ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის
დარღვევების კლასიფიკაცია განხილვის კოლეგიათა საქმეების მიხედვით

მომზადების თარიღი 12 დეკემბერი 2012 წელი

1.

ადვოკატსა და კლიენტს შორის ურთიერთობა
1.1 კლიენტის წარმომადგენლობის ან დაცვის დაწყების წესების დარღვევა:
1.1.1. არაუფლებამოსილი მიმართვა: 2007 წ. (1) – 3010/07/07
2011 წ. (3) - 030/11, 078/11, 112/11
1.1.2. ანაზღაურების და საქმის წარმოების მოსალოდნელი ხარჯების კლიენტისათვის
შეუტყობინებლობა: 2010 წ. (3) – 066/10, 035/10, 074/10
1.1.3. ადვოკატის შეუსაბამო ანაზღაურება: 2006 წ. (1) – 066/10
1.1.4. სხვა დარღვევა, რომელიც
დაწყების წესებს.
0

უკავშირდება წარმომადგენლობის ან დაცვის

1.2. კონფიდენციალობის დაცვის ვალდებულების დარღვევა: 2011 წ. (2) – 029/11, 094/11
1.3. ინტერესთა კონფლიქტის დაშვება: 2010 წ. (2) – 015/10, 092/10
2011 წ. (2) – 022/11, 027/11
2012 წ. (3) – 078/11, 094/11, 019/12
1.4 კლიენტისათვის არაკვალიფიციური ან არაკეთილსინდისიერი რჩევის მიცემა ან
წარმომადგენლობის განხორციელება:
1.4.1

გარანტიების მიცემა საქმის შედეგებთან დაკავშირებით: 2011 წ. (1) – 054/11

1.4.2 დავის მინიმალური დანახარჯებით გადაწყვეტის პრინციპის დარღვევა:
2010 წ. (2) _ 032/10, 035/10
2011 წ. (2) - 047/11
2012 წ. (1) - 094/11
1.4.3 კლიენტის ინტერესების პრიორიტეტულობის პრინციპის დარღვევა:
2007 წ. (3) – 2617/07/07, 3010/07/07, 3083/12/07
2008 წ. (2) - 3315/07/08, 4009/12/08
2010 წ. (6) - 001/10, 032/10, 034/10, 035/10, 044/10, 057/10,
2011 წ. ( 4) - 022/11, 034/11, 046/11, 046/11
2012 წ. (1) - 094/11
1.4.4 კლიენტისათვის ინფორმაციის მიუწოდებლობა საქმის მსვლელობის თაობაზე:
2010 წ. (5) _ 032/10, 035/10, 057/10, 066/10, 074/10
2011 წ. (3) - 027/11, 034/11, 054/11

advokatTa profesiuli eTikis kodeqsis

saqarTvelos advokatTa asociaciis

savaraudo darRvevebis klasifikacia

eTikis komisia

2012 წ. (5) - 074/11, 092/11, 024/12, 030/12, 022/12
1.4.5 სხვა
დარღვევები,
რომლებიც
უკავშირდება
კლიენტისათვის
არაკვალიფიციური ან არაკეთილსინდისიერი რჩევის მიცემას.
2007 წ. (4) – 3010/07/07, 3021/10/07, 3091/11/07, 3083/12/07
2008 წ. (1) - 4009/12/08
2010 წ. (5 ) - 032/10, 035/10, 057/10, 066/10, 074/10
2011 წ. (6) - 017/11, 022/11, 027/11, 030/11, 034/11, 054/11
2012 წ. (7) - 074/11, 092/11, 112/11, 096/11, 024/12, 019/12, 022/12
1.5 კლიენტის ინტერესების დასაცავად კანონმდებლობით გათვალისწინებული
საშუალებების გამოყენების უფლება.
2012 წ. (1) - 022/12
1.5

კლიენტის მიერ მინდობილი ქონების აღრიცხვისა და დამოუკიდებლად შენახვის
ვალდებულების დარღვევა:
2011 წ. (1) - 054/11,
2012 წ. (1) - 094/11

1.6

კლიენტის ინტერესების დაცვის შეწყვეტა საქმის შეწყვეტის პატივსადები
საფუძვლის არსებობის გარეშე:
2010 წ. (3) _ 011/10, 005/10, 3040/09

2

ადვოკატის ურთიერთობა სასამართლოსთან ან სასამართლოს მსგავსი ფუნქციების
განმახორციელებელ სხვა ორგანოებთან
2.4

სასამართლოს ან სასამართლოს მსგავსი ფუნქციების განმახორციელებელ სხვა
ორგანოებში მოქმედი ქცევის წესების დარღვევა.
2010 წ. (3) _ 010/10, 043/10; 075/10

2.5

მოსამართლესთან კონკრეტული საქმის თაობაზე შეხვედრა მოწინააღმდეგე მხარის
ადვოკატთან შეთანხმების გარეშე გარდა კანონით ნებადართული შემთხვევისა.
0

2.6

სასამართლოსთვის ან სასამართლოს მსგავსი ფუნქციების განმახორციელებელი სხვა
ორგანოსთვის წინასწარი შეცნობით ყალბი მტკიცებულების მიწოდება:
0

3

ადვოკატსა და სხვა ადვოკატს შორის ურთიერთობები

2

advokatTa profesiuli eTikis kodeqsis

saqarTvelos advokatTa asociaciis

savaraudo darRvevebis klasifikacia

3.1 ურთიერთპატივისცემის

eTikis komisia

ვალდებულებების

დარღვევა,

კოლეგის

ღირსების

შემლახავი ცნობების გავრცელება.
2007 წ. (2) – 8743/05/07, 2743/05/07
3.2 კოლეგიალური ნდობის და თანამშრომლობის ვალდებულებების დარღვევა.
0
3.3 კლიენტისათვის

ადვოკატის

რჩევის

გამო

ამ

ადვოკატისაგან

გადასახადის,

საკომისიოს ან ნებისმიერი სხვა სახის კომპენსაციის მოთხოვნა ან მიღება.
0
3.4 ადვოკატისათვის შეუტყობინებლობა მისი კლიენტისათვის კონსულტაციის გაწევის
ან სხვა სახის სამართლებრივი დახმარების გაწევის დაწყების თაობაზე, თუ
აღნიშნული არ ეწინააღმდეგება კონფიდენციალობის დაცვის ვალდებულებას:
2007 წ. (1) _ 3083/12/07
2010 წ. (1) _ 044/10
4 სხვა სახის დარღვევები
4.1 ანაზღაურების გადახდა ნებისმიერი პირისთვის, კლიენტისათვის პირადად მისი
რეკომენდირებისათვის.
2011 წ. (1) _ 047/11
4.2 “ადვოკატთა შესახებ” კანონით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების დარღვევა.

ნდობის პრინციპის დარღვევა _ 2007 წ. (3) _ 3010/07/07, 3030/10/07, 3091/11/07
2008 წ. (3) _ 3315/07/08, 4009/12/08
2010 წ. (4) _ 001/10, 032/10, 035/10, 057/10
2010 წ. (1) _ 034/11
2012 წ. (1) _ 019/12

დამოუკიდებლობის პრინციპის დარღვევა _ 2010 წ. (1) _ 001/10
2010 წ. (1) _112/11
4.3 სხვა დარღვევები, რომლებიც მიჩნეულია ასეთებად შინაგანი რწმენის, ზნეობრივი
და მორალური პრინციპებისა და წეს-ჩვეულებების გათვალისწინებით.
2006 წ. (2) – 2151/09/06, 2317/12/06
2007 წ. (1) _ 3039/10/07
3

advokatTa profesiuli eTikis kodeqsis
savaraudo darRvevebis klasifikacia

saqarTvelos advokatTa asociaciis
eTikis komisia

2010 წ. (1) - 035/10
2011 წ. (1) _ 075/10

4

