


დანართი #1  

მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრში რეგისტრირებულ საზოგადოებრივ 

ადვოკატთა ანგარიშგების წესი სისხლის სამართლის საქმეებზე 

1. რეესტრის ფორმირების შემდგომ რეესტრში რეგისტრირებულ ადვოკატსა და 

იურიდიული დახმარების სამსახურს შორის ფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც 

განსაზღვრავს ადვოკატთა საქმიანობის პირობებს, მათ უფლებებსა და მოვალეობებს.  

2. სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატის ჩართვას უზრუნველყოფს იურიდიული 

დახმარების ბიურო (შემდგომში – ბიურო), შესაბამისი იურიდიული დახმარების 

მიმწოდებელი (შემდგომში – მიმწოდებელი) ან საკონსულტაციო ცენტრი.  

3. ადვოკატის საქმეში ჩართვის პროცედურა „იურიდიული დახმარების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

განისაზღვრება იურიდიული დახმარების სამსახურის დებულებით. 

4. ადვოკატი საქმის წარმოების დასრულებიდან მაქსიმალურად შემჭიდროებულ 

ვადაში (საქმის წარმოების დასრულებიდან ან  ერთი ინსტანციის დასრულებიდან 

მაქსიმუმ  სამი თვის ვადაში, რეესტრის ადვოკატის დასაბუთებული განცხადების 

საფუძველზე ეს ვადა შეიძლება გაიზარდოს 6 თვემდე) სისხლის სამართლის საქმეზე 

განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ანგარიშს  წარუდგენს ბიუროს, 

მიმწოდებელს ან საკონსულტაციო ცენტრს, კერძოდ, ადვოკატი წარადგენს: წერილს 

წარმოებული სისხლის სამართლის საქმის შეფასებისა და ანაზღაურების 

უზრუნველყოფის თაობაზე (დანართი №4), დოკუმენტების სიას (დანართი №5), 

წარმოებული საქმის თავფურცელს (დანართი №6), მისი მონაწილეობით წარმოებულ 

სისხლის სამართლის საქმეზე შევსებულ ანკეტას (დანართი №7), ანგარიშგებას 

განხორციელებული საქმიანობის შესახებ და იმ წერილობითი დოკუმენტების 

(განცხადება, დადგენილება, განჩინება, ორდერი, შუამდგომლობა, საჩივარი და სხვა) 

ასლებს, რომლებიც შედგენილ იქნა მის მიერ ან/და ადასტურებს მის მონაწილეობას 

სხვადასხვა საპროცესო მოქმედებებში. ასევე, საჭიროებისამებრ, სისხლის სამართლის 

საქმის სხვა მასალების ასლებს.     

5. ადვოკატის საქმიანობის ანაზღაურება ხორციელდება ამ გადაწყვეტილებით 

განსაზღვრული წესით წარდგენილი ანგარიშის საფუძველზე.  

6. რეესტრში რეგისტრაცია და საადვოკატო საქმიანობის სახელმწიფოს ხარჯზე 

განხორციელება არ ართმევს ადვოკატს უფლებას ეწეოდეს სხვა ანაზღაურებად 

საქმიანობას. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი #2  

მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრში რეგისტრირებულ საზოგადოებრივ 

ადვოკატთა ანგარიშგების ფორმა სისხლის სამართლის საქმეებზე 

(ივსება რეესტრის ადვოკატის მიერ და წარედგინება იურიდიული დახმარების 

ბიუროს/იურიდიული დახმარების მიმწოდებელს/საკონსულტაციო ცენტრს) 

 

 



 

––-------------------------------------------------------–                                                                                                               ---------------------------- 

(ბიურო/მიმწოდებელი/საკონსულტაციო ცენტრი)                                                                                                                                        (საქმე №) 

 

რეესტრის ადვოკატის სახელი, გვარი: ______________________________________________________________________________________ 

საქმეში ჩართვის თარიღი: ____ ____ ________ საათი: ____ წუთი: ____ 

დასაცავი პირის სახელი, გვარი: ___________________________________________________________________________________________ 

დასაცავი პირის სტატუსი:  ეჭვმიტანილი  ბრალდებული  განსასჯელი  მსჯავრდებული  გამართლებული  დაზარალებული  მოწმე 

საქმის სტადია:  წინასწარი გამოძიება  გამოძიება  პირველი ინსტანცია  აპელაცია  კასაცია   განაჩენის აღსრულება 

დანაშაული გათვალისწინებული სსკ-ის: ________________________________________________________________________ მუხლ(ებ)ით 

 

 

დანაშაულის კატეგორია/სხვა 

ადვოკატის პოზიცია რეესტრის მენეჯერის შეფასება (ივსება მენეჯერის მიერ) 

მონიშნეთ (X) გაზიარებული არგაზიარებული შეფასება (ლარი) 

ნაკლებად მძიმე/მძიმე კატეგორია     

განსაკუთრებით მძიმე/მრავალეპიზოდიანი     

რამდენიმე პირის ერთდროულად დაცვა     

 

 



 

სისხლის სამართლის საქმეზე ადვოკატის აქტივობის 

მაჩვენებელი 

ადვოკატის პოზიცია რეესტრის მენეჯერის შეფასება (ივსება მენეჯერის მიერ) 

მონიშნეთ (X) გაზიარებული არგაზიარებული შეფასება (ლარი) 

4-ზე მეტ საპროცესო მოქმედებაში მონაწილეობა     

8-ზე მეტ საპროცესო მოქმედებაში მონაწილეობა     

დასაცავი პირის სასარგებლოდ 5-ზე მეტი 

მტკიცებულების მოპოვება (საქმის ფაქტობრივი და 

იურიდიული გარემოებების შესახებ) 

    

 

 

შეხვედრა დროებითი მოთავსების, პატიმრობის  ან 

თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში მყოფ დასაცავ პირთან 

ადვოკატის პოზიცია რეესტრის მენეჯერის შეფასება (ივსება მენეჯერის მიერ) 

მონიშნეთ (1,2,3) გაზიარებული არგაზიარებული შეფასება (ლარი) 

შეხვედრების რაოდენობა    
 

 

 

წინასწარი გამოძიება/გამოძიება 

 

განხორციელებულ საგამოძიებო და სხვა საპროცესო 

მოქმედებებში მონაწილეობა  

ადვოკატის პოზიცია რეესტრის მენეჯერის შეფასება (ივსება მენეჯერის მიერ) 

მონიშნეთ (1,2,3) გაზიარებული არგაზიარებული შეფასება (ლარი) 

ა) ამოღება      

ბ) ჩხრეკა     

გ) დათვალიერება     

დ) ნიმუშის აღება საექსპერტო კვლევისათვის     

ე) ამოცნობა     

ვ) ბრალის წარდგენა     

ზ) საგამოძიებო ექსპერიმენტი     

თ) გვამის ექსჰუმაცია     



ი) გამოკითხვა     

კ) დაკითხვაში მონაწილეობის მიღება     

ლ) დაზარალებულად ცნობაში მონაწილეობის მიღება     

2. შუამდგომლობის მომზადება და წარდგენა     

21. საპროცესო შეთანხმების შესახებ განცხადების 

მომზადება და წარდგენა(აღნიშნული დოკუმენტი 

ერთ ს/ს საქმეზე ექვემდებარება მხოლოდ ერთჯერად 

ანაზღაურებას) 

    

3.საჩივრის მომზადება და წარდგენა     

4. ადვოკატის მიერ მტკიცებულებების მოპოვება და 

საქმეზე დართვა: 

ა) მტკიცებულება ს/ს საქმის ფაქტობრივი და 

იურიდიული გარემოებების შესახებ 
    

ბ) პიროვნების მახასიათებელი მტკიცებულება     

5. დაცვის მხარის მიერ, შესაძლო მტკიცებულებების 

თაობაზე, ბრალდების მხარისათვის, დოკუმენტების 

ასლების სახით, ინფორმაციის გადაცემა 

    

6. სასამართლოში ბრალდებულის პირველ წარდგენას 

ან/და აღკვეთის ღონისძიების შერჩევაში მონაწილეობა 
    

7. სააპელაციო სასამართლოში აღკვეთის ღონისძიების 

შეცვლის/გაუქმების შესახებ საჩივრის განხილვაში 

მონაწილეობა. 

    

8. სამოქალაქო სარჩელის მომზადება და წარდგენა     

 

 

პირველი ინსტანცია 

 

განხორციელებული მოქმედებები  

ადვოკატის პოზიცია რეესტრის მენეჯერის შეფასება (ივსება მენეჯერის მიერ) 

მონიშნეთ (1,2,3) გაზიარებული არგაზიარებული შეფასება (ლარი) 



1. ნაფიც მსაჯულთა შერჩევის სხდომაში მონაწილეობა     

2. წინასასამართლო სხდომაში მონაწილეობა    
 

 

21. საპროცესო შეთანხმების შესახებ განცხადების 

მომზადება და წარდგენა(აღნიშნული დოკუმენტი 

ერთ ს/ს  საქმეზე  ექვემდებარება მხოლოდ ერთჯერად 

ანაზღაურებას) 

    

3. შუამდგომლობის მომზადება და 

წარდგენა/წარმოთქმა 
    

4. საჩივრის მომზადება და წარდგენა/წარმოთქმა     

5.შესავალი სიტყვის წარმოთქმა     

6.საგამოძიებო და სხვა საპროცესო მოქმედებებში 

მონაწილეობა 

ა) ამოღება     

ბ) ჩხრეკა     

გ) დათვალიერება     

დ) ნიმუშის აღება საექსპერტო კვლევისათვის     

ე) ამოცნობა     

ვ) საგამოძიებო ექსპერიმენტი     

ზ) გვამის ექსჰუმაცია 

 
    

თ) გამოკითხვა 

 
    

ი) დაკითხვაში მონაწილეობის მიღება 

 
    

7) ადვოკატის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების 

მოპოვება და საქმეზე დართვა 

ა) მტკიცებულება ს/ს საქმის ფაქტობრივი და 

სამართლებრივი გარმოებების შესახებ 
    

ბ) პიროვნების მახასიათებელი მტკიცებულება     

8. დაცვის მხარის მიერ, შესაძლო მტკიცებულებების     



თაობაზე, ბრალდების მხარისათვის, დოკუმენტების 

ასლების სახით, ინფორმაციის გადაცემა 

9.დასკვნითი/საკამათო სიტყვის წარმოთქმა     

10.შეწყალების შესახებ განცხადების მომზადება და 

წარდგენა(აღნიშნული დოკუმენტი ერთ ს/ს  საქმეზე  

ექვემდებარება მხოლოდ ერთჯერად ანაზღაურებას) 

    

11. სასჯელის დანიშვნის სხდომაში მონაწილეობა     

 

აპელაცია 

 

განხორციელებული მოქმედებები  

ადვოკატის პოზიცია რეესტრის მენეჯერის შეფასება (ივსება მენეჯერის მიერ) 

მონიშნეთ (1,2,3) გაზიარებული არგაზიარებული შეფასება (ლარი) 

1. სააპელაციო საჩივრის მომზადება და წარდგენა     

2. სააპელაციო საჩივარზე  შესაგებლის მომზადება და 

წარდგენა 
   

 

 

21. საპროცესო შეთანხმების შესახებ განცხადების 

მომზადება და წარდგენა(აღნიშნული დოკუმენტი 

ერთ ს/ს  საქმეზე  ექვემდებარება მხოლოდ ერთჯერად 

ანაზღაურებას) 

    

3.  შუამდგომლოის მომზადება და  

წარდგენა/წარმოთქმა  
    

4.   საჩივრის მომზადება და  წარდგენა/წარმოთქმა      

5. შესავალი სიტყვის წარმოთქმა     

6. ადვოკატის მიერ მტკიცებულებების მოპოვება და 

საქმეზე დართვა 
    

ა) მტკიცებულება ს/ს საქმის ფაქტობტივი და 

იურიდიული გარემოებების შესახებ 
    

ბ) პიროვნების მახასიათებელი მტკიცებულება     

7. დაკითხვაში მონაწილეობის მიღება     

8. გამოკითხვა     



9. დაცვის მხარის მიერ, შესაძლო მტკიცებულებების 

თაობაზე, ბრალდების მხარისათვის, დოკუმენტების 

ასლების სახით, ინფორმაციის გადაცემა 

    

10. დასკვნითი/საკამათო სიტყვის წარმოთქმა     

11. შეწყალების შესახებ განცხადების მომზადება და 

წარდგენა 
    

12. კერძო სააპელაციო საჩივრის მომზადება და 

წარდგენა 
    

 

 

 

კასაცია 

 

განხორციელებული მოქმედებები  

ადვოკატის პოზიცია რეესტრის მენეჯერის შეფასება (ივსება მენეჯერის მიერ) 

მონიშნეთ (1,2,3) გაზიარებული არგაზიარებული შეფასება (ლარი) 

1. საკასაციო საჩივრის  მომზადება და  წარდგენა, 

რომელიც დაუშვებლად იქნა ცნობილი 
    

2. კერძო საკასაციო საჩივრის  მომზადება და  

წარდგენა, რომელიც დაუშვებლად იქნა ცნობილი 
   

 

 

21. საპროცესო შეთანხმების შესახებ განცხადების 

მომზადება და წარდგენა(აღნიშნული დოკუმენტი 

ერთ ს/ს  საქმეზე  ექვემდებარება მხოლოდ ერთჯერად 

ანაზღაურებას) 

    

3. საკასაციო საჩივრის  მომზადება და წარდგენა, 

რომელიც დასაშვებად იქნა ცნობილი 
    

4. კერძო საკასაციო საჩივრის  მომზადება და 

წარდგენა, რომელიც დასაშვებად იქნა ცნობილი 
    

5. საკასაციო შესაგებლის მომზადება და წარდგენა     



6. საკასაციო საჩივრის განხილვაში მონაწილეობა 

(სიტყვით გამოსვლა) 
    

7. შეწყალების თაობაზე განცხადების მომზადება     

8.  საჩივრის მომზადება და  წარდგენა/წარმოთქმა     

 

 

დამატებითი  ანაზღაურება სისხლის სამართლის საქმეზე დამდგარი შედეგებისათვის 

 

შედეგი  

ადვოკატის პოზიცია რეესტრის მენეჯერის შეფასება (ივსება მენეჯერის მიერ) 

მონიშნეთ (1,2,3) გაზიარებული არგაზიარებული შეფასება (ლარი) 

1. ადვოკატის შუამდგომლობის (საჩივრის) 

საფუძველზე ს/ს დევნის შეწყვეტა (გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც დასაცავი პირი 

გარდაიცვალა) 

    

ა) ანაკლებად მძიმე     

ბ) მძიმე     

გ) განსაკუთრებით მძიმე     

2. ადვოკატის შუამდგომლობის (საჩივრის) 

საფუძველზე ს/ს დევნის შეწყვეტა ბრალდების 

ნაწილში (თითოეულ ეპიზოდში) 

    

ა) ანაკლებად მძიმე     

ბ) მძიმე     

გ) განსაკუთრებით მძიმე     

3. ადვოკატის შუამდგომლობის/მოთხოვნის 

საფუძველზე ბრალდებულის პირველი 

წარდგენისას პროკურატურის მოთხოვნილზე 

მსუბუქი სახის აღკვეთი ღონისძიების 

შეფარდება 

    

4. ადვოკატის შუამდგომლობის/მოთხოვნის 

საფუძველზე ბრალდებულის პირველი 
    



წარდგენისას პროკურატურის მოთხოვნილზე 

მსუბუქი ხასიათის აღკვეთი ღონისძიების 

შეფარდება 

5. ადვოკატის შუამდგომლობის/მოთხოვნის 

საფუძველზე ბრალდებულის პირველი 

წარდგენისას აღკვეთის ღონისძიების  

შეფარდებაზე უარის თქმა 

    

6. ადვოკატის საჩივრის საფუძველზე სააპელაციო  

სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში  

პროკურატურის მოთხოვნილზე მსუბუქი სახის 

აღკვეთი ღონისძიების შეფარდება 

    

7. ადვოკატის საჩივრის საფუძველზე სააპელაციო  

სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში  

პროკურატურის მოთხოვნილზე მსუბუქი 

ხასიათის აღკვეთი აღკვეთის ღონისძიების 

შეფარდება 

    

8. ადვოკატის საჩივრის საფუძველზე სააპელაციო 

სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მიერ 

შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების გაუქმება 

    

9. ადვოკატის შუამდგომლობის  საფუძველზე, 

საქმის განხილვისას (წინასასამართლო სხდომა, 

პირველი ინსტანცია) შეფარდებული აღკვეთის 

ღონისძიების შეცვლა უფრო მსუბუქი სახის 

აღკვეთის ღონისძიებით 

    

10. ადვოკატის შუამდგომლობის   საფუძველზე , 

საქმის  განხილვისას (წინასასამართლო სხდომა, 

პირველი ინსტანცია) შეფარდებული აღკვეთის 

ღონისძიების შეცვლა უფრო მსუბუქი ხასიათის 

აღკვეთის ღონისძიებით 

    

11. ადვოკატის შუამდგომლობის  საფუძველზე , 

საქმის არსებითი განხილვისას (წინასასამართლო 

სხდომა, პირველი ინსტანცია) შეფარდებული 

აღკვეთის ღონისძიების გაუქმება 

    



12. ადვოკატის შუამდგომლობის დაკმაყოფილება 

გირაოს სახით უძრავ ნივთზე ყადაღის დადების 

თაობაზე 

    

13. ადვოკატის შუამდგომლობის (საჩივრის), 

მოთხოვნის საფუძველზე გამოძიებაში 

პირისათვის წაყენებული ბრალდების  

შემსუბუქება - გადაკვალიფიცირება, პირველ 

ინსტანციაში/აპელაციაში/კასაციაში  პირისათვის 

წაყენებული ბრალდების, სასჯელის  

შემსუბუქება - გადაკვალიფიცირება 

    

ა)  ნაკლებად მძიმე     

ბ) მძიმე     

გ) განსაკუთრებით მძიმე     

14. ადვოკატის 

შუამდგომლობის/საჩივრის/მოთხოვნის  

საფუძველზე განაჩენის აღსრულების  

გადავადება 

    

15. ადვოკატის 

შუამდგომლობის/საჩივრის/მოთხოვნის 

საფუძველზე სასჯელის 

მოხდისაგან შემდგომი გათავისუფლება (გარდა 

შეწყალებისა და ამნისტიის შემთხვევისა) 

    

16. საპროცესო შეთანხმება     

ა)  ნაკლებად მძიმე     

ბ) მძიმე     

გ) განსაკუთრებით მძიმე     

17. გამამართლებელი განაჩენი     

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულის საქმეზე     

ბ) მძიმე დანაშაულის საქმეზე     

გ) განსაკუთრებით მძიმე     

18. სასამართლოს გამამართლებელი განაჩენი     



უცვლელად იქნა დატოვებული 

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულის საქმეზე     

ბ) მძიმე დანაშაულის საქმეზე     

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის საქმეზე     

19. ადვოკატის შუამდგომლობის საფუძველზე 

სააპელაციო სასამართლოში  

ახლადგამოვლენილ გარემოებათა გამო 

სასამართლოს განაჩენის გაუქმება/შეცვლა 

მსჯავრდებულის  სასარგებლოდ 

    

20. ადვოკატის საჩივრის  საფუძველზე საკასაციო 

ინსტანციაში  ახლადგამოვლენილ გარემოებათა 

გამო სასამართლოს განჩინების შეცვლა/გაუქმება 

მსჯავრდებულის სასარგებლოდ. 

    

21. ადვოკატის შუამდგომლობის 

/საჩივრის/მოთხოვნის საფუძველზე 

სასამართლოს მიერ დანიშნული სასჯელის 

პირობით მსჯავრად ჩათვლა (გარდა საპროცესო 

შეთანხმებისა). 

    

22. ადვოკატის შუამდგომლობის 

/საჩივრის/მოთხოვნის საფუძველზე 

სასამართლოს მიერ დანიშნული სასჯელის 

ნაწილის  პირობით მსჯავრად ჩათვლა (გარდა 

საპროცესო შეთანხმებისა). 

    

23. ადვოკატის ინიციატივითა და მონაწილეობით 

განრიდებისა და მედიაციის გამოყენება 
    

24. ადვოკატის 

განცხადების/შუამდგომლობის/საჩივრის  

საფუძველზე დასაცავი პირის მიმართ  

პირობითი მსჯავრის გაუქმება, ნასამართლობის 

მოხსნა, პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლება, 

სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი 

სასჯელით შეცვლა, ხანდაზმულობის ან 

ავადმყოფობის გამო სასჯელისგან 

    



გათავისუფლება. 

25. ადვოკატის საჩივრის საფუძველზე საკასაციო 

სასამართლოს მიერ ხელახალი სასამართლო 

განხილვისათვის საქმის დაბრუნება სააპელაციო 

ან I ინსტანციის სასამართლოში 

    

26. ადვოკატის შუამდგომლობის საფუძველზე 

განაჩენის გადავადება  
    

27. დაზარალებულის დაცვის შემთხვევაში 

სამოქალაქო სარჩელის დაკმაყოფილება 
    

 

 

შენიშვნა: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

________________________________________                                                                                                                        __________________ 

ბიუროს უფროსი/მიმწოდებელი/კონსულტანტი                                                                                                                        რეესტრის ადვოკატი 

(თარიღი) 

ადვოკატისთვის ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობა: ___________ ლარი 

დადგინდა თუ არა ხარვეზი:     არა         დიახ  

აღმოიფხვრა თუ არა ხარვეზი:   არა         დიახ  



                                                                

 

რეესტრის მენეჯერი: ____________________ 

 

ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი: ____________________ 

 

სამსახურის დირექტორი: ____________________ 

 

(თარიღი) 



 


