
 

 

ადვოკატი 

 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად  ადვოკატი არის 

პირი, რომელიც კანონით დადგენილი წესით იცავს ბრალდებულის, 

მსჯავრდებულის, გამართლებულის ინტერესებს და უწევს მათ იურიდიულ 

დახმარებას.  

  

სისხლს სამრთლის საპროცესო კოდექსის თანახმად, ადვოკატს ირჩევს  და აიყვანს 

ბრალდებული, ან ბრალდებულის ნების  გათვალისწინებით, მისი ახლო ნათესავი ან 

სხვა პირი. გამომძიებელს, პროკურორს, მოსმართლეს უფლება არა აქვთ 

რეკომენდაცია გაუწიონ კონკრეტულ ადვოკატს. ბრალდებული (მისი ახლო ნათესავი 

ან სხვა პირი)  და ადვოკატი თავიანთ ურთიერთობას აწესრიგებენ შეთანხმების 

საფუძველზე.  

 

სისხლის სამართლის საქმეში მონაწილეობისთვის გამოძიებისა და სასამართლო 

ეტაპზე ადოკატი წარადგენს ორდერსა და თავის მოწმობას. 

 

 ბრალდებულისა და მისი ადვოკატის ურთიერთობა კომფიდენციალურია; 

 

 ასევე კონფიდეციალურია  ბარალდებულად ცნობამდე  პირის ურთიერთობა 

თავის ადვოკატთან.  

 

 დაკავებული ან დაპატიმრებული ბრალდებულის ურთიერთობა თავის 

ადვოკატთან შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ ვიზუალური 

მეთვალყურეობით. 

 

 იმ გარემოებების გამოსავლენად რომელებიც ამართლებს ბრალდებულს, ან 

ამსუბუქებს მის პასუხისმგებლობას, ადვოკატმა  უნდა გამოიყენოს  დაცვის 

ყველა კანონიერი საშუალება. 

 ადვოკატს უფლება არ აქვს, იმოქმედოს ბრალდებულის მითითებისა და 

ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ბარალდებულის ნების  საწინააღმდეგოდ 

წარადგინოს სააჩივარი ან უარი თქვას მასზე ბრალდებისა და სასჯელის 

ნაწილში გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ბრალდებული არასრულწლოვანია, ან 

მას აქვს ისეთი ფიზიკური თუ ფსიქიკური ნაკლი, რომელიც შეუძლებელს 

ხდის  მისგან  თანხმობის მიღებას. 

 ადვოკატს შეუძლია კანონიერად მოიპოვოს და წარადგინოს ნებისმიერი 

მტკიცებულება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით 

დადგენილი წესით, ადვოკატი სარგებლობს ბრალდებულის ყველა უფლებით და 

საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული  სხვა უფლებებით. ადვოკატი 



 

 

ვერ ისარგებლებს იმ უფლებებით, რომელებითაც, თვით ამ უფლებათა  ბუნებიდან 

გამომდინარე, შეიძლება   მხოლოდ ბარლდებუმლა ისარგებლოს. 

 

 

  სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ადგენს სავალდებულო დაცვის 

შემთხვევებს. სავალდებულოა ბრალდებულს ჰყავდეს ადვოკატი:  

 თუ ის არასრულწლოვანია;  

 თუ მან არ იცის სისხლის სამართლის პროცესის ენა;  

 თუ მას აქვს ფიზიკური ან ფსიქიკური ნაკლი, რაც ხელს უშლის მის მიერ 

საკუთარი დაცვის განხორციელებას;  

 თუ გამოტანილია მის მიმართ განჩინება (დადგენილება) სასამართლო-

ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ;  

 თუ ჩადენილი ქმედებისათვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით 

გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა უვადო თავისუფლების აღკვეთის 

სახით;  

 თუ მასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების დადების 

თაობაზე;  

 თუ მის ბრალდების საქმეს იხილავს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო;  

 თუ ის თავს არიდებს სამართალდამცავ ორგანოში გამოცხადებას; 

 თუ იგი გააძევეს სასამართლო სხდომის დარბაზიდან;  

 თუ ის არაიდენტიფიცირებული პირია; 

 სისიხლის სამრთლის საპროცესო კოდექსით პირდაპირ გათვალისწინებულ 

სხვა შემთხვევაში. 

საპროცესო კანონმდებლობა ასევე ადგენს სახელმწიფო ხარჯზე დაცვის 

შემთხვევებს, კერძოდ დაცვის ხარჯებს სახელმწიფო გაიღებს, თუ; 

 გადახდის უუნარო ბრალდებული მოითხოვს ადვოკატის დანიშვნას; 

 არსებობს სისხლის სამართლის საპროცესო  კოდექსით დადგენილი 

სავალდებულო დაცვის შემთხვევა და სისხლის სამართლის საქმეში არ 

მონაწილეობს ბრალდებულის მიერ აყვანილი ადვოკატი; 

 

ზემოაღნიშნული შემთხვევებში პროკურორი, გამომძიებელი, ან მოსამართლე 

ვალდებულია  დაუყოვნებლივ მიმართოს იურიდიული დახმარების შესაბამის 

სამსახურს ადვოკატის სახელმწიფოს ხარჯზე დანიშვნის მოთხოვნით. 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ადვოკატი ვერ მიიღებს მონაწილეობას პროცესში თუ იგი:  

 

 ამ საქმეში მონაწილეობდა როგორც მოსამართლე, ნაფიცი მასჯული, 

პროკურორი, გამომძიებელი, სასამართლო სხდომის მდვივანი ან ექსპერტი. 

 იურიდიულ დახმარებას უწევს ან უწევდა იმ პირს, რომლის ინტერესებიც 

ეწინააღმდეგება მის მიერ დასაცავი ბრალდებულის ინტერესებს, რომელსაც ის 

წარმოადგენს. 

 

 თუ მას ნათესაური ურთიერთობა აქვს მოსამართლესთან, პროკურორთან, 

გამომძიებელთან ან სასამართლოს ხდომის მდივანთან, რომელიც 

მონაწილეობს ან მონაწილეობდა ამ საქმის გამოძიებასა თუ სასამართლო 

განხილვაში 

 

ადვოკატი ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს საპროცესო მოქმედების 

ჩატარების ადგილას  და სასმართლოში. 
 

  
  

  
  

  
  
  

  
 


