and Z.V Switzerland (განაცხადი N10414/83, 
1984 წლის 01 ოქ ტომ ბ რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა) აღ ნიშ ნა: 
„პროფესიული ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბა ად ვო კატს ნე ბას არ რთავს გა ა კე თოს სუ ბი ექ ტუ რი, 
არა გო ნივ რუ ლი და შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი გან ცხა დე ბე ბი 
იმ გ ვა რად, რომ კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ დად გეს მთე ლი 
ად ვო კატ თა კორ პუ სის სა ი მე დო ო ბა და ეთი კუ რო ბა”.

კო მი სი ის შე ფა სე ბით, ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი-
კის კო დექ სით შე უძ ლე ბე ლია დად გე ნი ლი იყოს ად-
ვო კა ტის ყო ვე ლი კონ კ რე ტუ ლი ქცე ვის წე სი, თუმ ცა, 
კო მი სია ით ვა ლის წი ნებს იმ მო რა ლურ - ზ ნე ობ რივ კრი-
ტე რი უ მებ სა და სა ზო გა დო ებ რივ შე ფა სე ბას, რაც ტრა-
დი ცი ე ბის წყა ლო ბით დამ კ ვიდ რე ბუ ლია სა ზო გა დო ებ-
რივ ცნო ბი ე რე ბა ში.

კო მი სი ამ არ გა ი ზი ა რა ად ვო კა ტის პო ზი ცი ა, რომ მო ცე-
მულ სა მო ქა ლა ქო და ვა ზე ად ვო კა ტი თა ვად იყო მო პა სუ-
ხე მხა რე, ის ამ კონ კ რე ტულ საქ მე ზე არ წარ მო ად გენ და 
კლი ენ ტის ინ ტე რე სებს და ამ შემ თხ ვე ვა ში არ ახორ ცი ე-

ლებ და სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბას, ვი ნა ი დან ის წარ მო ად-
გენ და ად ვო კატს და მი სი პრო ფე სი უ ლი მო ვა ლე ო ბა ა, რომ 
სა სა მარ თ ლო დარ ბაზ ში ად ვო კა ტის ნე ბის მი ე რი მოქ მე დე-
ბა შე ე სა ბა მე ბო დეს ად ვო კა ტის პრო ფე სი ულ ღირ სე ბას, 
პრო ფე სი უ ლი ეთი კის სტან დარ ტებს, რომ ლის შე ნარ ჩუ-
ნე ბა ზეც უნ და ზრუ ნავ დეს ად ვო კა ტი მი უ ხე და ვად იმი სა 
წარ მო ად გენს კლი ენ ტის ინ ტე რე სებს თუ თა ვად არის მხა-
რე სა მარ თალ წარ მო ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას.

ად ვო კატ სა და მომ ჩი ვანს შო რის სა სა მარ თ ლო სხდო-
მის და სას რულს სიტყ ვი ე რი შე ლა პა რა კე ბით და იწყო 
კონ ფ ლიქ ტი, რო მე ლიც დას რულ და ფი ზი კუ რი შე ხე-
ბით, კერ ძოდ: მომ ჩი ვა ნის მი ერ ხელთ არ სე ბუ ლი ჩა ნა-
წე რე ბის ქნე ვით, ხო ლო ად ვო კა ტის მხრი დან კი სიტყ-
ვი ერ შე ლა პა რა კე ბას თან ერ თად ფე ხის მოქ ნე ვით. 

კო მი სი ამ შე ა ფა სა ის ფაქ ტი, რომ ად ვო კა ტი სა მო ქა ლა-
ქო და ვა ში იყო მო პა სუ ხე მხა რე, თუმ ცა გა ით ვა ლის წი ნა 
ის გა რე მო ე ბა, რომ მო პა სუ ხე მხა რი სათ ვის და სა სა მარ-
თ ლოს თ ვის მი სი პრო ფე სი ის შე სა ხებ ცნო ბი ლი იყო და მი-
სი ქმე დე ბა აღიქ მე ბო და რო გორც არა ფი ზი კუ რი პი რის, 
არა მედ რო გორც კონ კ რე ტუ ლი ად ვო კა ტის ქმე დე ბა.

კო მი სი ამ მი იჩ ნი ა, რომ ად ვო კა ტი მო სარ ჩე ლე მხა რის 
ად ვო კა ტის მი მართ მი სი ქცე ვით არ გა უფ რ თხილ და 
პრო ფე სი ულ პრეს ტიჟს, ღირ სე ბას და სა ზო გა დო ე ბის 
წი ნა შე ნდო ბას. ად ვო კა ტის ქცე ვა მომ ჩი ვა ნის მი მართ 
არა ე თი კუ რია და ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა სა მარ თ ლო ში მოქ-
ცე ვის წე სებს. 

შე ნიშ ვ ნა: ად ვო კატ მა ეთი კის კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე
ბა გა ა სა ჩივ რა. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა დის ციპ ლი
ნო პა ლა ტის 2015 წლის 06 მა ი სის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით 
დსშ/515 ეთი კის კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უც ვ ლე
ლი დარ ჩა. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა დის ციპ ლი ნო 
პა ლა ტის შე ფა სე ბით ის გა რე მო ე ბა, რომ ად ვო კა ტი სა
სა მარ თ ლო პრო ცეს ზე გა მო დი ო და არა წარ მო მად გენ
ლად, არა მედ მხა რედ არ ათა ვი სუფ ლებს მას და იც ვას 
ად ვო კა ტის პრო ფე სი უ ლი ქცე ვის წე სე ბი. ეთი კის კო
დექ სი შე ი ცავს ნორ მებს, რო მე ლიც ეხე ბა არა მხო ლოდ 
უშუ ა ლოდ სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცეს ში ად ვო კა ტის ქცე ვას, არა მედ ად ვო კა ტის ქცე
ვი სად მი ზო გად სტან დარ ტებს სა ად ვო კა ტო კორ პუ სის 
წევ რებს შო რის ურ თი ერ თო ბა ში. 

ადვოკატი და ეთიკა ადვოკატი და ეთიკა



106 107

მესამე დისციპლინური კოლეგიის შემადგენლობა: 

კოლეგიისთავმჯდომარე: გიორგი ტურაზაშვილი

კოლეგიისწევრი: გია ტაბლიაშვილი

შეკითხვისკომისიაშიშემოსვლისთარიღი: 20.07.2015 

შეკითხვისრეგისტრაციისნომერი:006/15

ეთიკის კომისიის

რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა

შე კითხ ვა: 

მო სარ ჩე ლე მხა რის ად ვო კა ტის მი ერ მო პა სუ ხე მხა-
რი სათ ვის მი ყე ნე ბუ ლი სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფა 
„შე ტუ ტუ ცო, უზ რ დე ლო, მატყუ ა რა, უპა სუ ხის მ გებ-
ლო, შენ ნა ი რის თ ვის და ი ღუ პა ჩე მი ქმა რი აფხა ზეთ-
ში? შენ ნა ი რის თ ვის გავ ზარ დე შვი ლი?” ის ტე რი უ ლი 
კი ვი ლი და ლან ძღ ვა მე დი ა ცი ის სე სი ა ზე და სე სი ის 
ჩაშ ლა თა ვი სი ვე მარ წ მუ ნე ბელ თან შე უ თან ხ მებ ლად, 
მუ ქა რა მხა რის მი მართ: „მე ვი ცი შენ რას გი ზამ, 
აქე დან რომ გა ვალთ, შე ტუ ტუ ცო, უზ რ დე ლო.” მი უ-
ხე და ვად მე დი ა ტო რის თხოვ ნი სა, ის ტე რი უ ლი კი ვი-
ლის გაგ რ ძე ლე ბა და ახ ლე ბით ნა ხე ვა რი სა ა თის მან-
ძილ ზე, აგ რეთ ვე მო პა სუ ხე მხა რის ად ვო კა ტი სათ ვის 
არა ერ თ გ ზის შე უ რაცხ ყო ფის მი ყე ნე ბა: „თქვენ აძ-
ლევთ არაკ ვა ლი ფი ცი ურ რჩე ვებს და ამი ტომ იქ-
ცე ვა ასე, თქვენ შეგ ყავთ მხა რე შეც დო მა ში, თქვენ 
არ იც ნობთ ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის ევ რო პულ 
კონ ვენ ცი ას, გირ ჩევთ წა ი კითხოთ.” ასე თი რე აქ ცია 
გა მო იწ ვია მო პა სუ ხე მხა რის მი ერ დას მულ მა კითხ-
ვამ: „თქვენ ქმა რი გყავთ?” 

ასე თი სი ტუ ა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში რო გორ უნ და მო იქ-
ცეს მო პა სუ ხე მხა რის ად ვო კა ტი, რა მე ქა ნიზ მე ბი 
არ სე ბობს მის შე სა ჩე რებ ლად და ეკის რე ბა თუ არა 
ასე თი ქმე დე ბი სათ ვის ად ვო კატს დის ციპ ლი ნუ რი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და თუ ეკის რე ბა, რა სა ხის?

ანა ლი ზი:

ად ვო კატ თა შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე5 
მუხ ლის „გ” ქვე პუნ ქ ტი: „ადვოკატი ვალ დე ბუ ლია 
არ შე ლა ხოს სა სა მარ თ ლოს და პრო ცე სის სხვა მო-
ნა წი ლე თა უფ ლე ბე ბი”

ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ სის მე7 
მუხ ლის მი ხედ ვით: „ადვოკატი ვალ დე ბუ ლია პა ტი-
ვი სცეს კო ლე გებს, არ შე ლა ხოს მა თი ღირ სე ბა და 
და იც ვას პრო ფე სი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი.”

ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ სის მე10 
მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლი: „ადვოკატი ვალ დე ბუ-
ლია პა ტი ვი სცეს თა ვის კო ლე გას”.

`ადვოკატთა რო ლის შე სა ხებ გა ე როს ძი რი თა დი 
პრინ ცი პე ბის” მე12 პა რაგ რა ფი: „ადვოკატებმა, 
რო გორც მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა, 
ყო ველ თ ვის უნ და იზ რუ ნონ მა თი პრო ფე სი ის პა ტი-
ვი სა და ღირ სე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად.”

ევ რო გა ერ თი ა ნე ბის ად ვო კატ თა ქცე ვის კო დექ
სის მუხ ლი 4.3.: „სასამართლოს ღირ სე უ ლი პა ტი-
ვის ცე მი თა და მო წი წე ბით, ად ვო კატ მა უნ და და-
იც ვას მი სი კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბი პა ტი ოს ნად და 
უშიშ რად, მი სი პი რა დი ინ ტე რე სე ბის ან მის თ ვის 

ან ნე ბის მი ე რი სხვა პი რი სათ ვის შე დე გე ბის მი უ-
ხე და ვად.” 

ევ რო გა ერ თი ა ნე ბის ად ვო კატ თა ქცე ვის კო დექ სის 
მუხ ლი 4.5.: „ევროგაერთიანების ად ვო კატ თა ქცე-
ვის კო დექ სით ად ვო კატ სა და სა სა მარ თ ლოს ურ თი-
ერ თო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი წე სე ბი ასე ვე ვრცელ-
დე ბა ად ვო კა ტის ურ თი ერ თო ბებ ზე არ ბიტ რაჟ თან 
და ნე ბის მი ე რი სხვა პირ თან, რომ ლე ბიც ახორ ცი ე-
ლე ბენ სა სა მარ თ ლო ან სა სა მარ თ ლოს მსგავს ფუნ-
ქ ცი ას, იშ ვი ა თად ანუ არა მუდ მი ვად – არა პერ მა ნენ-
ტუ ლა დაც კი.”

ად ვო კა ტის მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სიტყ ვი-
ე რი შე უ რაცხ ყო ფა ეწი ნა აღ მ დე გე ბა პრო ფე სი უ ლი 
ეთი კის ნორ მებს. ად ვო კატ მა ნე ბის მი ერ სი ტუ ა ცი-
ა ში უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოს პრო ფე სი უ ლი ღირ სე ბა, გა-
მო ი ჩი ნოს მოთ მი ნე ბა და პა ტი ვი სცეს თა ვის საქ მი-
ა ნო ბას. ეთი კის კო მი სია რე კო მენ და ცი ის გა ცე მი სას 
აღ ნიშ ნავს, რომ კო ლე გი ა ლო ბის პრინ ცი პი გუ ლის ხ-
მობს კო ლე გე ბის მი მართ პა ტი ვის ცე მას, პრო ფე სი-
უ ლი ღირ სე ბის დაც ვა სა და პრო ფე სი უ ლი სტან დარ-
ტე ბის შე სა ბა მი სად მოქ მე დე ბას. 

ეთი კის კო მი სი ამ 2007 წლის 29 მა ი სის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბით, დის ციპ ლი ნურ საქ მე ზე №2743/05/07 
და ად გი ნა: „ადვოკატმა თა ვი სი პრო ფე სი უ ლი საქ-
მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას უნ და და იც ვას კო ლე-
გი ა ლო ბის პრინ ცი პი და გა მო ხა ტოს პა ტი ვის ცე მა 
კო ლე გი სად მი, მი უ ხე და ვად მი სი სა მარ თ ლებ რი ვად 
ან სხვაგ ვა რად სა წი ნა აღ მ დე გო მხა რის არ სე ბო ბი სა/ 
მ დ გო მა რე ო ბი სა”

ეთი კის კო მი სი ამ 2011 წლის 5 სექ ტემ ბ რის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბით, დის ციპ ლი ნურ საქ მე ზე №069/11 და-
ად გი ნა: „ადვოკატები სხვა მო ქა ლა ქე ე ბის მსგავ-
სად სარ გებ ლო ბენ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით იმ 
„მოვალეობებისა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის” გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, რო მელ თაც მათ პრო ფე სია აკის რებს”.

შე კითხ ვა ში აღ წე რი ლი ქმე დე ბე ბი დან რი გი სიტყ-
ვობ რი ვი (ვერბალური) გა მო ნათ ქ ვა მე ბი: „შე ტუ ტუ-
ცო”, „უზრდელო”, „შენნაირისთვის და ი ღუ პა ჩე მი 
ქმა რი აფხა ზეთ ში”, „შენნარისათვის გავ ზარ დე შვი-

ლი”, სა ვა რა უ დოდ, არ წარ მო ად გენს და სცილ დე ბა 
პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის არ ს სა და და ნიშ ნუ ლე-
ბას. აღ ნიშ ნუ ლი სიტყ ვე ბი არ არის სა ად ვო კა ტო 
საქ მი ა ნო ბის ამ სახ ვე ლი, რა მე თუ არ წარ მო ად გენს 
არც ერთ იური დი ულ მოქ მე დე ბას, „ადვოკატთა შე-
სა ხებ” კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ არც ერთ მოქ-
მე დე ბას. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ამ სიტყ ვე ბის 
გა მომ ხატ ვე ლი ად ვო კა ტი იმ ყო ფე ბა მი სი კლი ენ ტის 
სა კითხის გან ხილ ვი სას სა სა მარ თ ლოს მსგავსს ინ ს-
ტი ტუ ცი ა ში და უნ და წარ მო ად გენ დეს მი სი კლი ენ-
ტის ინ ტე რე სებს იური დი ულ ფორ მატ ში, არც ერ თი 
ამ ფრა ზებ თა გა ნი არ ემ სა ხუ რე ბა ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ-
ნულს. შე სა ბა მი სად, ად ვო კა ტის ეს მოქ მე დე ბა არ 
არის სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა, ანუ ად ვო კა ტი ამ 
მო მენ ტ ში არ ახორ ცი ე ლებს კლი ენ ტის ინ ტე რე სე-
ბის წარ მოდ გე ნას და არ ას რუ ლებს სა კუ თარ პრო-
ფე სი ულ მო ვა ლე ო ბას.

შე კითხ ვა ში მი თი თე ბუ ლი სიტყ ვე ბი გა მო ხა ტა ვენ 
კონ კ რე ტუ ლი პი როვ ნე ბის მა ხა სი ა თე ბელს, რაც 
მი მარ თუ ლია ადა მი ა ნის დის კ რე დი ტა ცი ი სა კენ, სა-
ვა რა უ დოდ შე უ რაცხ ყო ფი სა კენ, რაც არ შე დის ამ 
ფრა ზე ბის გა მომ ხატ ვე ლი ად ვო კა ტის კლი ენ ტის 
ინ ტე რე სებ ში – სიტყ ვი ე რად შე უ რაცხ ყოს მი სი მო-
წი ნა აღ მ დე გე მხა რე. მო ცე მუ ლი სიტყ ვე ბის გა მომ-
ხატ ვე ლი ად ვო კა ტი შე საძ ლოა ზი ანს აყე ნებ დეს 
ად ვო კა ტის პრო ფე სი ი სად მი ნდო ბას, კლი ენ ტის 
ინ ტე რე სებს და არ შე ე სა ბა მე ბო დეს სა კითხის გან-
მ ხილ ვე ლი სა სა მარ თ ლოს მსგავს ორ გა ნო ში არ სე-
ბულ წე სებს და, პი რი ქით, ხელს უშ ლი დეს იური დი-
ულ პრო ცე დუ რას.

რო გორ შე კითხ ვის მო ცე მუ ლო ბი დან ირ კ ვე ვა ად ვო-
კა ტი ყვი რო და კი დეც და მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რეს, 
ანუ მო პა სუ ხე მხა რეს უთხ რა: „მე ვი ცი შენ რას გი-
ზავ აქე დან რომ გა ვალთ” – აღ ნიშ ნუ ლი სა ვა რა უ-
დოდ იყო მი მარ თუ ლი მო პა სუ ხე მხა რის ად ვო კა ტის 
კლი ენ ტი სად მი. ეს სიტყ ვე ბი შე ი ცავს სა მო მავ ლო 
სა ვა რა უ დო ნე გა ტი უ რი მოქ მე დე ბის, ზე წო ლის ან 
სხვა სა ხის მოქ მე დე ბის გან ხორ ცი ლე ბის ში ნა არსს, 
რაც შე იძ ლე ბა აღიქ მე ბო დეს მუ ქა რად. აღ ნიშ ნუ-
ლი ასე ვე არ წარ მო ად გენს სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო-
ბას და შე საძ ლოა მი მარ თუ ლი იყოს მო წი ნა აღ მ დე გე 
მხა რის ზე წო ლი სა კენ შე ას რუ ლოს ან თა ვი შე ი კა ვოს 
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გარ კ ვე უ ლი მოქ მე დე ბი სა გან, რაც სარ გებ ლის მომ-
ტა ნი იქ ნე ბა მო სარ ჩე ლე მხა რის ად ვო კა ტის აზ რით 
მი სი კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბი სათ ვის. ნი შან დობ ლი ვია 
ად ვო კა ტის სიტყ ვობ რი ვი გა მო ხა ტუ ლე ბის ფორ მა 
– ანუ შე საძ ლოა ეს არა მხო ლოდ მო რა ლუ რად იყოს 
მი უ ღე ბე ლი, არა მედ კა ნონ დარ ღ ვე ვით ხა სი ათ საც 
ატა რებ დეს, რა მაც შე იძ ლე ბა ერ თი ორად გა ზარ-
დოს ად ვო კა ტის პრო ფე სი უ ლი ქცე ვის ნე გა ტი უ რად 
შე ფა სე ბის ხა რის ხი.

სა ყუ რადღე ბოა მო სარ ჩე ლე ად ვო კა ტის მი ერ მო პა-
სუ ხე ად ვო კა ტის საქ მი ა ნო ბა ში ჩა რე ვის მცდე ლო ბა 
სიტყობ რი ვად და ხმა მა ღა ლი, ყვი რი ლით შე ფა სე-
ბა: „თქვენ აძ ლევთ არაკ ვა ლი ფი ცი ურ რჩე ვებს და 
იმი ტომ იქ ცე ვა ასე”. აღ ნიშ ნუ ლი შე იძ ლე ბა მეტყ-
ვე ლებ დეს მო სარ ჩე ლის ად ვო კა ტის მი ერ სა კუ თა რი 
პრო ფე სი უ ლი არ სის და იური დი უ ლი მოქ მე დე ბე ბის 
გა უ აზ რებ ლო ბა ში, რა მე თუ ის მო წი ნა აღ მ დე გე მხა-
რე ა, რაც ინ ტე რე სე ბის, პო ზი ცი ურ და პი რის პი რე-
ბას გუ ლის ხ მობს. სა ა მი სო მო ლო დი ნი, ასეთ დროს, 
ყო ველ თ ვის უნ და გა აჩ ნ დეს ად ვო კატს. აღ ნიშ ნულს 
ემა ტე ბა კო ლე გი ა ლო ბის პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვის 
მცდე ლო ბა, რად გან ის გუ ლის ხ მობს ად ვო კა ტის მი-
ერ სხვა ად ვო კა ტის პრო ფე სი უ ლი ღირ სე ბის პა ტი-
ვის ცე მას. 

თუ ად ვო კა ტი მი იჩ ნევს, რომ მო წი ნა აღ მ დე გე მხა-
რის ად ვო კა ტი მოქ მე დებს შე კითხ ვა ში აღ წე რი ლი 
სა ხით, უფ ლე ბა აქვს მო უ წო დოს პრო ფე სი უ ლი კო-
რექ ტუ ლო ბი სა და სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბის ზღვა-
რის გა და ლახ ვის შე ჩე რე ბის თა ო ბა ზე, მო უ წო დოს 
ად ვო კა ტის მი სი ის ანუ პრო ფე სი უ ლი და ნიშ ნუ ლე-
ბის შეხ სე ნე ბი სა კენ, რაც არ მდგო მა რე ობს მო წი-
ნა აღ მ დე გე მხა რის პი როვ ნულ შე უ რაცხ ყო ფა ში. 
პრო ფე სია ად ვო კა ტი არის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი-
სა და ინ ტე რე სე ბის დამ ც ვე ლი და პრო ფე სი ულ მი-
ზანს არ წარ მო ად გენს პი როვ ნე ბის და ხა სა ი თე ბა 
ნე ბის მი ე რი სა ხით. ასე ვე ად ვო კატს უფ ლე ბა აქვს 
მო უ წო დოს, რომ და უშ ვე ბე ლია მე დი ა ცი ის ან სხვა 
გან ხილ ვე ბი სას, სა დაც კლი ენ ტ თა ინ ტე რე სე ბია 
წარ მოდ გე ნი ლი ად ვო კა ტე ბის მეშ ვე ო ბით კო მუ ნი-
კა ცია მიმ დი ნა რე ობ დეს ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა-
შო რი სო კა ნო ნე ბის დარ ღ ვე ვით. აღ ნიშ ნუ ლი შე საძ-
ლე ბე ლია გა კეთ დეს გან ხილ ვის პრო ცეს ში რო გორც 

ზე პი რი ასე ვე წე რი ლო ბი თი სა ხით და მოთხოვ ნილ 
იქ ნას (თუ რე გუ ლა ცია ით ვა ლის წი ნებს) გან მ ხილ ვე-
ლი ორ გა ნოს კონ კ რე ტუ ლი პო ზი ცია მის გა ნაცხად-
თან და კავ ში რე ბით.

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ად ვო კა ტი ფიქ რობს, რომ კო-
ლე გის ქმე დე ბით და ირ ღ ვა მი სი უფ ლე ბე ბი, მას შე-
უძ ლია სა ჩივ რით მი მარ თოს სსიპ „საქართველოს 
ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის” ეთი კის კო მი სი ას. დის-
ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბის დაწყე ბის ერ თ -ერ თი სა-
ფუძ ვე ლი „ადვოკატთა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბი სა და დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბის შე სა ხებ” 
დე ბუ ლე ბის მე-6 მუხ ლის „ბ” ქვე პუნ ქ ტის მი ხედ ვით 
არის ად ვო კა ტის სა ჩი ვა რი სხვა ად ვო კა ტის მი ერ 
დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის შე საძ ლო ჩა დე ნის თა-
ო ბა ზე. 

ეთი კის კო მი სი ა ში დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ-
მო ე ბა მიმ დი ნა რე ობს შე ჯიბ რე ბი თო ბი სა და მხა რე-
თა თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პე ბის დაც ვით. შე სა ბა მი-
სად, წი ნას წარ სა ვალ დე ბუ ლოდ ვერ გა ნი საზღ ვ რე ბა 
სა ჩივ რის შე მო ტა ნის შემ თხ ვე ვა ში სა მარ თალ წარ-
მო ე ბის შე საძ ლო შე დე გი. კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში 
საქ მის გან მ ხილ ვე ლი კო ლე გია მი ი ღებს გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბას საქ მე ში არ სე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სა და 
ახ ს ნა- გან მარ ტე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე. სა ჩივ რის შე მო-
ტა ნის შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლოა დად გეს ად ვო კა ტის 
დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხი.

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ და დას ტურ დე ბა დის ციპ ლი-
ნუ რი პრო ცე დუ რით და შე ფას დე ბა გან მ ხილ ვე ლი 
კო ლე გი ის მი ერ ზე მოთ მო ცე მუ ლი ად ვო კა ტის 
მოქ მე დე ბა, რო გორც პრო ფე სი უ ლი ქცე ვის წე-
სე ბის დარ ღ ვე ვა, კო ლე გია იმ ს ჯე ლებს იმის შე-
სა ხებ, ად ვო კა ტის მი მართ გა მო ი ყე ნოს სახ დე ლი 
თუ დის ციპ ლი ნუ რი ზე მოქ მე დე ბის ღო ნის ძი ე ბა. 
„ადვოკატთა შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 34-ე 
მუხ ლის 1-ლი პუნ ქ ტის მი ხედ ვით ად ვო კა ტის დის-
ციპ ლი ნუ რი სახ დე ლის სა ხე ე ბია გაფ რ თხი ლე ბა, 
სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის უფ ლე ბის ჩა მორ თ მე ვა 
6 თვი დან 3 წლამ დე და ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 
წევ რო ბის შეწყ ვე ტა, ხო ლო ამა ვე მუხ ლის მე ო რე 
პუნ ქ ტის მი ხედ ვით ად ვო კატ ზე დის ციპ ლი ნუ რი 
ზე მოქ მე დე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბია კერ ძო სა რე კო-

მენ და ციო ბა რა თით მი მარ თ ვა და სა ქარ თ ვე ლოს 
ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის, აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ-
ჭოს, ეთი კის კო მი სი ის, სა რე ვი ზიო კო მი სი ის წევ-
რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შეწყ ვე ტა. სახ დელს აქვს 
თა ვი სი და ნიშ ნუ ლე ბა მი სი ზო მე ბის გა მო ყე ნე ბით 
დაწყე ბუ ლი გაფ რ თხი ლე ბი დან, რო მე ლიც გარ კ ვე-
უ ლი მოქ მე დე ბის შემ დ გომ ში გან მე ო რე ბის შემ თხ-
ვე ვა ში იძ ლე ვა გა მაფ რ თხი ლე ბელ სიგ ნალს უფ რო 
მკაც რი სახ დე ლის გა მო ყე ნე ბი სა კენ, ხო ლო ზე-
მოქ მე დე ბის ღო ნის ძი ე ბა შე და რე ბით მსუ ბუ ქია და 
დეკ ლა რა ცი ულ–შე მეც ნე ბით ხა სი ათ საც კი ატა-
რებს, რა ზე დაც სა უბ რობს თა ვად ამ ღო ნის ძი ე ბის 
სა ხე – კერ ძო სა რე კო მენ და ციო ბა რა თით მი მარ-
თ ვა ად ვო კა ტი სად მი, სა დაც ეთი კის კო მი სია აძ-
ლევს გან მარ ტე ბას მი უ ღე ბე ლი ქცე ვის ნაც ვ ლად 
სწო რი მოქ მე დე ბე ბის შე საძ ლო კრი ტე რი უ მე ბის, 
გო ნივ რუ ლი ფარ გ ლე ბის შე სა ხებ.

დას კ ვ ნა:

ად ვო კა ტის მი ერ კო ლე გი სათ ვის შე უ რაცხ ყო ფის მი-
ყე ნე ბა, და დას ტუ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, არ ღ ვევს ად-
ვო კა ტებს შო რის არ სე ბულ კო ლე გი ა ლო ბი სა და 
ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მის ვალ დე ბუ ლე ბას, რო მე-
ლიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ-
ლი ეთი კის კო დექ სის მე-7 მუხ ლი თა და მე-10 მუხ-
ლის 1-ლი ნა წი ლით ად ვო კა ტის მი ერ შე კითხ ვა ში 
მი თი თე ბუ ლი ფრა ზე ბის „შე ტუ ტუ ცო”, „უზრდელო”, 
„შენნაირისთვის და ი ღუ პა ჩე მი ქმა რი აფხა ზეთ-
ში”, „შენნარისათვის გავ ზარ დე შვი ლი”, გა მო ყე ნე ბა 
სცილ დე ბა პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის არ ს სა და და-
ნიშ ნუ ლე ბას და მი მარ თუ ლია ადა მი ა ნის დის კ რე დი-
ტა ცი ი სა კენ, სა ვა რა უ დოდ შე უ რაცხ ყო ფი სა კენ. აღ-
ნიშ ნუ ლი სიტყ ვე ბი არ არის სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის 
ამ სახ ვე ლი. ფრა ზა „მე ვი ცი შენ რას გი ზავ აქე დან რომ 
გა ვალთ” შე ი ცავს სა მო მავ ლო სა ვა რა უ დო ნე გა ტი უ რი 
მოქ მე დე ბის, ზე წო ლის ან სხვა სა ხის მოქ მე დე ბის გან-
ხორ ცი ლე ბის ში ნა არსს, რაც შე იძ ლე ბა აღიქ მე ბო დეს 
მუ ქა რად. ხმა მა ღა ლი, ყვი რი ლით შე ფა სე ბა: „თქვენ 
აძ ლევთ არაკ ვა ლი ფი ცი ურ რჩე ვებს და იმი ტომ იქ-
ცე ვა ასე”, შე იძ ლე ბა მეტყ ვე ლებ დეს კო ლე გი ა ლო ბის 
პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვის მცდე ლო ბა ზე, რად გან ის გუ-
ლის ხ მობს ად ვო კა ტის მი ერ სხვა ად ვო კა ტის პრო ფე-
სი უ ლი ღირ სე ბის პა ტი ვის ცე მას.

ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, ად ვო კატს შე უძ ლია მო უ წო დოს 
სა ვა რა უ დო დამ რ ღ ვევს პრო ფე სი უ ლი კო რექ ტუ ლო-
ბი სა და სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბის ზღვა რის გა და-
ლახ ვის შე ჩე რე ბის თა ო ბა ზე, მო უ წო დოს ად ვო კა ტის 
მი სი ის ანუ პრო ფე სი უ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის შეხ სე ნე ბი-
სა კენ, გან ხივ ლის რე გუ ლა ცი ის ფარ გ ლებ ში. ასე-
ვე, ად ვო კატს აქვს უფ ლე ბა სა ჩივ რით მი მარ თოს 
ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის” 
ეთი კის კო მი სი ას. კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში საქ მის 
გან მ ხილ ვე ლი კო ლე გია მი ი ღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 
საქ მე ში არ სე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სა და ახ ს ნა- 
გან მარ ტე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე. სა ჩივ რის შე მო ტა ნის 
შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლოა დად გეს სა ჩივ რის ად რე სა ტი 
ად ვო კა ტის დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა-
კითხი. „ადვოკატთა შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 
34-ე მუხ ლის 1-ლი პუნ ქ ტის მი ხედ ვით ად ვო კა ტის 
დის ციპ ლი ნუ რი სახ დე ლის სა ხე ე ბია გაფ რ თხი ლე ბა, 
სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის უფ ლე ბის ჩა მორ თ მე ვა 6 
თვი დან 3 წლამ დე და ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ-
რო ბის შეწყ ვე ტა, ხო ლო ამა ვე მუხ ლის მე ო რე ნა წი-
ლის მი ხედ ვით ად ვო კატ ზე დის ციპ ლი ნუ რი ზე მოქ-
მე დე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბია კერ ძო სა რე კო მენ და ციო 
ბა რა თით მი მარ თ ვა და სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის, აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭოს, ეთი კის კო-
მი სი ის, სა რე ვი ზიო კო მი სი ის წევ რის უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბის შეწყ ვე ტა.

რე კო მენ და ცია არ არის სა ვალ დე ბუ ლო ეთი კის კო-
მი სი ის ან სა სა მარ თ ლოს მი ერ რო მე ლი მე დის ციპ-
ლი ნუ რი საქ მის გან ხილ ვი სას. თუმ ცა შე საძ ლე ბე ლია 
გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს ერ თ -ერთ წყა როდ ეთი კის კო-
მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში.

კო ლე გი ის თავ მ ჯ დო მა რე: გი ორ გი ტუ რა ზაშ ვი ლი 
კო ლე გი ის წევ რი: ნა თია კორ კო ტა ძე
კო ლე გი ის წევ რი: გია ტაბ ლი აშ ვი ლი

ადვოკატი და ეთიკა
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პირ ვე ლი სექ ცია 

საქ მე იუდიც კაია და სხვე ბი რუ სე თის წი ნა აღ მ დეგ 

(განაცხადი no. 5678/06)

სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

სტრას ბურ გი 
2015 წლის 12 თე ბერ ვა ლი 

სა ბო ლოო 

12/05/2015

წი ნამ დე ბა რე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ბო ლოოა კონ ვენ ცი ის მუხ ლი 44 § 2-ის სა ფუძ ველ ზე. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე იძ-
ლე ბა სა რე დაქ ციო გა და სინ ჯ ვას და ექ ვემ დე ბა როს 

არა ო ფი ცი ა ლუ რი თარ გ მა ნი. მომ ზა დე ბუ ლია ევ რო პის საბ ჭო სა და ევ რო კავ ში რის ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის _ ” სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის მხარ და ჭე რა” _ ფარ გ ლებ ში. დო კუ მენ ტი ითარ გ მ ნა ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბით. აქ გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე ბე ბი არ 

გა მო ხა ტავს ევ რო კავ ში რის ოფი ცი ა ლურ პო ზი ცი ას.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს პა ლა ტამ 
(პირველი სექ ცი ა), მო სა მარ თ ლე თა შემ დე გი შე მად გენ ლო ბით: 

იზა ბელ ბე რო, თავ მ ჯ დო მა რე

ჯუ ლია ლაფ რან კი 

პა ო ლო პინ ტო ალ ბუ კერ კი

ლი ნოს ალე ხან დ რე სი ცი ლი ა ნო სი 

ერიკ მო სე

ქსე ნია ტურ კო ვი ჩი 

დი მიტ რი დე დო ვი, მო სა მარ თ ლე ე ბი

და სო რენ ნი ელ სე ნი, სა სა მარ თ ლო გამ წეს რი გე ბე ლი

2015 წლის 20 იან ვარს იმ ს ჯე ლა მო ცე მულ საქ მე ზე, 

და მი თი თე ბულ თა რიღ ში შემ დე გი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა მო ი ტა ნა: 

საქ მე ზე იუდიც კაია და სხვე ბი 
რუ სე თის წი ნა აღ მ დეგ

პრო ცე დუ რა 

1. საქ მეს სა ფუძ ვ ლად და ე დო სა ჩი ვა რი (no. 
5678/06) რუ სე თის ფე დე რა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ, რო-
მე ლიც 2005 წლის 22 დე კემ ბერს ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა კონ ვენ-
ცი ის (”კონვენცია”) 34-ე მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე 
სა სა მარ თ ლო ში შე ი ტა ნა რუ სე თის ხუთ მა მო ქა ლა-
ქემ: ქალ ბა ტონ მა დი ნა იაკოვ ლევ ნა იუდიც კა ი ამ, 
ქალ ბა ტონ მა ნა ტა ლია ვლა დი მი როვ ნა იუდიც კა-
ი ამ, ბა ტონ მა ალექ სანდრ ვიქ ტო რო ვიჩ კი ჩევ მა, 
ქალ ბა ტონ მა ელე ნა რო ბერ ტოვ ნა ლავ რენ ტე ვამ 

და ბა ტონ მა ვა ლე რი ვა ლე რი ე ვიჩ ფრო ლო ვიჩ მა 
(მომჩივნებმა). 

2. რუ სე თის მთავ რო ბის (”მთავრობა”) ინ ტე რე სებს 
წარ მო ად გენ და ქალ ბა ტო ნი ვ. მი ლინ ჩუ კი, ადა მი-
ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თ ლო ში რუ სე-
თის ფე დე რა ცი ის ყო ფი ლი წარ მო მად გე ნე ლი. 

3. მომ ჩი ვა ნე ბის სა ჩივ რის შე სა ბა მი სად, არ არ სე-
ბობ და მა თი იური დი უ ლი მომ სა ხუ რე ო ბის კომ პა-
ნი ის ოფის ში ჩხრე კის ჩა ტა რე ბი სა და კომ პი უ ტე-
რე ბის ჩა მორ თ მე ვის კა ნო ნი ე რი სა ფუძ ვე ლი. 
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4. 2007 წლის 16 მარტს მთავ რო ბას ეც ნო ბა სა ჩივ-
რის თა ო ბა ზე. 

5. მთავ რო ბამ პრო ტეს ტი გა მო ხა ტა სა ჩივ რის და-
საშ ვე ბო ბი სა და არ სე ბი თი მხა რის ერ თობ ლი ვად 
გან ხილ ვას თან და კავ ში რე ბით. სა სა მარ თ ლომ იმ ს-
ჯე ლა მთავ რო ბის შე პა სუ ხე ბა ზე და არ და აკ მა ყო-
ფი ლა მი სი მოთხოვ ნა. 

ფაქ ტე ბი 

I. საქ მის გა რე მო ე ბა ნი 

6. პირ ვე ლი გან მ ცხა დე ბე ლი, ქ-მი დი ნა იაკოვ ლევ-
ნა იუდიც კაია – 1950 წელს და ბა დე ბუ ლი. მე ო რე 
გან მ ცხა დე ბე ლი, ქ-ნი ნა ტა ლია ვლა დი მი როვ ნა 
იუდიც კაია – 1979 წელს და ბა დე ბუ ლი. მე სა მე გან-
მ ცხა დე ბე ლი, ბ-ნი ალექ სანდრ ვიქ ტო რო ვიჩ კი ჩე-
ვი – 1966 წელს და ბა დე ბუ ლი. მე ოთხე გან მ ცხა-
დე ბე ლი, ქ-ნი ელე ნა რო ბერ ტოვ ნა ლავ რენ ტე ვა, 
1965 წელს და ბა დე ბუ ლი. მე ხუ თე გან მ ცხა დე ბე-
ლი, ბ-ნი ვა ლე რი ვა ლე რი ე ვიჩ ფრო ლო ვი ჩი – 1966 
წელს და ბა დე ბუ ლი. ისი ნი პერ მ ში ცხოვ რო ბენ. 

7. მომ ჩი ვა ნე ბი პერ მის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 
წევ რე ბი არი ან. ისი ნი ფირ მის „ბიზნეს ი პრა ვოს” 
იურის ტე ბი არი ან. გა სა ჩივ რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის 
პე რი ოდ ში ფირ მის ოფი სი შედ გე ბო და მი სა ღე-
ბის გან, ხუ თი კა ბი ნე ტის გან და სა კონ ფე რენ ციო 
დარ ბა ზის გან. პირ ველ და მე ო რე გან მ ცხა დე ბელს 
სა ერ თო კა ბი ნე ტი ჰქონ დათ. მე ოთხე გან მ ცხა დე-
ბელს, და ავო კატ „პ”-ს ცალ - ცალ კე კა ბი ნე ტე ბი 
ჰქონ დათ. მე სა მე და მე ხუ თე გან მ ცხა დე ბე ლი ად-
ვო კატ ი. თ - ს თან ერ თად ინა წი ლებ დ ნენ კი დევ ერთ 
კა ბი ნეტს. ყვე ლა ად ვო კატს სა კუ თა რი კომ პი უ-
ტე რი გა აჩ ნ და. გარ და ამი სა, ოფის ში კი დევ ერ თი 
კომ პი უ ტე რი იყო, რო მე ლი თაც ყვე ლა ად ვო კა ტი 
სარ გებ ლობ და. 

8. 2004 წლის პირ ველ დე კემ ბერს სა სა მარ თ ლო აღ-
მას რუ ლებ ლე ბის მი ერ ქრთა მის აღე ბას თან და კავ-
ში რე ბით სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ზე გა მო ძი ე ბა 
და იწყო. ერ თ -ერთ წა ყე ნე ბულ ბრალ თან და კავ ში-

რე ბით საქ მე ში ასე ვე ფი გუ რი რებ და სა ხელ მ წი ფო 
უნი ტა რუ ლი სა წარ მო კი რო ვის სა ხე ლო ბის პერ მის 
ქარ ხა ნა („ქარხანა”) და სა სა მარ თ ლო აღ მას რუ ლე-
ბე ლი „თ”. მთავ რო ბის შე სა ბა მი სად, 2005 წლის 
იან ვარ ში ქარ ხ ნის დი რექ ტორ მა „კ”-მ ქრთა მის სა-
ხით სა სა მარ თ ლო აღ მას რუ ლე ბელს 300,000 რუბ-
ლი გა და უ ხა და. ქრთა მის გა მო ძალ ვა აღ მას რუ-
ლე ბელ მა „თ”-მ გა ნა ხორ ცი ე ლა. „ტრანზაქციის” 
ლე გა ლი ზა ცი ის მიზ ნით „თ”-მ თხოვ ნით მი მარ-
თა თა ვის ძმას – ი.თ-ს, რა თა მას ხე ლი მო ე წე რა 
ფიქ ტი ურ კონ ტ რაქ ტ ზე ქარ ხ ნის თ ვის იური დი უ ლი 
მომ სა ხუ რე ო ბის გა წე ვის თა ო ბა ზე. 

9. 2005 წლის 7 თე ბერ ვალს ი.თ-მ ხე ლი მო ა წე რა 
კონ ტ რაქტს ქარ ხ ნის თ ვის სა გა და სა ხა დო და სხვა 
სა კითხებ ზე იური დი უ ლი მომ სა ხუ რე ო ბის გა წე ვის 
თა ო ბა ზე.

10. მთავ რო ბის შე სა ბა მი სად, და უ ზუს ტე ბელ თა-
რიღ ში გა მომ ძი ე ბელ მა და კითხა „კ” და „თ”. ორი-
ვემ აღი ა რა, რომ ქრთა მის გა მო ძალ ვის სქე მა ში 
იღებ დ ნენ მო ნა წი ლე ო ბას. 

11. 2005 წლის 6 მა ისს პერ მის ლე ნი ნის რა ი ო-
ნის სა სა მარ თ ლომ ჩხრე კის ორ დე რი გას ცა, რომ-
ლის სა ფუძ ველ ზე იური დი უ ლი კომ პა ნია „ბიზნეს 
ი პრა ვო”-ს ოფის ში ჩხრე კა უნ და ჩა ტა რე ბუ ლი ყო. 
მო ცე მუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შემ დეგ ნა ი რად იყო 
და სა ბუ თე ბუ ლი: 

`2004 წლის 1 დე კემ ბერს პერ მის რა ი ო ნუ ლი 
სა სა მარ თ ლოს აღ მას რუ ლებ ლე ბის N48 გან
ყო ფი ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ სის ხ ლის სა მარ თალ
წარ მო ე ბა და იწყო [მექრთამეობა გან სა კუთ
რე ბით მსხვი ლი მო ცუ ლო ბით]. სა ხელ მ წი ფო 
უნი ტა რულ მა სა წარ მომ კი რო ვის სა ხე ლო ბის 
პერ მის ქარ ხა ნამ და იური დი ულ მა კომ პა ნი ამ 
„ბიზნეს ი პრა ვომ” ფიქ ტი უ რი კონ ტ რაქ ტი გა
ა ფორ მეს, რა თა მექ რ თა მე ო ბის ფაქ ტი და ე მა
ლათ. გა მომ ძი ე ბელ მა იური დი უ ლი კომ პა ნი ის 
„ბიზნეს ი პრა ვო”ს ოფი სის ჩხრე კის ნე ბარ თ
ვის მი ღე ბის მიზ ნით მი მარ თა სა სა მარ თ ლოს, 
რა თა საქ მეს თან და კავ ში რე ბუ ლი დო კუ მენ ტე
ბი ამო ე ღო”. 

[სასამართლომ] მი იჩ ნი ა, რომ გა მომ ძი ებ ლის 
მოთხოვ ნა მარ თ ლ ზო მი ე რი იყო და დაკ მა
ყო ფი ლე ბუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო, რად გა ნაც 
გო ნივ რუ ლი ეჭ ვი არ სე ბობ და იმის თა ო ბა ზე, 
რომ იური დი უ ლი კომ პა ნია „ბიზნეს ი პრა
ვოს” ოფის ში და ცუ ლი დო კუ მენ ტე ბი მო ცე
მუ ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის და ნა შა უ ლის თა
ო ბა ზე ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ დ ნენ”. 

12. 2005 წლის 16 მა ისს გა მომ ძი ე ბელ მა კომ პა ნი-
ის ოფის ში ჩხრე კა ჩა ა ტა რა. ჩხრე კას მომ ჩი ვა ნე ბი 
და ორი არა -ექ ს პერ ტი მოწ მე ეს წ რე ბო და. 

13. მომ ჩი ვა ნე ბის გან ცხა დე ბით, მათ ნე ბა ყოფ ლო-
ბით გა დას ცეს გა მომ ძი ე ბელს მის მი ერ მოთხოვ-
ნი ლი დო კუ მენ ტე ბი, მაგ რამ მი უ ხე და ვად ამი სა, 
ოფი სის ყვე ლა ოთა ხი გა იჩხ რი კა, მათ შო რის იმ 
მომ ჩი ვა ნე ბის ოთა ხე ბიც, რომ ლებ საც არა ნა ი რი 
კავ ში რი არ ჰქონ დათ ქარ ხა ნას თან. გა მომ ძი ებ-
ლებ მა ყვე ლა სტა ცი ო ნა რუ ლი და პერ სო ნა ლუ რი 
კომ პი უ ტე რე ბი (ლეპტოპები) ჩა მო არ თ ვეს მომ-
ჩივ ნებს და ამ კომ პი უ ტე რე ბის მყარ დის კებ ზე 
არ სე ბუ ლი მთე ლი ინ ფორ მა ცია გა და ი წე რეს. კომ-
პი უ ტე რე ბი კომ პა ნი ას ერ თი კვი რის შემ დეგ და უბ-
რუ ნეს. 

14. გან მ ცხა დებ ლებ მა 2005 წლის 6 მა ისს გა ა სა ჩივ-
რეს რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 
მათ გა ნაცხა დეს, რომ პერ მის კი რო ვის სა ხე ლო ბის 
ქარ ხა ნას თან კონ ტ რაქ ტი არა იური დი ულ მა კომ პა-
ნია „ბიზნეს ი პრა ვომ, არა მედ იურის ტ მა ი.თ-მ პი რა-
დად გა ა ფორ მა, და რომ შე სა ბა მი სად, არ არ სე ბობ-
და იური დი უ ლი ფირ მის ჩხრე კის სა ფუძ ვე ლი. გარ და 
ამი სა, რა ი ო ნულ მა სა სა მარ თ ლომ ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი 
კონ ტ რაქ ტი ფიქ ტი ურ კონ ტ რაქ ტად გა მო აცხა და 
მა ნამ დე, სა ნამ სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იქ-
ნა გა მო ტა ნი ლი. გან მ ცხა დებ ლე ბის კომ პი უ ტე რებ ში 
არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ად ვო კატ - კ ლი ენ ტის პრი ვი-
ლე გი ი თაა და ცუ ლი და შე სა ბა მი სად, ოფი სის ჩხრე კა 
და კომ პი უ ტე რე ბის კონ ფის კა ცია ად ვო კა ტე ბის შე-
სა ხებ კა ნო ნის უხეშ დარ ღ ვე ვას წარ მო ად გენ და. 

15. 2005 წლის 23 ივ ნისს პერ მის სამ ხა რეო სა სა-
მარ თ ლომ უარ ყო გან მ ცხა დებ ლე ბის აპე ლა ცია იმ 

სა ფუძ ველ ზე, რომ ჩხრე კის ორ დე რი კა ნო ნი ე რი 
იყო. სამ ხა რეო სა სა მარ თ ლოს აზ რით, რა ი ო ნულ მა 
სა სა მარ თ ლომ კი არ და ად გი ნა, რომ კონ ტ რაქ ტი 
ფიქ ტი უ რი იყო, არა მედ უბ რა ლოდ ახ სე ნა, რომ გა-
მო ძი ე ბის აზ რით იგი ფიქ ტი უ რი ა. 

II. შე სა ბა მი სი ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა 
და პრაქ ტი კა 

16. რუ სე თის ფე დე რა ცი ის სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საპ რო ცე სო კო დექ სის შე სა ბა მი სად, ჩხრე კა შე იძ-
ლე ბა ჩა ტარ დეს თუ საკ მა რი სი სა ფუძ ვე ლი არ სე-
ბობს ვა რა უ დი სა, რომ და ნა შა უ ლის ინ ს ტ რუ მენ ტი, 
ან და ნა შა ულ თან და კავ ში რე ბუ ლი საგ ნე ბი, დო კუ-
მენ ტე ბი ან ძვირ ფა სე უ ლო ბა შე იძ ლე ბა კონ კ რე-
ტულ ად გი ლას ან კონ კ რე ტუ ლი ადა მი ა ნის მფლო-
ბე ლო ბა ში იმ ყო ფე ბო დეს (მუხლი 182 § 1).

17. ად ვო კა ტის საცხოვ რე ბე ლი ან სა მუ შაო ად-
გი ლის ჩხრე კის თა ო ბა ზე ნე ბარ თ ვა სა სა მარ თ ლო 
ორ გა ნოს მი ერ უნ და იყოს გა ცე მუ ლი. ჩხრე კის შე-
დე გად ამო ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, საგ ნე ბი და დო-
კუ მენ ტე ბი მტკი ცე ბუ ლე ბის სა ხით მხო ლოდ მა შინ 
შე იძ ლე ბა იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი, თუ კონ კ რე ტულ 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მეს თან და კავ ში რე ბით 
ისი ნი არ არი ან და ცუ ლი ად ვო კატ - კ ლი ენ ტის პრი-
ვი ლე გი ით (იხილეთ 2002 წლის 31 მა ი სის ად ვო-
კა ტე ბის შე სა ხებ no. 63-FZ კა ნო ნის მუხ ლი 8 § 3). 

18. სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სი-
სა და ად ვო კა ტე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის შე სა ბა მი სი 
მუხ ლე ბის ინ ტერ პ რე ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბით 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ის სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ-
თ ლომ გა ნაცხა და, რომ სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა ში, რომ ლი თაც იური დი უ ლი კომ პა ნი ის ოფი-
სის ჩხრე კის ნე ბარ თ ვა გა ი ცა, და კონ კ რე ტე ბუ ლი 
უნ და იყოს ჩხრე კის ფარ გ ლე ბი და მი სი ჩა ტა რე ბის 
მი ზე ზე ბი, რა თა ჩხრე კის შე დე გად სა გა მო ძი ე ბო 
ორ გა ნო ე ბის ხელ ში არ აღ მოჩ ნ დეს იმ ად ვო კა ტე-
ბის კლი ენ ტე ბის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცი ა, რო მელ თა 
მი მართ სის ხ ლის სა მარ თალ წარ მო ე ბა არ მიმ დი-
ნა რე ობს (რუსეთის ფე დე რა ცი ის სა კონ ს ტი ტუ ციო 
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სა სა მარ თ ლოს 2005 წლის 8 ნო ემ ბ რის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა No. 439-O). 

19. ჩხრე კის ჩა ტა რე ბამ დე გა მომ ძი ე ბელ მა უნ და 
შე ატყო ბი ნოს იმ პი რებს, რო მელ თა ოფი სის ან 
საცხოვ რებ ლის ჩხრე კა მიმ დი ნა რე ობს, რომ მათ 
შე უძ ლი ათ გა მო ი ყე ნონ სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ-
მეს თან და კავ ში რე ბუ ლი საგ ნე ბის, დო კუ მენ ტე ბის 
ან ძვირ ფა სე უ ლო ბის გა მო ძი ე ბის თ ვის ნე ბა ყოფ-
ლო ბით გა და ცე მის შე საძ ლებ ლო ბა და ასეთ შემ-
თხ ვე ვა ში გა მომ ძი ე ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლია მი ი-
ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იმის თა ო ბა ზე, რომ ჩხრე კა 
აღარ ჩა ტარ დეს (სისხლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო 
კო დექ სის მუხ ლი 182 § 5). 

 20. გა მომ ძი ებ ლის ნე ბარ თ ვით ჩხრე კას შე იძ ლე ბა 
ეს წ რე ბო დეს იმ პი რის იური დი უ ლი მრჩე ვე ლი და /
ან ად ვო კა ტი, რომ ლის ოფი სის ან საცხოვ რებ ლის 
ჩხრე კა მიმ დი ნა რე ობს (სისხლის სა მარ თ ლის საპ-
რო ცე სო კო დექ სის მუხ ლი 182 § 11). 

სა მარ თა ლი 

I. კონ ვენ ცი ის მე8 მუხ ლის 
სა ვა რა უ დო დარ ღ ვე ვა 

21. გან მ ცხა დებ ლე ბი ჩი ოდ ნენ, რომ მათ ოფის ში 
ჩხრე კის ჩა ტა რე ბა და კომ პი უ ტე რე ბის ამო ღე ბა, 
რომ ლე ბიც კონ ფი დენ ცი ა ლურ ინ ფორ მა ცი ას შე ი-
ცავ დ ნენ, კონ ვენ ცი ის მე-6 და მე-8 მუხ ლით და ცუ-
ლი უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვას წარ მო ად გენ და. სა სა-
მარ თ ლომ გა ნი ხი ლა გა ნაცხა დი კონ ვენ ცი ის მე-8 
მუხ ლის მოთხოვ ნე ბის დარ ღ ვე ვის სა გან ზე, რო მე-
ლიც შემ დეგს ად გენს: 

1. „ყველას აქვს უფ ლე ბა, პა ტი ვი სცენ მის პი რად 
და ოჯა ხურ ცხოვ რე ბას, მის საცხოვ რე ბელ სა და 
მი მო წე რას.

2. და უშ ვე ბე ლია ამ უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა-
ში სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის ჩა რე ვა, გარ და ისე თი 
შემ თხ ვე ვი სა, რო დე საც ასე თი ჩა რე ვა ხორ ცი ელ-
დე ბა კა ნო ნის შე სა ბა მი სად და აუცი ლე ბე ლია დე-

მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში ეროვ ნუ ლი უშიშ რო-
ე ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რ თხო ე ბის ან ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კუ რი კე თილ დღე ო ბის ინ ტე რე სე ბი სათ-
ვის, უწეს რი გო ბის ან და ნა შა უ ლის თა ვი დან ასა ცი-
ლებ ლად, ჯან მ რ თე ლო ბის ან მო რა ლის თუ სხვა თა 
უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა და სა ცა ვად.”

22. მთავ რო ბამ თა ვის შე პა სუ ხე ბა ში უარ ყო მომ-
ჩი ვა ნე ბის მო ცე მუ ლი არ გუ მენ ტი და გა ნაცხა და, 
რომ მი სი აზ რით მომ ჩი ვა ნის გა ნაცხა დი და უშ ვებ-
ლად უნ და იყოს მიჩ ნე უ ლი. მთავ რო ბის აზ რით, 
ჩხრე კა ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის მოთხოვ ნე-
ბის დაც ვით ჩა ტარ და და გან მ ცხა დებ ლე ბის კონ-
ვენ ცი ით და ცუ ლი უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვას ად გი ლი 
არ ჰქო ნი ა. სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ებ მა ჩხრე კა სის-
ხ ლის სა მარ თალ წარ მო ე ბის ფარ გ ლებ ში ჩა ა ტა რეს. 
ჩხრე კას თან და კავ ში რე ბით სა სა მარ თ ლო ორ დე რი 
იქ ნა გა ცე მუ ლი, რო გორც ამას კა ნო ნი ით ვა ლის წი-
ნებს. ჩხრე კის მი ზანს წარ მო ად გენ და სის ხ ლის სა-
მარ თ ლის საქ მის შე სას წავ ლად სა ჭი რო დო კუ მენ-
ტე ბის მო პო ვე ბა. ჩხრე კის პრო ცეს ში გა მო ძი ე ბამ 
ი. თ - სა და ქარ ხა ნას შო რის ფი ნან სურ ოპე რა ცი ებ-
თან და კავ ში რე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცია ამო ი ღო. მან 
ასე ვე და ა ყა და ღა კომ პი უ ტე რე ბი და გან მ ცხა დებ-
ლე ბის თხოვ ნით ცალ კე მყარ დის კ ზე გა და წე რა ამ 
კომ პი უ ტე რებ ში და ცუ ლი ინ ფორ მა ცი ა. შემ დ გომ 
კომ პი უ ტე რე ბი მომ ჩი ვა ნებს და უბ რუ ნეს და მყა რი 
დის კი გა ნად გუ რე ბუ ლი იქ ნა. მომ ჩი ვა ნე ბის კომ-
პი უ ტე რებ ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია არ ყო ფი ლა 
გა მო ყე ნე ბუ ლი ისე თი გზით, რომ დარ ღ ვე უ ლი ყო 
ად ვო კატ - კ ლი ენ ტის პრი ვი ლე გი ის დაც ვა ზე მი-
მარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა. 

23. მომ ჩი ვა ნებ მა გა ნაცხა დეს, რომ მა თი სა ჩი ვა რი 
სა მარ თ ლის სა კითხებ სა და არ სე ბით მხა რეს თან 
და კავ ში რე ბით სე რი ო ზულ ას პექ ტებს შე ე ხე ბა და 
და საშ ვე ბად უნ და იყოს მიჩ ნე უ ლი. თა ვის არ გუ მენ-
ტებ ში მომ ჩი ვა ნე ბი ასე ვე აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ მათ 
ოფის ში ჩა ტა რე ბუ ლი ჩხრე კა მე-8 მუხ ლით დად-
გე ნი ლი სტან დარ ტე ბის დარ ღ ვე ვით გან ხორ ცი ელ-
და. სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში, რომ ლი თაც 
ჩხრე კის ნე ბარ თ ვა გა ი ცა, არ იყო და კონ კ რე ტე ბუ-
ლი ჩხრე კის ფარ გ ლე ბი, ან ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი, 
რო მელ თა შე დე გად ფირ მის სხვა კლი ენ ტებ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი ა ლუ-
რო ბა და ცუ ლი ყო ფი ლი ყო და ამ ინ ფორ მა ცი ა ზე 
ჩხრე კა არ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ყო. მომ ჩი ვა ნე ბის აზ-
რით, ჩხრე კის რე ა ლურ მი ზანს წარ მო ად გენ და იმ 
ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კო სებ სა და ბიზ ნეს მე ნებ-
ზე ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა, რომ ლე ბიც ფირ მის 
კლი ენ ტე ბი იყ ვ ნენ. და ბო ლოს, მათ უარ ყ ვეს მთავ-
რო ბის გან ცხა დე ბა, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც მათ 
გა მომ ძი ე ბელს თხოვ ნით მი მარ თეს, რომ კომ პი უ-
ტე რებ ში და ცუ ლი ინ ფორ მა ცია მყარ დის კ ზე გა-
და ე წე რა. 

ა. და საშ ვე ბო ბა 

24. სა სა მარ თ ლომ აღ ნიშ ნა, რომ გა ნაცხა დი არ 
არის აშ კა რად და უ სა ბუ თე ბე ლი კონ ვენ ცი ის 35 § 
3 (ა) მუხ ლის მნიშ ვ ნე ლო ბით. სა სა მარ თ ლომ ასე ვე 
გა ნაცხა და, რომ სა ჩი ვა რი არ შე იძ ლე ბა და უშ ვებ-
ლად იყოს მიჩ ნე უ ლი რა ი მე სხვა სა ფუძ ველ ზე და 
შე სა ბა მი სად, იგი და საშ ვე ბი ა. 

ბ. არ სე ბი თი მხა რე 

სა სა მარ თ ლოს შე ფა სე ბა 

(ა) ჰქონ და თუ არა ად გი ლი უფ ლე ბა ში ჩა რე ვას 

25. მხა რე ე ბი არ და ო ბენ იმის თა ო ბა ზე, რომ გა სა-
ჩივ რე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბი გან მ ცხა დებ ლე ბის კონ-
ვენ ცი ის მე-8 მუხ ლით და ცულ უფ ლე ბებ ში ჩა რე-
ვას წარ მო ად გე ნენ, და სა სა მარ თ ლოს არ გა აჩ ნია 
რა ი მე მი ზე ზი, რომ სხვაგ ვა რად მი იჩ ნი ოს. სა სა-
მარ თ ლოს აზ რით, მომ ჩი ვა ნე ბის ოფი სის ჩხრე კა 
და მა თი კომ პი უ ტე რე ბის ამო ღე ბა მა თი „პირადი 
ცხოვ რე ბის”, „საცხოვრებლისა” და კო რეს პონ დენ-
ცი ის” პა ტი ვის ცე მის უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვას წარ მო-
ად გენს (იხილეთ ნი ე მე ცი გერ მა ნი ის წი ნა აღ მ დეგ, 
1992 წლის 16 დე კემ ბე რი, §§ 29-32, სე რია A no. 
251 B; და შპს Wieser and Bicos Beteiligungen ავ ს-
ტ რი ის წი ნა აღ მ დეგ, no. 74336/01, §§ 43-45, ECHR 
2007 IV).

(ბ) იყო თუ არა ჩა რე ვა გა მარ თ ლე ბუ ლი 

26. სა სა მარ თ ლომ ასე ვე აღ ნიშ ნა, რომ ჩხრე კის 
ნე ბარ თ ვა სა სა მარ თ ლოს მი ერ იყო გა ცე მუ ლი და 
იგი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მეს თან და კავ ში რე-
ბით მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო ძი ე ბას ისა ხავ და მიზ-
ნად. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თ ლო მზა დაა გა ი ზი ა-
როს მთავ რო ბის არ გუ მენ ტი იმის თა ო ბა ზე, რომ 
ჩხრე კა მარ თ ლ ზო მი ე რი იყო ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ-
დებ ლო ბის მი ხედ ვით და და ნა შა უ ლის პრე ვენ ცი ის 
ლე გი ტი მურ მი ზანს ემ სა ხუ რე ბო და. შე სა ბა მი სად, 
უნ და დად გინ დეს, გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე-
ბი შე იძ ლე ბა თუ არა მიჩ ნე უ ლი იქ ნას რო გორც 
„აუცილებელი დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში”, 
ანუ სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, რამ დე ნად თა-
ნა ზო მი ე რი იყო და სა ხუ ლი მი ზა ნი იმ სა შუ ა ლე ბებ-
თან, რო მე ლიც მის მი საღ წე ვად იყო გა მო ყე ნე ბუ-
ლი (იხილეთ რო ბა თი ნი ავ ს ტ რი ის წი ნა აღ მ დეგ, no. 
30457/06, § 43, 2012 წლის 3 ივ ლი სი) 

27. სა სა მარ თ ლომ არა ერ თ გ ზის აღ ნიშ ნა, რომ სა-
მარ თ ლის სფე როს სპე ცი ა ლის ტე ბის დევ ნა და და-
ში ნე ბა კონ ვენ ცი ის სის ტე მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
ფუნ და მენ ტა ლურ ას პექ ტებ თან მო დის წი ნა აღ-
მ დე გო ბა ში. შე სა ბა მი სად, ად ვო კა ტე ბის ოფი სის 
ჩხრე კა გან სა კუთ რე ბით გულ დას მით შეს წავ ლას 
სა ჭი რო ებს (იხილეთ ელ ჩი და სხვე ბი თურ ქე თის 
წი ნა აღ მ დეგ, no. 23145/93 და 25091/94, § 669, 
2003 წლის 13 ნო ემ ბე რი). იმის თ ვის, რომ გა და-
ეწყ ვი ტა, თუ რამ დე ნად „აუცილებელი იყო მო ცე-
მუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა დე მოკ რა ტი ულ 
სა ზო გა დო ე ბა ში”, სა სა მარ თ ლომ შე ის წავ ლა თუ 
რამ დე ნად შე ი ცავს ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა 
დამ ცავ მე ქა ნიზ მებს, რომ ლე ბიც მი კერ ძო ე ბუ ლო-
ბი სა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე-
ბის პრე ვენ ცი ას უზ რუნ ველ ყო ფენ, და ასე ვე იმ ს-
ჯე ლა იმის თა ო ბა ზე, თუ რამ დე ნად ეფექ ტუ რად 
იმუ შა ვა მო ცე მულ მა დამ ცავ მა მე ქა ნიზ მებ მა ამ 
კონ კ რე ტულ საქ მეს თან მი მარ თე ბა ში. ამ თვალ-
საზ რი სით გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ელე მენ ტე ბია იმ 
და ნა შა უ ლის სიმ ძი მე, რო მელ თან მი მარ თე ბა შიც 
ჩხრე კი სა და ამო ღე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი გა ტარ და, 
ჩა ტარ და თუ არა ეს ღო ნის ძი ე ბე ბი მო სა მარ თ ლის 
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ან სა სა მარ თ ლო მო ხე ლის მი ერ გა ცე მუ ლი ჩხრე-
კის ორ დე რის შე სა ბა მი სად (ან და ექ ვემ დე ბა რა თუ 
არა ჩა ტა რე ბუ ლი ჩხრე კა სა სა მარ თ ლოს მი ერ მი-
სი მარ თ ლ ზო მი ე რე ბის შეს წავ ლას), გა ი ცა თუ არა 
ჩხრე კის ორ დე რი გო ნივ რუ ლი ეჭ ვის არ სე ბო ბის 
სა ფუძ ველ ზე, რამ დე ნად დე ტა ლუ რად იყო გან-
საზღ ვ რუ ლი ჩხრე კის ფარ გ ლე ბი. სა სა მარ თ ლომ 
ასე ვე უნ და შე ის წავ ლოს, თუ რა ნა ი რად ჩა ტარ და 
ჩხრე კა და იმ შემ თხ ვე ვებ ში, რო დე საც საქ მე იური-
დი უ ლი მომ სა ხუ რე ო ბის კომ პა ნი ას შე ე ხე ბა, ასე ვე 
უნ და და ად გი ნოს ეს წ რე ბო და თუ არა ამ პრო ცესს 
და მო უ კი დე ბე ლი დამ კ ვირ ვე ბე ლი, რა თა უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლი იყოს, რომ იური დი უ ლი პრო ფე სი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის მი ნი ჭე ბუ ლი არ სე ბი თი 
პრი ვი ლე გი ე ბი არ და ირ ღ ვეს. და ბო ლოს, სა სა მარ-
თ ლომ ასე ვე უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს ჩხრე კის შე-
დე გად კომ პა ნი ის მუ შა ო ბა სა და რე პუ ტა ცი ი სად მი 
მი ყე ნე ბუ ლი ზე მოქ მე დე ბის მო ცუ ლო ბა (იხილეთ 
კო ლეს ნი ჩენ კო რუ სე თის წი ნა აღ მ დეგ, 2009 წლის 
9 აპ რი ლი, no. 19856/04, § 31, 2009 წლის 9 აპ რი-
ლი).

28. წი ნამ დე ბა რე საქ მეს თან და კავ ში რე ბით სა-
სა მარ თ ლო აღ ნიშ ნავს, რომ 2005 წლის 6 მა ისს 
რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თ ლოს მი ერ ჩხრე კის ორ დე რი 
გა მომ ძი ებ ლის მოთხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე გა ი ცა, 
რო მე ლიც მთე ლი რი გი პი რე ბის მი მართ მსხვი-
ლი მო ცუ ლო ბით მექ რ თა მე ბას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი სის ხ ლის სა მარ თალ წარ მო ე ბის ფარ გ ლებ ში 
ითხოვ და ამ ორ დე რის გა ცე მას. იმავ დ რო უ ლად, 
სა სა მარ თ ლო აც ნო ბი ე რებს იმ გა რე მო ე ბას, რომ 
მომ ჩი ვა ნე ბის სა ჩივ რის შე სა ბა მი სად მხო ლოდ ად-
ვო კა ტი ი.თ იყო ეჭ ვ მი ტა ნი ლი და ნა შა ულ ში თა ნა-
მო ნა წი ლე ო ბა ში, რა საც მთავ რო ბა არ უარ ყოფს. 
გან მ ცხა დებ ლე ბის მი მართ სის ხ ლის სა მარ თალ-
წარ მო ე ბა არ იყო აღ ძ რუ ლი. მი უ ხე და ვად ამი სა, 
რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თ ლოს გან ცხა დე ბის შე სა ბა-
მი სად, იური დი უ ლი კომ პა ნია იყო ფიქ ტი უ რი კონ-
ტ რაქ ტის ერ თ -ერ თი ხელ მომ წე რი მხა რე, რის გა-
მოც ჩხრე კა კომ პა ნი ის მთელ ოფის ში ჩა ტარ და. 
ყო ვე ლი ვე ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
სა სა მარ თ ლო ას კ ვ ნის, რომ ვერ იქ ნე ბა მიჩ ნე უ ლი, 
რომ ჩხრე კის ორ დე რი გო ნივ რუ ლი ეჭ ვის სა ფუძ-
ველ ზე იყო გა ცე მუ ლი. 

29. გარ და ამი სა, სა სა მარ თ ლოს ასე ვე მი აჩ ნი ა, 
რომ ჩხრე კის ორ დე რი ძა ლი ან ზო გა დი ხა სი ა თის 
იყო, რი თაც გა მომ ძი ებ ლებს შე უზღუ და ვი დის კ-
რე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ენი ჭე ბო დათ სა კუ-
თა რი შე ხე დუ ლე ბის მებრ ჩა ე ტა რე ბი ნათ მო ცე მუ-
ლი ღო ნის ძი ე ბა. ორ დერ ში არ იყო გან მარ ტე ბუ ლი, 
თუ რა ტომ არ იქ ნე ბო და საკ მა რი სი მხო ლოდ ი.თ-ს 
კა ბი ნე ტის გაჩხ რე კა და მი სი კომ პი უ ტე რის ამო-
ღე ბა. გარ და ამი სა, ორ დე რის გა ცე მის პრო ცეს ში 
მო სა მარ თ ლე არ შე ე ხო იმ სა კითხს, რომ პრი ვი ლე-
გი ით და ცუ ლი მა სა ლე ბის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბა 
უნ და ყო ფი ლი ყო უზ რუნ ველ ყო ფი ლი, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მო სა მარ თ ლის თ ვის ცნო ბი ლი იყო, რომ 
მომ ჩი ვა ნე ბი ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რე ბი იყ-
ვ ნენ, რომ ლებ ზეც ად ვო კატ - კ ლი ენ ტის პრი ვი ლე-
გია ვრცელ დე ბა. სა სა მარ თ ლოს პრე ცე დენ ტუ ლი 
სა მარ თ ლის შე სა ბა მი სად, ჩხრე კის ორ დე რი ისე თი 
სა ხით უნ და იყოს შედ გე ნი ლი, რომ მაქ სი მა ლუ-
რად ნა თე ლი და გან ჭ ვ რე ტა დი იყოს ჩხრე კის ფარ-
გ ლე ბი და მი სი ზე მოქ მე დე ბის შე დე გე ბი (იხილეთ 
ილია სტე ფა ნო ვი ბულ გა რე თის წი ნა აღ მ დეგ, no. 
65755/01, § 41, 2008 წლის 22 მა ი სი; და ვან რო სე-
მი ბელ გი ის წი ნა აღ მ დეგ, no. 41872/98, § 45, 2004 
წლის 9 დე კემ ბე რი). წი ნამ დე ბა რე საქ მეს თან და-
კავ ში რე ბით მო ცე მუ ლი მოთხოვ ნა უგუ ლე ბელ ყო-
ფი ლი იყო. 

30. სა სა მარ თ ლო ასე ვე ად გენს, რომ ორ დე რის 
ზო გად მა ხა სი ათ მა გა ნა პი რო ბა ის, თუ რო გორ 
ჩა ტარ და ჩხრე კა. გა მომ ძი ე ბელ მა ყვე ლა მომ ჩი-
ვა ნის კომ პი უ ტე რი ამო ი ღო. სა სა მარ თ ლომ ასე ვე 
აღ ნიშ ნა, რომ ჩხრე კის პრო ცეს ში არ იყო ამოქ მე-
დე ბუ ლი ისე თი დამ ცა ვი მე ქა ნიზ მე ბი, რო მელ თა 
შე დე გა დაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბო და ისე თი 
პრო ფე სი უ ლი სა ი დუმ ლო ე ბის დაც ვა. კერ ძოდ, 
არ იყო და წე სე ბუ ლი აკ რ ძალ ვა ისე თი დო კუ მენ-
ტე ბის ამო ღე ბა ზე, რომ ლე ბიც კლი ენ ტ -ად ვო კა-
ტის პრი ვი ლე გი ი თაა და ცუ ლი, აგ რეთ ვე, ჩხრე კას 
არ ეს წ რე ბო და და მო უ კი დე ბე ლი დამ კ ვირ ვე ბე ლი, 
რო მე ლიც უფ ლე ბა მო სი ლი იქ ნე ბო და გა მომ ძი ებ-
ლე ბის ჯგუ ფის გან და მო უ კი დებ ლად გა ნე საზღ ვ-
რა, თუ რო მელ დო კუ მენ ტებ ზე გავ რ ცელ დე ბო და 
ასე თი პრი ვი ლე გია (იხილეთ სა ლი ნე ნი და სხვე ბი 
ფი ნე თის წი ნა აღ მ დეგ, no. 50882/99, § 89, 2005 

წლის 27 სექ ტემ ბე რი); და ტა მო სი უ სი გა ერ თი-
ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მ დეგ, no. 62002/00, 
ECHR 2002-VIII). ორი მოწ მის დას წ რე ბა ვერ იქ ნე-
ბა მიჩ ნე უ ლი საკ მა რის დამ ცავ გა რან ტი ად, იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ეს მოწ მე ე ბი ჩვე უ ლებ-
რი ვი მო ქა ლა ქე ე ბი იყ ვ ნენ, რომ ლებ საც არ გა აჩ-
ნ დათ რა ი მე გა ნათ ლე ბა სა მარ თ ლის სფე რო ში და 
ვერ გან საზღ ვ რავ დ ნენ, თუ რო მელ მა სა ლებ ზე 
ვრცელ დე ბა პრი ვი ლე გია (იხილეთ ილია სტე ფა ნო-
ვის საქ მე, ცი ტი რე ბუ ლი ზე მოთ, § 43). აგ რეთ ვე, 
რაც შე ე ხე ბა მომ ჩი ვა ნე ბის თ ვის გა მომ ძი ებ ლე ბის 
მი ერ ჩა მორ თ მე ულ კომ პი უ ტე რებ ში და ცულ ელექ-
ტ რო ნულ ინ ფორ მა ცი ას, არ არის არა ნა ი რი მტკი-
ცე ბუ ლე ბა იმი სა, რომ ჩხრე კის დროს ამ დო კუ მენ-
ტა ცი ის რა ი მე სა ხით და ხა რის ხე ბის პრო ცე დუ რა 
ჩა ტარ და (იხილეთ შპს Wieser and Bicos Beteiligun-
gen, ცი ტი რე ბუ ლი ზე მოთ, § 63).

31. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თუ რა მა სა ლე ბი იქ-
ნა ამო ღე ბუ ლი და შეს წავ ლი ლი, სა სა მარ თ ლო ად-
გენს, რომ ჩხრე კის შე დე გად ისე თი მო ცუ ლო ბით 
და ირ ღ ვა პრო ფე სი უ ლი სა ი დუმ ლო ე ბა, რაც არა-
თა ნა ზო მი ე რია და სა ხუ ლი მარ თ ლ ზო მი ე რი მიზ-
ნი სა. სა სა მარ თ ლო ამას თან და კავ ში რე ბით ხაზს 
უს ვამს, რომ პრო ფე სი უ ლი სა ი დუმ ლო ე ბის დარ-
ღ ვე ვამ შე იძ ლე ბა უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი იქო ნი ოს 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე, და შე სა-
ბა მი სად, კონ ვენ ცი ის მე-6 მუხ ლით გა რან ტი რე-
ბუ ლი უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა გა მო იწ ვი ოს (იხილეთ 
სმირ ნო ვი რუ სე თის წი ნა აღ მ დეგ, 71362/01, § 48, 
2007 წლის 7 ივ ნი სი; და ნი ე მე ცის საქ მე, ნახ სე ნე-
ბი ზე მოთ, § 37).

32. ერ თობ ლი ო ბა ში, სა სა მარ თ ლოს მი აჩ ნი ა, რომ 
მარ თ ლ ზო მი ე რი მიზ ნის მი საღ წე ვად მომ ჩი ვა ნე-
ბის იური დი უ ლი მომ სა ხუ რე ო ბის ფირ მის ოფის ში 
ჩხრე კის ჩა ტა რე ბა და მა თი კომ პი უ ტე რე ბის ამო-
ღე ბა გო ნივ რუ ლი ეჭ ვის არ სე ბო ბი სა და სა თა ნა დო 
დამ ცა ვი გა რან ტი ე ბის ამოქ მე დე ბის გა რე შე სცდე-
ბა „დემოკრატიულ სა ზო გა დო ე ბა ში აუცი ლე ბელ” 
ფარ გ ლებს. შე სა ბა მი სად, ად გი ლი ჰქონ და კონ ვენ-
ცი ის მე-8 მუხ ლის დარ ღ ვე ვას. 

 II. კონ ვენ ცი ის 41ე მუხ ლის გავ რ ცე ლე ბა 

33. კონ ვენ ცი ის 41-ე მუხ ლი ად გენს: 

”თუ სა სა მარ თ ლო და ად გენს, რომ და ირ ღ ვა კონ-
ვენ ცია და მი სი ოქ მე ბი, ხო ლო შე სა ბა მი სი მა ღა ლი 
ხელ შემ კ ვ რე ლი მხა რის ში და სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი 
სა მარ თა ლი დარ ღ ვე ვის მხო ლოდ ნა წი ლობ რი ვი 
გა მოს წო რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, სა ჭი რო-
ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა სა მარ თ ლო და ზა რა ლე ბულ 
მხა რეს სა მარ თ ლი ან და კამ ყო ფი ლე ბას მი ა კუთ ვ-
ნებს.” 

34. მომ ჩი ვა ნებს არ წა რუდ გე ნი ათ სა მარ თ ლი ა ნი 
დაკ მა ყო ფი ლე ბის მოთხოვ ნა. შე სა ბა მი სად, სა სა-
მარ თ ლო მი იჩ ნევს, რომ ამას თან და კავ ში რე ბით 
მათ თ ვის თან ხის მი კუთ ვ ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა არ 
წარ მო იქ მ ნე ბა. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა სა მარ თ ლო 
ერ თხ მად:

1. და საშ ვე ბად აცხა დებს სა ჩი ვარს; 

2. ად გენს, რომ ად გი ლი ჰქონ და კონ ვენ ცი ის მე-8 
მუხ ლის დარ ღ ვე ვას; 

შეს რუ ლე ბუ ლია ინ გ ლი სურ ენა ზე და მხა რე ებს 
ეც ნო ბათ წე რი ლო ბით 2016 წლის 12 თე ბერ ვალს, 
სა სა მარ თ ლოს რეგ ლა მენ ტის 77-ე (§§ 2 და 3) მუხ-
ლის შე სა ბა მი სად. 

სო რენ ნი ელ სე ნი, რე გის ტ რა ტო რი   

იზა ბელ ბე რო, თავ მ ჯ დო მა რე
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I. შე სა ვა ლი

1. მი ნის ტ რ თა კო მი ტე ტის ტექ ნი კუ რი და ვა ლე ბის 
შე სა ბა მი სად ევ რო პის მო სა მარ თ ლე თა სა კონ სულ-
ტა ციო საბ ჭომ (CCJE) 2013 წლი სათ ვის მო ამ ზა და 
დას კ ვ ნა მო სა მარ თ ლე ებ სა და ად ვო კა ტებს შო რის 
ურ თი ერ თო ბის შე სა ხებ, რომ ლის მი ზა ნია მარ თ ლ-
მ სა ჯუ ლე ბის ხა რის ხი სა და ეფექ ტუ რო ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა.

2. დას კ ვ ნა მომ ზა დე ბუ ლია CCJE-ს უკ ვე არ სე-
ბუ ლი დას კ ვ ნე ბი სა და ევ რო პის საბ ჭოს შე სა ბა-
მი სი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე, კერ ძოდ: 
„მოსამართლეთა წეს დე ბის ევ რო პუ ლი ქარ ტი ა” 
(1998), „მოსამართლეთა დი დი ქარ ტი ა” (2010) და 
მი ნის ტ რ თა კო მი ტე ტის რე კო მენ და ცია წევრ სა-
ხელ მ წი ფო თა მი მართ CM/Rec (2010)12 მო სა მარ-
თ ლე თა და მო უ კი დებ ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბი სა და 
მო ვა ლე ო ბე ბის შე სა ხებ. წი ნამ დე ბა რე დას კ ვ ნა 

ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თად პრინ ცი პებს სა სა მარ თ-
ლო ხე ლი სუფ ლე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის შე სა ხებ 
(1985), გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
ძი რი თად პრინ ცი პებს ად ვო კატ თა რო ლის შე სა ხებ 
(1990), ბან გა ლო რის პრინ ცი პებს მო სა მარ თ ლე თა 
ქცე ვის შე სა ხებ (2002), და სა სა მარ თ ლო ერ თი ა ნო-
ბის ჯგუ ფის კო მენ ტა რებს ბან გა ლო რის პრინ ცი-
პებ თან და კავ ში რე ბით (2007). გარ და ამი სა, წი ნამ-
დე ბა რე დას კ ვ ნა ეფუძ ნე ბა ევ რო პის ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ე ბის და სა მარ თ ლის სა ზო გა დო ე ბე ბის 
საბ ჭოს (CCBE) შრო მებს, კერ ძოდ, ევ რო პის ად-
ვო კატ თა ქცე ვის კო დექსს (1998, 2002 და 2006 
წლე ბის შეს წო რე ბე ბით) და ევ რო პუ ლი იური დი უ-
ლი პრო ფე სი ის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის ქარ ტი ას 
(2006).

დას კ ვ ნა ით ვა ლის წი ნებს წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბის 
მი ერ შევ სე ბულ კითხ ვარ ში ასა ხულ ინ ფორ მა ცი ას 

არა ო ფი ცი ა ლუ რი თარ გ მა ნი

 სტრას ბურ გი, 2013 წლის 15 ნო ემ ბე რი

ევ რო პის მო სა მარ თ ლე თა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო (CCJE)
დას კ ვ ნა #16 (2013)

ევ რო პის საბ ჭოს მი ნის ტ რ თა კო მი ტე ტის სა ყუ რადღე ბოდ

მო სა მარ თ ლე ებ სა და ად ვო კა ტებს შო რის ურ თი ერ თო ბის შე სა ხებ 

(მი ღე ბუ ლია CCJE-ს მე-14 სხდო მა ზე
(სტრასბურგი, 2013 წლის 13-15 ნო ემ ბე რი)
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და სა მეც ნი ე რო ექ ს პერ ტის ქ-ნ ნა ტა ლი ფრი სე როს 
(საფრანგეთი) მი ერ მომ ზა დე ბულ ან გა რიშს, ასე ვე, 
CCJE-სა და პა რი ზის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის მი ერ 
ერ თობ ლი ვად ორ გა ნი ზე ბუ ლი 2012 წლის 7 ნო ემ ბ-
რის პა რი ზის კონ ფე რენ ცი ი სა და CCJE-ს, იტა ლი-
ის უმაღ ლე სი სა სა მარ თ ლოს საბ ჭო სა და იტა ლი ის 
ად ვო კატ თა ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს მი ერ 2013 წლის 13 
ივ ნი სის რო მის კონ ფე რენ ცი ის შე დე გებს.

წი ნამ დე ბა რე დას კ ვ ნის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში CC-
JE-მ ასე ვე კონ სულ ტა ცი ე ბი გა ი ა რა CCBE-სთან.

II. მო სა მარ თ ლე თა და ად ვო კატ თა 
რო ლე ბი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
აღ ს რუ ლე ბი სას

3. სა ხელ მ წი ფო ებ მა, რომ ლე ბიც კა ნო ნის უზე ნა ე-
სო ბას ემ ყა რე ბი ან, იმ გ ვა რად უნ და უზ რუნ ველ ყონ 
თა ვი ან თი სა სა მარ თ ლო სის ტე მე ბის ორ გა ნი ზე-
ბა, რომ გა რან ტი რე ბუ ლი იყოს კა ნო ნის უზე ნა ე-
სო ბის, და ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბი სა და თა-
ვი სუფ ლე ბის პა ტი ვის ცე მა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ი სა (შემდგომში „კონვენცია”) 
და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ-
ლოს (შემდგომში „სასამართლო”) პრე ცე დენ ტუ-
ლი სა მარ თ ლის მოთხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. 
რო გორც მო სა მარ თ ლე ე ბი, ასე ვე ად ვო კა ტე ბი 
უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლე ბენ ზე-
მო აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნე ბის ეფექ ტუ რად შეს რუ ლე ბის 
საქ მე ში.

CCJE-მ უკ ვე არა ერ თ გის ისა უბ რა მარ თ ლ მ სა ჯუ-
ლე ბის სა თა ნა დოდ აღ ს რუ ლე ბა ში მო ნა წი ლე სხვა-
დას ხ ვა მხა რის ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და 
ამ სუ ბი ექ ტე ბის ინ ტე რაქ ცი ის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
რო ლის შე სა ხებ. კერ ძოდ, მე-12 დას კ ვ ნის მე-10

პუნ ქ ტ ში (2009) CCJE-ი ხაზს უს ვამს, რომ მარ თ-
ლ მ სა ჯუ ლე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ყვე ლაპ რო ფე-
სი ო ნა ლის მი ერ სა ერ თო სა მარ თ ლებ რი ვი პრინ ცი-
პე ბი სა და ეთი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბას 
უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე-
ბის სა თა ნა დოდ აღ ს რუ ლე ბის საქ მე ში.

4. მო სა მარ თ ლე ე ბი და ად ვო კა ტე ბი სხვა დას ხ ვა 
როლს თა მა შო ბენ სა სა მარ თ ლო პრო ცეს ში, მაგ რამ 
ორი ვე პრო ფე სი ის წვლი ლი აუცი ლე ბე ლი ა, რა თა 
კა ნო ნის მოთხოვ ნე ბის დაც ვით სა მარ თ ლი ა ნი და 
ეფექ ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იყოს მი ღე ბუ ლი ყო-
ველ სა სა მარ თ ლო პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით.

5. სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის და მო უ კი დებ ლო-
ბის შე სა ხებ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ძი რი თა დი 
პრინ ცი პე ბის მე-2 პუნ ქ ტ ში ნათ ქ ვა მი ა, რომ სა სა-
მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა მის თ ვის გან სა ხილ ვე ლად 
გა და ცე მულ საქ მე ებს წყვეტს მი უ კერ ძო ებ ლად, 
ფაქ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე და კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, 
ნე ბის მი ე რი მხა რის, ან ნე ბის მი ე რი მი ზე ზით გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი არა მარ თ ლ ზო მი ე რი პირ და პი-
რი ან არა პირ და პი რი ზე გავ ლე ნის, ყო ველ გ ვა რი 
შეზღუდ ვის, იძუ ლე ბის, ზე წო ლის, მუ ქა რის თუ 
ჩა რე ვის გა რე შე. ამა ვე დო კუ მენ ტის მე-6 პუნ ქ ტ-
ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის 
და მო უ კი დებ ლო ბის პრინ ცი პი სა სა მარ თ ლო ხე ლი-
სუფ ლე ბას ანი ჭებს უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, და მო-
ითხოვს ამ უკა ნას კ ნე ლი სა გან უზ რუნ ველ ყოს სა-
სა მარ თ ლო პრო ცე სე ბის სა მარ თ ლი ა ნად ჩა ტა რე ბა 
და მხა რე თა უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მა.

CCJE თა ვის დას კ ვ ნა ში №1 (2001) ხაზ გას მით აღ-
ნიშ ნავს, რომ სა სა მარ თ ლო სის ტე მის და მო უ კი-
დებ ლო ბა არ გახ ლავთ მო სა მარ თ ლე თა პრე რო-
გა ტი ვა ან პრი ვი ლე გი ა, მაგ რამ ეს არის კა ნო ნის 
უზე ნა ე სო ბის წი ნა პი რო ბა და გა რან ტია მათ თ ვის, 
ვინც ეძი ებს და მო ე ლის სა მარ თალს.

6. ად ვო კა ტებ მა მათ ზე და კის რე ბუ ლი პრო ფე სი უ-
ლი მო ვა ლე ო ბე ბის ფარ გ ლებ ში, რაც კლი ენ ტე ბის 
უფ ლე ბე ბის და ინ ტე რე სე ბის დაც ვას გუ ლის ხ მობს, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი უნ და შე ას რუ ლონ მარ თ ლ-
მ სა ჯუ ლე ბის სა მარ თ ლი ა ნად აღ ს რუ ლე ბის საქ მე-
ში. ევ რო პუ ლი იური დი უ ლი პრო ფე სი ის ძი რი თა დი 
პრინ ცი პე ბის ქარ ტი ას თან და კავ ში რე ბით CCBE-ს 
კო მენ ტა რე ბის მე-6 პუნ ქ ტ ში ად ვო კა ტის რო ლი 
შემ დეგ ნა ი რად არის გან საზღ ვ რუ ლი: ”ად ვო კა ტის 
რო ლი, რო მე ლიც ას რუ ლებს ფი ზი კურ პი რის, კორ-
პო რა ცი ის თუ სა ხელ მ წი ფოს და ვა ლე ბას, მდგო მა-
რე ობს შემ დეგ ში: იყოს კლი ენტს სან დო მრჩე ვე ლი 
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და წარ მო მად გე ნე ლი, პრო ფე სი ო ნა ლი, რო მელ-
საც პა ტივს სცემს მე სა მე მხა რე, და სა მარ თ ლი ა-
ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის შე უც ვ ლე ლი 
მო ნა წი ლე. ყვე ლა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ელე მენ ტის 
გა ერ თი ა ნე ბით, ად ვო კა ტი, რო მე ლიც ერ თ გუ ლად 
ემ სა ხუ რე ბა სა კუ თა რი კლი ენ ტის ინ ტე რე სებს და 
იცავს კლი ენ ტის უფ ლე ბებს, ასე ვე ას რუ ლებს ად-
ვო კა ტის ფუნ ქ ცი ებს სა ზო გა დო ე ბა ში, რაც მდგო-
მა რე ობს კონ ფ ლიქ ტე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა ში, 
სა მო ქა ლა ქო, სა ჯა რო ან სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
აღი ა რე ბუ ლი პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად და, ასე ვე, 
უფ ლე ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა ში, კა ნო ნის შემ დ გომ 
გან ვი თა რე ბა ში, თა ვი სუფ ლე ბის, სა მარ თ ლი ა ნო-
ბი სა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დაც ვა ში.” რო გორც 
CCBE-ს ევ რო პის ად ვო კატ თა ქცე ვის კო დექსს 1.1 
პუნ ქ ტ ში არის მი თი თე ბუ ლი, ად ვო კა ტის

პრო ფე სი უ ლი ფუნ ქ ცი ი სად მი პა ტი ვის ცე მა კა ნო-
ნის უზე ნა ე სო ბი სა და სა ზო გა დო ე ბა ში დე მოკ რა-
ტი ის არ სე ბო ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი პი რო ბა ა. ად-
ვო კატ თა რო ლის შე სა ხებ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თად პრინ ცი პებ ში ნათ ქ ვა მი ა, 
რომ ადა მი ა ნის ისე თი ფუნ და მენ ტა ლუ რი უფ ლე-
ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის ადეკ ვა ტუ რი დაც ვა, 
რო გო რი ცაა ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ-
ტუ რუ ლი ან სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე-
ბე ბი, რაც ყვე ლა ადა მი ა ნის პრე რო გა ტი ვა ა, მო-
ითხოვს, რომ ყვე ლა პი რი სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი 
იყოს ის იური დი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა, რო მელ საც 
და მო უ კი დე ბე ლი იური დი უ ლი პრო ფე სია ით ვა ლის-
წი ნებს. მე-12 პრინ ცი პი ად გენს, რომ ად ვო კა ტი, 
რო გორც მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის პა სუ-
ხის მ გე ბე ლი წარ მო მად გე ნე ლი, ვალ დე ბუ ლია ნე-
ბის მი ერ დროს და იც ვას სა კუ თა რი პრო ფე სი ი სად-
მი პა ტი ვის ცე მა და ღირ სე ბა.

7. მო სა მარ თ ლე ე ბი და ად ვო კა ტე ბი და მო უ კი-
დე ბელ ნი უნ და იყონ სა კუ თა რი მო ვა ლე ო ბე ბის 
შეს რუ ლე ბი სას. ისი ნი, ასე ვე, ერ თ მა ნე თის გან 
და მო უ კი დე ბელ ნი უნ და იყონ. ამ გ ვა რი და მო უ კი-
დებ ლო ბის აუცი ლებ ლო ბა ასა ხუ ლია ამ პრო ფე სი-
ე ბის წეს დე ბებ სა და ეთი კურ პრინ ცი პებ ში. CCJE 
თვლის, რომ ასე თი და მო უ კი დებ ლო ბა მარ თ ლ მ სა-

ჯუ ლე ბის ჯე როვ ნად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის სა სი-
ცოცხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბი სა ა.

CCJE კი დევ ერ თხელ უს ვამს ხაზს თა ვი სი რე კო მენ-
და ცი ის CM/Rec(2010)12” მე-7 პუნქტს, რო მელ შიც 
ნათ ქ ვა მი ა, რომ მო სა მარ თ ლე თა და მო უ კი დებ ლო-
ბა გა რან ტი რე ბუ ლი უნ და იყოს უმაღ ლეს სა მარ თ-
ლებ რივ დო ნე ზე. ად ვო კატ თა და მო უ კი დებ ლო ბაც 
ანა ლო გი უ რად უნ და იყოს გა რან ტი რე ბუ ლი.

8. CCJE ასე ვე თა ვი სი რე კო მენ და ცია CM/Re-
c(2010)12-ის მე-12 პუნ ქ ტ ზე ამახ ვი ლებს ყუ-
რადღე ბას, რო მელ შიც ნათ ქ ვა მი ა, რომ და მო-
უ კი დებ ლო ბი სათ ვის ზი ა ნის მი ყე ნე ბის გა რე შე, 
მო სა მარ თ ლე ებ მა და სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე-
ბამ კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი სა მუ შაო ურ თი ერ თო ბა უნ და 
შე ი ნარ ჩუ ნონ რო გორც იმ და წე სე ბუ ლე ბებ სა და 
სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბას თან, რომ ლე ბიც სა სა მარ-
თ ლო ე ბის მარ თ ვა სა და ად მი ნის ტ რი რე ბა ში მო-
ნა წი ლე ო ბენ, ასე ვე, ყვე ლა იმ პრო ფე სი ო ნალ თან, 
რო მელ თა ამო ცა ნე ბიც მო სა მარ თ ლე თა საქ მი ა ნო-
ბას უკავ შირ დე ბა, და ამით ხე ლი შე უწყონ მარ თ-
ლ მ სა ჯუ ლე ბის ეფექ ტურ და ქმე დით აღ ს რუ ლე ბას. 
ანა ლო გი უ რად, კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი 
აუცი ლე ბე ლია საქ მის წარ მო ე ბის პრო ცეს შიც, რა-
თა მი ღე ბუ ლი იქ ნას სა მარ თ ლი ა ნი და ეფექ ტუ რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა სა მარ თ ლო პრო ცეს თან მი-
მარ თე ბა ში.

9. შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ მო სა მარ თ ლე თა და ად ვო-
კატ თა შო რის ურ თი ერ თო ბის ორი სფე რო:

- ერ თის მხრივ, ეს არის ურ თი ერ თო ბე ბი მო სა-
მარ თ ლე ებ სა და ად ვო კა ტებს შო რის, რომ ლე ბიც 
თი თო ე უ ლი სა ხელ მ წი ფოს პრო ცე სუ ა ლუ რი საპ-
რო ცე სო პრინ ცი პე ბი სა და წე სე ბი სა გან გა მომ-
დი ნა რე ო ბენ, რაც უშუ ა ლო ზე გავ ლე ნას ახ დენს 
სა მარ თალ წარ მო ე ბის ეფექ ტუ რო ბა სა და ხა რის-
ხ ზე. სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის შე სა ხებ 
№11 დას კ ვ ნის (2008) რე კო მენ და ცი ე ბის ნა წილ ში 
CCJE

აღ ნიშ ნავს, რომ სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-
ბის სტან დარ ტის ხა რის ხი სა სა მარ თ ლო სის ტე მის 
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მრა ვა ლი მო ნა წი ლის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის შე დე გი 
უნ და იყოს;

- მე ო რეს მხრივ, ეს არის ურ თი ერ თო ბა, რო მე ლიც 
მო სა მარ თ ლე თა და ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ქცე-
ვი დან გა მომ დი ნა რე ობს, და რო მე ლი ცო რი ვე მხა-
რის რო ლე ბი სად მი პა ტი ვის ცე მას მო ითხოვს და 
მო სა მარ თ ლე ებ სა და ად ვო კა ტებს შო რის კონ ს ტ-
რუქ ცი ულ დი ა ლოგს გუ ლის ხ მობს.

III. სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცეს ში 
პრო ცე სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბის, დი ა-
ლო გი სა და კო მუ ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე-
სე ბა

10. მო სა მარ თ ლე ებს და ად ვო კა ტებს სა ერ თო ფუნ-
და მენ ტუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი გა აჩ ნი ათ, კერ ძოდ 
კი, და იც ვან სა მარ თ ლი ა ნი სა მარ თალ წარ მო ე ბის 
პრო ცე სუ ა ლუ რი ნორ მე ბი და პრინ ცი პე ბი.

CCJE-ს მი აჩ ნი ა, რომ მო სა მარ თ ლე თა და ად ვო კატ-
თა შო რის კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი ხელს 
შე უწყო ბენ სა მარ თალ წარ მო ე ბის ხა რის ხი სა და 
ეფექ ტუ რო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი ასე ვე 
ხელს შე უწყობს მხა რე თა მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო-
ფი ლე ბას: მომ ჩი ვან მხა რე ებს მო ლო დი ნი ავთ, რომ 
მა თი და მა თი ად ვო კა ტე ბის პო ზი ცია მოს მე ნი ლი 
იქ ნე ბა სა სა მარ თ ლოს მი ერ; ისი ნი ასე ვე მო ე ლი ან, 
რომ მო სა მარ თ ლე ე ბი და ად ვო კა ტე ბი ერ თობ ლი-
ვად წვლილს შე ი ტა ნენ მა თი საქ მის კა ნო ნის შე სა-
ბა მი სად და გო ნივ რულ ვა და ში სა მარ თ ლი ა ნად გა-
დაწყ ვე ტის საქ მე ში.

11. თუმ ცა, სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის ეფექ ტუ რო ბა 
და ხა რის ხი, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა და მო კი დე ბუ-
ლია ადეკ ვა ტურ პრო ცე სუ ა ლურ კა ნონ მ დებ ლო-
ბა ზე და სა მო ქა ლა ქო, სის ხ ლის სა მარ თ ლი სა და 
ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე ებ თან მი მარ თე ბა ში სა-
მარ თალ წარ მო ე ბის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბის შე სა ხებ 
რე გუგ ლა ცი ებ ზე. კონ ვენ ცი ის მე-6 მუხ ლის თა ნახ-
მად, სა ხელ მ წი ფო ებ მა უნ და შე ი მუ შა ონ მსგავ სი 
დე ბუ ლე ბე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის მომ ზა დე-
ბის პრო ცეს ში კონ სულ ტა ცი ე ბი უნ და ჩა ტარ დეს 
მო სა მარ თ ლე ებ თან და ად ვო კა ტებ თან, მაგ რამ ამ 

კონ სულ ტა ცი ე ბის ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი უნ და იყოს 
არა ამ ორი პრო ფე სი ის ინ ტე რე სე ბის, არა მედ სა-
მარ თ ლი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ინ ტე რე სე ბის 
გათ ვა ლის წი ნა. ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კონ სულ-
ტა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბა სა სა მარ თ ლოს მომ სა ხუ რე-
ო ბე ბით მო სარ გებ ლე ებ თან. გარ და ამი სა, არ სე-
ბი თია აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე დუ რუ ლი სა ფუძ ვ ლე ბის 
რე გუ ლა რუ ლად შე ა ფა სე ბა და სა ჭი რო ე ბი სა მებრ 
გა ნახ ლე ბა, და, ასე ვე, მო სა მარ თ ლე ე ბის, ად ვო კა-
ტე ბი სა და სა სა მარ თ ლოს მომ ხ მა რე ბელ თა ჩარ თუ-
ლო ბა ამ პრო ცეს ში.

12. CCJE მი იჩ ნევს, რომ ამ გ ვარ მა კა ნონ მ დებ-
ლო ბამ მო სა მარ თ ლე ე ბი უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
ეფექ ტუ რი საპ რო ცე სო ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით სა მარ-
თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს პრინ ცი პე ბის გან სა ხორ ცი-
ე ლებ ლად, და კა ნონ მ დებ ლო ბა გა უ მარ თ ლე ბე ლი 
და ყოვ ნე ბე ბის ან სა მარ თალ წარ მო ე ბის უკა ნო ნოდ 
გა ჭი ა ნუ რე ბის პრე ვენ ცი ას უნ და უზ რუნ ველ ყოფ-
დეს. ასე თი კა ნონ მ დებ ლო ბა უნ და იყოს საკ მა ოდ 
მკაც რი, და იგი მკა ფიო და სა მარ თ ლი ა ნი ვა დებს 
უნ და ად გენ დეს, მაგ რამ ამავ დ რო უ ლად, ვა დე ბის 
თვალ საზ რი სით გარ კ ვე უ ლი მოქ ნი ლო ბის შე საძ-
ლებ ლო ბა საც უნ და იძ ლე ო დეს.

13. საპ რო ცე სო წე სე ბი სა მარ თ ლებ რი ვი და ვე ბის 
მოგ ვა რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ს ტ რუ მენ ტი ა. საპ-
რო ცე სო წე სე ბის მი ხედ ვით გან საზღ ვ რე ბა მო სა-
მარ თ ლე თა და ად ვო კატ თა შე სა ბა მი სი რო ლე ბი. 
აუცი ლე ბე ლი ა, რომ რო გორც მო სა მარ თ ლე ებ მა, 
ასე ვე ად ვო კა ტებ მა კარ გად იცოდ ნენ აღ ნიშ ნუ ლი 
წე სე ბი, საქ მის სა მარ თ ლი ა ნად და დრო უ ლად გა-
დაწყ ვე ტის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე.

14. ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ დო ნე ზე შე თან ხ მე ბუ ლი 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი შე საძ ლოა ასე ვე სა-
სარ გებ ლო იყოს თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და დი ა ლო გის 
წა სა ხა ლი სებ ლად. CCJE თვლის, რომ სა სა მარ თ-
ლომ უნ და წა ა ხა ლი სოს კარ გი პრაქ ტი კის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა სა სა მარ თ ლო ებ სა და ად ვო კა ტებს შო რის 
შე თან ხ მე ბის მიღ წე ვის შე დე გად. სა მარ თალ წარ-
მო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი შე თან ხ მე ბე ბი მრა ვალ სა სა მარ თ-
ლო სის ტე მა ში ჩა მო ყა ლიბ და სრუ ლი ად სხვა დას ხ ვა 
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ფორ მით1. CCJE კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს, რომ 
მსგავ სი საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბე ბი უნ და შე ე სა ბა-
მე ბო დეს პრო ცე სუ ა ლურ კა ნონ მ დებ ლო ბას და გა-
სა ჯა როვ დეს, რა თა უზ რუნ ველ ყოს გამ ჭ ვირ ვა ლო-
ბა ად ვო კა ტე ბი სა და მომ ჩი ვა ნი მხა რე ე ბი სათ ვის.

15. პრაქ ტი კა ში, საპ რო ცე სო წე სე ბი, იქ ნე ბა ეს სა-
მო ქა ლა ქო, სის ხ ლის სა მარ თ ლის თუ ად მი ნის ტ რა-
ცი ულ საქ მე ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი წე სე ბი, ხში რად 
კომ პ ლექ სუ რი ხა სი ა თი საა და სხვა დას ხ ვა პრო ცე-
სუ ა ლურ ეტაპ სა და შუ ა ლე დუ რი გა სა ჩივ რე ბის სა-
შუ ა ლე ბას ით ვა ლის წი ნე ბენ. აღ ნიშ ნულ მა შე იძ ლე-
ბა გა უ მარ თ ლე ბე ლი და ყოვ ნე ბე ბი გა მო იწ ვი ოს და 
და კავ ში რე ბუ ლი იყოს დიდ ხარ ჯებ თან რო გორც 
მხა რე ბის თ ვის, ასე ვე ზო გა დად სა ზო გა დო ე ბი სათ-
ვის. CCJE მტკი ცედ უჭერს მხარს იმ ძა ლის ხ მე ვას, 
რო მე ლიც მი მარ თუ ლია წევრ სა ხელ მ წი ფო ებ ში არ-
სე ბუ ლი საპ რო ცე სო წე სე ბის ანა ლიზ სა და შე ფა სე-
ბა ზე, ხო ლო სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, უფ რო გამ-
ჭ ვირ ვა ლე და ადეკ ვა ტუ რი წე სე ბის შე მუ შა ვე ბა ზე.

მო სა მარ თ ლე ე ბის და ად ვო კა ტე ბის მი ერ სა ერ თა-
შო რი სო გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბამ ხე ლი უნ და 
შე უწყოს „საუკეთესო პრაქ ტი კის” გან ვი თა რე ბას 
პრო ცე სუ ა ლურ ფარ გ ლებ ში. თუმ ცა, გათ ვა ლის წი-
ნე ბულ უნ და იქ ნას ქვეყ ნე ბის სხვა დას ხ ვა სო ცი ა-
ლუ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი ტრა დი ცი ე ბიც.

16. პრო ცე სუ ა ლუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი კა ნონ მ დებ-
ლო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა, ასე ვე პრე ცე დენ ტუ-
ლი სა მარ თ ლის სა ე ტა პო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, შეძ-
ლე ბის დაგ ვა რად თა ნაბ რად ხელ მი საწ ვ დო მი უნ და 
იყოს რო გორც მო სა მარ თ ლე ე ბის, ასე ვე ად ვო კა-
ტე ბი სათ ვის. CCJE და ი მოწ მებს დას კ ვ ნა №14-ის 
(2011) 24-ე პუნქტს, რო მელ შიც ნათ ქ ვა მი ა, რომ 
სა სა მარ თ ლომ უნ და შექ მ ნას პრე ცე დენ ტუ ლი სა-
მარ თა ლი, ან თუნ დაც მი ი ღოს სა ე ტა პო გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ხელ მი საწ ვ დო მი იქ ნე ბა 
ინ ტერ ნე ტით: i) უფა სოდ, ii) ად ვი ლად ხელ მი საწ ვ-
დო მი ფორ მით და iii) პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის 
დაც ვის სა ჭი რო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

17. მო სა მარ თ ლე ებ მა და ად ვო კა ტებ მა უნ და ითა-
ნამ შ რომ ლონ მხა რე თა მოთხოვ ნე ბის და საკ მა-
ყო ფი ლებ ლად. ამ მიზ ნით, CCJE თვლის, რომ 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და გეგ მი ლი სა სა მარ თ ლო გან-
ხილ ვე ბი სა და პრო ცე დუ რუ ლი კა ლენ დ რე ბის შექ-
მ ნა, რა თა, მხა რე თა

ინ ტე რე სე ბის დაც ვით მოხ დეს მო სა მარ თ ლე თა და 
ად ვო კატ თა შო რის ეფექ ტუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის 
ხელ შეწყო ბა. გარ და ამი სა, მო სა მარ თ ლე ებ მა და 
ად ვო კა ტებ მა უნ და ითა ნამ შ რომ ლონ საქ მის მო რი-
გე ბის გზით გა დაწყ ვე ტის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით, 
მხა რე თა ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. დას კ ვ ნა 
№6-ში (2004) CCJE რე კო მენ და ცი ას უწევს საქ მის 
მო რი გე ბის გზით გა და საწყ ვე ტად მე ქა ნიზ მე ბის 
შე მუ შა ვე ბას. ერ თობ ლი ვი ტრე ნინ გე ბის სა შუ ა ლე-
ბით შე საძ ლე ბე ლია მო სა მარ თ ლე თა და ად ვო კატ-
თა შე სა ბა მი სი რო ლე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბა შე რი გე ბის ან მე დი ა ცი ის გზით და ვე ბის 
გა დაწყ ვე ტის სფე რო ში.

18. სა მარ თალ წარ მო ე ბის სის წ რა ფი სა და ეფექ-
ტუ რო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად აუცი ლე ბე ლია სა-
სა მარ თ ლო ებ სა და ად ვო კა ტებს შო რის სწო რი 
კო მუ ნი კა ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. CCJE თვლის, რომ 
სა ხელ მ წი ფო ებ მა უნ და და ნერ გონ ისე თი სის ტე-
მე ბი, რომ ლე ბიც ხელს შე უწყო ბენ კომ პი უ ტე რულ 
კო მუ ნი კა ცი ას სა სა მარ თ ლო სა და ად ვო კა ტებს 
შო რის, რაც გა ა უმ ჯო ბე სებს ად ვო კა ტე ბი სათ ვის 
მი საწ ვ დომ სერ ვი სებს და სა შუ ა ლე ბას მის ცემს 
მათ მარ ტი ვად ჩა ა ტა რონ კონ სულ ტა ცი ე ბი საქ მე-
თა გან ხილ ვის მიმ დი ნა რე ო ბას თან და კავ ში რე ბით. 
მე-14 დას კ ვ ნა ში (2011) „მართლმსაჯულება და სა-
ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი”, CCJE აღ ნიშ ნავს, 
რომ სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი ცენ ტ რა ლურ 
როლს თა მა შო ბენ რო გორც მო სა მარ თ ლე ე ბის, ად-
ვო კა ტე ბი სა და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე ის მო ნა-
წი ლე სხვა მხა რე ე ბი სათ ვის, ასე ვე სა ზო გა დო ე ბი სა 
და მე დი ი სათ ვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის საქ მე-
ში.

1 იხი ლეთ CEPEJ კვლე ვე ბის №16, კონ ტ რაქ ტუ ა ლი ზა ცია და სა სა მარ თ ლო პრო ცე სი ევ რო პა ში.
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IV. ერ თ მა ნე თის რო ლის პა ტი ვის ცე მი სა 
და ურ თი ერ თ გა გე ბის ხელ შეწყო ბა – 
ეთი კუ რი პრინ ცი პე ბი

19. მო სა მარ თ ლე ებს და ად ვო კა ტებს სა კუ თა რი 
ეთი კუ რი პრინ ცი პე ბი გა აჩ ნი ათ. თუმ ცა, რამ დე ნი-
მე ეთი კუ რი პრინ ცი პე ბი სა ერ თოა რო გორც მო სა-
მარ თ ლე ე ბის, აგ რეთ ვე ად ვო კა ტე ბი სათ ვის; მა გა-
ლი თად, კა ნონ მ დებ ლო ბის დაც ვა, პრო ფე სი უ ლი 
სა ი დუმ ლო ე ბა, კე თილ სინ დი სი ე რე ბა და ღირ სე ბა, 
მომ ჩი ვა ნი მხა რე ე ბის პა ტი ვის ცე მა, კომ პე ტენ ტუ-
რო ბა, სა მარ თ ლი ა ნო ბა და ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მა.

20. მო სა მარ თ ლე ე ბი სა და ად ვო კა ტე ბის ეთი კუ რი 
პრინ ცი პე ბი ასე ვე უნ და გა ნი ხი ლავ დეს ურ თი ერ-
თო ბებს ამ ორ პრო ფე სი ას შო რის.

მო სა მარ თ ლე ებ თან და კავ ში რე ბით, CCJE-ს დას კ-
ვ ნა №3-ის (2002) 23-ე პუნ ქ ტ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ 
მო სა მარ თ ლე ე ბი სა თა ნა დო ყუ რადღე ბას უნ და 
უთ მობ დ ნენ ყვე ლა პირს (მაგალითად, მხა რე ებს, 
მოწ მე ებს, ად ვო კა ტებს) და მათ არ უნ და გა ნას ხ-
ვა ვონ ისი ნი ერ თ მა ნე თი სა გან არა მარ თ ლ ზო მი ერ 
სა ფუძ ველ ზე, რაც შე უ თავ სე ბე ლი იქ ნე ბა მო სა-
მარ თ ლე ე ბის მი ერ მათ ზე და კის რე ბუ ლი ფუნ ქ ცი-
ე ბის სა თა ნა დოდ შეს რუ ლე ბას თან. ბან გა ლო რის 
პრინ ცი პე ბის 5.3 პუნ ქ ტ ში ნათ ქ ვა მი ა, რომ მო სა-
მარ თ ლე ვალ დე ბუ ლია ისე გა ნა ხორ ცი ე ლოს თა ვი-
სი სა მო სა მარ თ ლო ფუნ ქ ცი ე ბი, რომ სა თა ნა დო ყუ-
რადღე ბა და უთ მოს ყვე ლა პირს – მხა რეს, მოწ მეს, 
ად ვო კატს, სა სა მარ თ ლოს თა ნამ შ რო მელ სა თუ 
სა სა მარ თ ლოს კო ლე გებს ყო ველ გ ვა რი დი ფე რენ-
ცი ა ცი ის გა რე შე ისეთ სა ფუძ ველ ზე, რო მელ საც 
არ სე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს სა მო სა მარ თ ლო 
ფუნ ქ ცი ე ბის ჯე როვ ნად შე სას რუ ლებ ლად. მო სა-
მარ თ ლემ ყვე ლა

საქ მის გან ხილ ვის პრო ცეს ში უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
სა სა მარ თ ლო დარ ბაზ ში წეს რი გი სა და ღირ სე ბის 
დაც ვა და იყოს მომ თ მე ნი, ღირ სე უ ლი და თა ვა ზი-
ა ნი მხა რე ე ბის, ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის, მოწ მე ე ბის, 
ად ვო კა ტე ბი სა და სხვა პირ თა მი მართ, რომ ლებ-
თა ნაც მო სა მარ თ ლეს ოფი ცი ა ლურ რან გ ში უწევს 
ურ თი ერ თო ბა.

ად ვო კა ტებ თან მი მარ თე ბა ში CCBE-ს ევ რო პის 
ად ვო კატ თა ქცე ვის კო დექ სის 4.1, 4.2, 4.3 და 
4.4 პუნ ქ ტე ბი შემ დეგ პრინ ცი პებს ასა ხე ლე ბენ: 
ად ვო კა ტი, რო მე ლიც მო ნა წი ლე ო ბას იღებს საქ-
მის გან ხილ ვა ში, ან წარ ს დ გე ბა სა სა მარ თ ლოს ან 
ტრი ბუ ნა ლის წი ნა შე, უნ და იცავ დეს ქცე ვის იმ 
წე სებს, რო მე ლიც მო ცე მულ სა სა მარ თ ლო ში ან 
ტრი ბუ ნალ ში მოქ მე დებს. ად ვო კა ტი ყო ველ თ ვის 
სა თა ნა დო ყუ რადღე ბას უნ და აქ ცევ დეს სა სა მარ-
თ ლო პრო ცე სის სა მარ თ ლი ა ნად წარ მარ თ ვას. ად-
ვო კატ მა ღირ სე უ ლად და უშიშ რად უნ და და იც ვას 
კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბი, გა ნურ ჩევ ლად ად ვო კა ტის 
სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი სა და ნე ბის მი ე რი შე დე გი-
სა მის ან ნე ბის მი ე რი სხვა პი რის მი მართ, თუმ ცა 
იმავ დ რო უ ლად, ად ვო კატ მა უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოს პა-
ტი ვის ცე მა და თა ვა ზი ა ნო ბის სა სა მარ თ ლო სად მი. 
ად ვო კატ მა შეგ ნე ბუ ლად არა სო დეს არ უნ და მი ა-
წო დოს სა სა მარ თ ლოს ცრუ ან შეც დო მა ში შემ ყ ვა ნი 
ინ ფორ მა ცი ა.

21. CCJE მი იჩ ნევს, რომ მო სა მარ თ ლე ებ სა და ად-
ვო კა ტებს შო რის ურ თი ერ თო ბა უნ და ეფუძ ნე ბო-
დეს ერ თ მა ნე თის რო ლი სად მი ურ თი ერ თ გა გე ბას, 
ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მი სა და და მო უ კი დებ ლო ბას 
ერ თ მა ნეთ თან მი მარ თე ბა ში.

შე სა ბა მი სად, CCJE თვლის, რომ აუცი ლე ბე ლია მო-
სა მარ თ ლე ებ სა და ად ვო კა ტებს შო რის დი ა ლო გის 
და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლის ხელ შეწყო ბა ეროვ ნულ 
და ევ რო პის ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ დო ნე ზე. გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნას რო გორც მო სა მარ თ ლე-
ე ბის, ასე ვე ად ვო კა ტე ბის ეთი კუ რი პრინ ცი პე ბი. 
აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით, CCJE მო უ წო დებს 
ისე თი სა ერ თო ეთი კუ რი პრინ ცი პე ბის იდენ ტი ფი-
ცი რე ბის კენ, რო გო რე ბი ცა ა: და მო უ კი დე ბე ლო ბი სა 
და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა, 
თა ნამ შ რომ ლო ბა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სწრა ფი და 
სა მარ თ ლი ა ნი აღ ს რუ ლე ბის მიზ ნით, და უწყ ვე ტი 
პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბა. რო გორც მო სა მარ თ-
ლე ე ბის, ასე ვე ად ვო კა ტე ბის პრო ფე სი უ ლი ასო ცი-
ა ცი ე ბი და და მო უ კი დე ბე ლი მმარ თ ვე ლო ბის ორ-
გა ნო ე ბი პა სუ ხის მ გე ბე ლი უნ და იყონ აღ ნიშ ნუ ლი 
პრო ცე სე ბის მიმ დი ნა რე ო ბა ზე.
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22. მო სა მარ თ ლე ე ბი სა და ად ვო კა ტე ბი სათ ვის გა-
მარ თუ ლი სას წავ ლო კონ ფე რენ ცი ე ბის პრო ცეს ში 
გან ხი ლუ ლი უნ და იყოს ისე თი სა კითხე ბი, რო გო-
რი ცა ა: მო სა მარ თ ლე ე ბი სა და ად ვო კა ტე ბის რო-
ლე ბი და ურ თი ერ თო ბე ბი და ვე ბის სა მარ თ ლი ა ნად 
და ეფექ ტუ რად გა დაწყ ვე ტის ხელ შეწყო ბის კონ-
ტექ ს ტ ში, და ორი ვე მხა რის და მო უ კი დებ ლო ბი-
სად მი პა ტი ვის ცე მის უზ რუნ ველ ყო ფა. CCJE და-
ი მოწ მებს დას კ ვ ნა №12-ის (2009) მე-10 პუნქტს, 
რო მელ შიც ხაზ გას მუ ლი ა, რომ სა ჭი რო ე ბის შემ თხ-
ვე ვა ში მი ზან შე წო ნი ლია ჩა ტარ დეს მო სა მარ თ ლე ე-
ბის, პრო კუ რო რე ბი სა და ად ვო კა ტე ბის ერ თობ ლი-
ვი ტრე ნინ გე ბი სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის ფარ გ ლებ ში 
არ სე ბულ თე მებ ზე, რაც ხელს შე უწყობს მარ თ ლ მ-
სა ჯუ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას.

23. ევ რო პის საბ ჭოს წევრ სა ხელ მ წი ფო ებ ში მო-
სა მარ თ ლე ე ბის და ნიშ ვ ნა სხვა დას ხ ვა ფორ მით 
ხორ ცი ელ დე ბა. CCJE-ი ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს 
CEPEJ-ის ან გა რი შის „ევროპული სა სა მარ თ ლო 
სის ტე მე ბის შე ფა სე ბა” (2012 წლის გა მო ცე მა) ნა-
წილ ზე 11.1.

მთელ რიგ ქვეყ ნებ ში მო სა მარ თ ლე ებს გა მოც დი-
ლი იურის ტე ბის რი გე ბი დან ირ ჩე ვენ. სხვა ქვეყ-
ნებ ში მო სა მარ თ ლე ე ბი სა და ად ვო კა ტე ბის კა რი ე-
რა ერ თ მა ნე თი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. აღ ნიშ ნულ 
ქვეყ ნებ ში ორ პრო ფე სი ას შო რის ურ თი ერ თ გა გე-
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხელ შეწყო ბა გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ამ გ ვა რი გა გე ბის სტი მუ ლი რე ბის 
ერ თ -ერ თი შე საძ ლო გზაა სტა ჟი რე ბის პრაქ ტი-
კის და ნერ გ ვა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც სტა ჟი ო რი 
მო სა მარ თ ლე ე ბი იური დი ულ ფირ მებ ში გა ივ ლი-
ან სტა ჟი რე ბას, ხო ლო სტა ჟი ო რი ად ვო კა ტე ბი, კი 
სა სა მარ თ ლო ებ ში. მსგავ სი პრაქ ტი კის და ნერ გ ვის 
შემ თხ ვე ვა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა რან ტი რე ბუ ლი 
იყოს სა სა მარ თ ლო სის ტე მის და მო უ კი დებ ლო ბა და 

მი უ კერ ძო ებ ლო ბა, სტა ჟი რე ბა კი გამ ჭ ვირ ვა ლედ 
უნ და იყოს ორ გა ნი ზე ბუ ლი.

24. მო სა მარ თ ლე ებ სა და ად ვო კა ტებს შო რის ურ-
თი ერ თო ბე ბი ყო ველ თ ვის უნ და იცავ დეს სა სა მარ-
თ ლოს მი უ კერ ძო ებ ლო ბას. მო სა მარ თ ლე ე ბი და 
ად ვო კა ტე ბი სრუ ლად უნ და აც ნო ბი ე რებ დ ნენ ზე-
მო აღ ნიშ ნულს და სა სა მარ თ ლოს მი უ კერ ძო ებ ლო ბა 
და ცუ ლი უნ და იყოს სა თა ნა დო პრო ცე დუ რუ ლი და 
ეთი კუ რი წე სე ბით.

25. კონ ვენ ცი ის მე-10 მუხ ლის თა ნახ მად მო სა მარ-
თ ლე ებ სა და ად ვო კა ტებს აქვთ გა მო ხატ ვის თა ვი-
სუფ ლე ბა.

მო სა მარ თ ლე ე ბი ვალ დე ბუ ლი არი ან და იც ვან სა სა-
მარ თ ლო გან ხილ ვე ბის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბა და 
თა ვი ან თი მი უ კერ ძო ებ ლო ბა, რაც, სხვა და ნარ ჩენ-
თან ერ თად, გუ ლის ხ მობს იმას, რომ მათ თა ვი უნ-
და შე ი კა ვონ კო მენ ტა რე ბის გა კე თე ბი სა გან საქ მის 
წარ მო ე ბი სა და იურის ტე ბის მუ შა ო ბის შე სა ხებ.

ად ვო კატ თა გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას თან მი-
მარ თე ბა შიც არ სე ბობს გარ კ ვე უ ლი შეზღუდ ვე-
ბი, რაც კონ ვენ ცი ის მე-10 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის 
ავ ტო რი ტე ტი სა და მი უ კერ ძო ებ ლო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფას ისა ხავს მიზ ნად2. CCBE-ს ევ რო პუ ლი 
იური დი უ ლი პრო ფე სი ის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის 
ქარ ტი ის (თ) და (ი) პრინ ცი პე ბი, კერ ძოდ კო ლე-
გე ბი სად მი პა ტი ვის ცე მი სა და კა ნო ნის უზე ნა ე-
სო ბი სა და სა მარ თ ლი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის პა-
ტი ვის ცე მის პრინ ცი პე ბი მო ითხო ვენ კო ლე გე ბის, 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მო სა მარ თ ლე ე ბი სა და სა სა მარ-
თ ლო პრო ცე დუ რე ბი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი კრი ტი კი სა გან თა ვის შე კა ვე-
ბას.

2 იხი ლეთ აგ რეთ ვე ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცია (ECHR) ნი კუ ლა ვ. ფი ნე თი, 21 მარ ტი, 2002; ადა მი ა ნის უფ ლე ბა-
თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცია (ECHR) ამი ხა ლა კიოაე ვ. მოლ დო ვა, 20 აპ რი ლი 2004.
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V. რე კო მენ და ცი ე ბი

CCJE კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს, რომ 
„სასამართლო პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ყვე ლა სპე ცი-
ა ლის ტის მი ერ სა ერ თო სა მარ თ ლებ რი ვი პრინ ცი-
პე ბი სა და ეთი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბას 
უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე-
ბის სა თა ნა დოდ აღ ს რუ ლე ბის საქ მე ში”, და შემ დეგ 
რე კო მენ და ცი ებს იძ ლე ვა:

I. CCJE-ს რე კო მენ და ცი ას იძ ლე ვა, რომ წევ რ მა სა-
ხელ მ წი ფო ებ მა შე სა ბა მი სი პრო ცე სუ ა ლუ რი დე ბუ-
ლე ბე ბი შე ი მუ შა ონ, რომ ლე ბიც მო სა მარ თ ლე ე ბი სა 
და

ად ვო კა ტე ბის საქ მი ა ნო ბას გან საზღ ვ რა ვენ და 
მხარს და უ ჭე რენ მო სა მარ თ ლე ე ბის მი ერ სა მარ-
თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს პრინ ცი პე ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბას და მხა რე თა მი ერ საქ მის გან ხილ ვის უკა ნო-
ნოდ გა ჭი ა ნუ რე ბის ტაქ ტი კის პრე ვენ ცი ას. CCJE 
ასე ვე იძ ლე ვა რე კო მენ და ცი ას, რომ ამ დე ბუ ლე-
ბე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში კონ სულ ტა ცი ე ბი 
გა ი მარ თოს მო სა მარ თ ლე ებ თან, ად ვო კა ტებ თან 
და სა სა მარ თ ლოს მომ ხ მა რებ ლებ თან და რე გუ ლა-
რუ ლად შე ფას დეს აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე დუ რუ ლი სა-
ფუძ ვ ლე ბი.

II. CCJE მხარს უჭერს მო სა მარ თ ლე ე ბის და ად-
ვო კა ტე ბის მი ერ სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბას, რაც ხელს შე უწყობს „საუკეთესო 
პრაქ ტი კის” გან ვი თა რე ბას პრო ცე სუ ა ლურ ას პექ-
ტებ თან მი მარ თე ბა ში სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნე ბის სო ცი-
ა ლუ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი ტრა დი ცი ე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით.

III. CCJE რე კო მენ და ცი ას იძ ლე ვა, რომ მო სა მარ-
თ ლე ებ მა უზ რუნ ველ ყონ საქ მე ე ბის გან ხილ ვე ბის 
მარ თ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოს მე ნე ბი შე სა ბა-
მი სი საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, და მხა რე ებ თან კონ სულ ტა ცი-
ე ბის გზით შემ დეგ შე ად გი ნონ პრო ცე დუ რუ ლი კა-
ლენ დ რე ბი, მა გა ლი თად, და ა კონ კ რე ტონ პრო ცე-
დუ რუ ლი ეტა პე ბი, გან საზღ ვ რონ გო ნივ რუ ლი და 
შე სა ბა მი სი ვა დე ბი, და ჩა მო ა ყა ლი ბონ მტკი ცე ბუ-

ლე ბა თა ზე პი რი და წე რი ლო ბი თი წარ დ გი ნე ბის წე-
სე ბი და ვა დე ბი.

IV. CCJE რე კო მენ და ცი ას იძ ლე ვა დამ ყარ დეს სა-
სა მარ თ ლო ებ სა და ად ვო კა ტებს შო რის კო მუ ნი-
კა ცი ის არ ხე ბი. მო სა მარ თ ლე ებ სა და ად ვო კა ტებს 
შო რის კო მუ ნი კა ცია საქ მის წარ მო ე ბის ყვე ლა 
ეტაპ ზე უნ და იყოს შე საძ ლე ბე ლი. CCJE-ს მი აჩ ნი ა, 
რომ სა ხელ მ წი ფო ებ მა უნ და და ნერ გონ ისე თი სის-
ტე მე ბი, რომ ლე ბიც გა ა მარ ტი ვე ბენ კომ პი უ ტე რულ 
კო მუ ნი კა ცი ის სა სა მარ თ ლო ებ სა და ად ვო კა ტებს 
შო რის.

V. მხა რე თა მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის მიზ-
ნით, CCJE რე კო მენ და ცი ას იძ ლე ვა მი ღე ბულ იქ ნას 
ზო მე ბი და ვე ბის მო რი გე ბის გზით გა დაწყ ვე ტის 
ხელ შეწყო ბის მიზ ნით. CCJE მი იჩ ნევს, რომ და ვე-
ბის მე დი ა ცი ის ან მო რი გე ბის გზით გა დაწყ ვე ტის 
პრო ცეს ში მო სა მარ თ ლე ე ბი სა და ად ვო კა ტე ბის 
რო ლე ბის სწო რი გაც ნო ბი ე რე ბა უაღ რე სად მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნია აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მის და ნერ გ ვის თ ვის, 
და ერ თობ ლი ვი ტრე ნინ გე ბი უნ და ჩა ტარ დეს მო-
რი გე ბის სხვა დას ხ ვა მე ქა ნიზ მებ თან და კავ ში რე-
ბით.

VI. CCJE რე კო მენ და ცი ას იძ ლე ვა ხე ლი შე ეწყოს 
დი ა ლოგს და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლას მო სა მარ თ-
ლე ებ სა და ად ვო კა ტებს შო რის (ეროვნულ და სა-
ერ თა შო რი სო) ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ დო ნე ზე ამ ორ 
პრო ფე სი ას შო რის ურ თი ერ თო ბის სა კითხებ თან 
და კავ ში რე ბით; იმავ დ რო უ ლად, გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი უნ და იყოს რო გორც მო სა მარ თ ლე ე ბის, ასე ვე 
ად ვო კა ტე ბის ეთი კუ რი პრინ ცი პე ბი. ასე თი დი ა-
ლო გი ხელს შე უწყობს ამ ორი პრო ფე სი ის რო ლის 
უკეთ გაც ნო ბი ე რე ბას და მო სა მარ თ ლე ე ბი სა და 
ად ვო კა ტე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის პა ტი ვის ცე მას.

VII. CCJE-ს მი აჩ ნი ა, რომ მო სა მარ თ ლე ე ბი სა და 
ად ვო კა ტე ბის ერ თობ ლი ვი ტრე ნინ გ მა სა ერ თო ინ-
ტე რე სე ბის სფე როს თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ-
ზე შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს 
სამართალწარმოების ხარისხი და ეფექტურობა.
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სა მარ თ ლებ რივ და ვა ში სა სა მარ თ ლო სა მარ თალ-
წარ მო ე ბა მიმ დი ნა რე ობს კონ ტ რა დიქ ტო რუ ლი 
წარ მო ე ბის სა ხით. ეს ნიშ ნავს, რომ მხა რე ე ბი და-
მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე თა ნა ბა რი საპ-
რო ცე სო უფ ლე ბე ბით წარ ს დ გე ბი ან. მხა რე თა მსგავ-
სი „თანასწორუფლებიანობის~ გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია 
სა მარ თ ლი ა ნი პრო ცე სის წარ მო ე ბა. საპ რო ცე სო უფ-
ლე ბე ბის ეფექ ტუ რად და სა ცა ვად, მხა რე ებს ესა ჭი-
რო ე ბათ საქ მე ში კარ გად ჩა ხე დუ ლი წარ მო მად გე ნე-
ლი, რო მელ საც ექ ნე ბა მხა რის ნდო ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი წი ნა პი რო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს 
„თავისუფალი ად ვო კა ტუ რის~ პრინ ცი პი. 1878 წლის 
1 ივ ლისს, ად ვო კა ტუ რის დე ბუ ლე ბის შე სა ბა მი სად 
გერ მა ნი ა ში თა ვი სუ ფა ლი ად ვო კა ტუ რა და არ ს და. თა-
ვი სუ ფა ლი ად ვო კა ტუ რა ნიშ ნავს, რომ კან დი დატ მა, 
რო მელ მაც მი ი ღო უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა, უფ ლე ბა-
მო სი ლია მო ითხო ვოს ად ვო კა ტად დაშ ვე ბა მოთხოვ-
ნი ლე ბის შე მოწ მე ბის გა რე შე. ეს ასე ვე ნიშ ნავს, რომ 
ად ვო კა ტად დაშ ვე ბა არ უნ და იყოს და მო კი დე ბუ ლი 
სა ხელ მ წი ფოს გან სა კუთ რე ბუ ლი ლო ი ა ლო ბის და-
დას ტუ რე ბა ზე. ეს ასე ვე ნიშ ნავს, რომ პრო ფე სი-
ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი დის ციპ ლი ნა რუ ლი წარ მო ე ბა 
ხორ ცი ელ დე ბა ად ვო კა ტუ რის (და არა სა სა მარ თ ლო 
სის ტე მი სა ან მი სი ად მი ნის ტ რი რე ბის) ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის მი ერ.

ყვე ლა ეს წი ნა პი რო ბა აღ მოფხ ვ რილ იქ ნა გერ მა-
ნი ა ში 1933 წელს, ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში ნა ცი-
ო ნალ - სო ცი ა ლის ტუ რი პარ ტი ის მოს ვ ლის შემ დეგ. 
მე ო რე მსოფ ლიო ომის დას რუ ლე ბი სა და გერ მა ნი-
ის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კის ძი რი თა დი კა ნო ნის 
ძა ლა ში შეს ვ ლის შემ დე გაც გრძელ დე ბო და ბრძო ლა 
თა ვი სუ ფა ლი ად ვო კა ტუ რის და სა ცა ვად. გერ მა ნი-
ის ფე დე რა ლურ მა სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ 
გა ა უქ მა გერ მა ნი ის უზე ნა ე სი ფე დე რა ლუ რი სა სა-
მარ თ ლოს არა ერ თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ ლებ შიც 
კან დი და ტებს უარი ეთ ქ ვათ ად ვო კა ტად დაშ ვე ბა ზე 
„სამართლებრივად მტრუ ლი გან წყო ბის~ გა მო. 

ად ვო კა ტუ რის თა ვი სუფ ლე ბა ნიშ ნავს ასე ვე კონ კუ-
რენ ცი ას. ახა ლი კან დი და ტე ბის დაშ ვე ბის შეზღუდ-
ვე ბი არის უხე ში, გა უ მარ თ ლე ბე ლი ჩა რე ვა სა მარ თ-
ლის მა ძი ე ბე ლი მო ქა ლა ქის უფ ლე ბა ში, აირ ჩი ოს მი სი 
ნდო ბის ად ვო კა ტი. იგი ვე წე სი ვრცელ დე ბა იური დი-
უ ლი კონ სულ ტა ცი ის მომ სა ხუ რე ბის კონ კუ რენ ცი-
ა ზე, რომ ლე ბიც არ არი ან დაშ ვე ბუ ლი ად ვო კა ტად. 
ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში იური დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ის 
გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის ფარ თო სფე რო-
ში არ არ სე ბობს სა სა მარ თ ლო სა მარ თალ წარ მო ე ბის 
გა რეთ გა მარ თ ლე ბა იმი სა, აუკ რ ძა ლო საქ მი ა ნო ბა 
ად ვო კა ტებ სა და გა მო რიცხო მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვი 
სხვა პი რე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გერ მა ნი ა ში იური-
დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ის მო ნო პო ლია დაშ ვე ბუ ლი ად-
ვო კა ტე ბი სათ ვის არ სე ბობს 1935 წლის იური დი უ ლი 
კონ სულ ტა ცი ის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის კა ნო ნით, 
ანუ, ნა ცი ო ნალ - სო ცი ა ლის ტუ რი ბა ტო ნო ბის პე რი ო-
დი დან. ამ კა ნო ნის მი ზა ნი იყო ებ რა ე ლი ად ვო კა ტე-
ბი სათ ვის, რო მელ თაც ჩა მო ერ ვათ სა ად ვო კა ტო დაშ-
ვე ბა, არა სა სა მარ თ ლო იური დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ის 
უფ ლე ბის ჩა მორ თ მე ვაც. მხო ლოდ 2008 წლის მარ ტ-
ში გერ მა ნელ მა კა ნონ მ დე ბელ მა გა მო ნა ხა ძა ლა, გა-
ე უქ მე ბი ნა აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი და ჩა ე ნაც ვ ლე ბი ნა ის 
იური დი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე და რე ბით ლი ბე რა ლუ-
რი კა ნო ნით. გა დამ წყ ვე ტი რო ლი ამ თვალ საზ რი სით 
ითა მა შა იმ გა რე მო ე ბამ, რომ ევ რო კავ ში რის ხელ შეკ-
რუ ლე ბე ბი უზ რუნ ველ ჰ ყოფს მომ სა ხუ რე ბის თა ვი-
სუფ ლე ბას. მა შინ რო დე საც ევ რო კავ ში რის უცხო ე-
ლებს ვე ღარ ეთ ქ მე ბათ უარი გერ მა ნი ა ში იური დი უ ლი 
სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე, 
მა შინ აღარც არის გა მარ თ ლე ბუ ლი იური დი უ ლი კონ-
სულ ტა ცი ის მო ნო პო ლი ის უცხო ე ლი მიმ წო დებ ლე ბის 
მი მართ შე ნარ ჩუ ნე ბა.

ქორნელიუს ქლაინლაინი
ადვოკატი, დოქტორი  (ბერლინი)

ადვოკატის როლი სამართლებრივ  დავაში

ად ვო კატ თა სა ყუ რადღე ბოდ!

ყვე ლა ად ვო კატს შე უძ ლია ჟურ ნალ ში გა ნა თავ სოს 
სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მი და მო საზ რე ბე ბი. თქვენ მი ერ 

pr@gba.ge ელექტრონულ ფოსტაზე გა მოგ ზავ ნი-
ლი სა მეც ნი ე რო სტა ტია და მოსაზრება გა ნი ხი ლე ბა 
სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის მი ერ, არ რეცენზირდება, 
და, კო ლე გი ის წევ რ თა უმ რავ ლე სო ბის თან ხ მო ბის 

შემ თხ ვე ვა ში, გა მოქ ვეყ ნ დე ბა ჟურ ნალ „ადვოკატის” 
მომ დევ ნო ნო მერ ში. 

გი სურ ვებთ წარ მა ტე ბებს!
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