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ეთიკის კომისიის 

ზეპირი 

 

რ  ე  კ  ო  მ  ე  ნ  დ  ა  ც  ი  ა 

 

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 28.09.2018 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 014/18 

 

შეკითხვა: 

დაარღვევს თუ არა ადვოკატი ეთიკურ ვალდებულებას, თუ ის მიმართავს სასამართლოს 

არსებული კლიენტის წინააღმდეგ გადაუხდელი ჰონორარის მოთხოვნის საფუძვლით?   

ანალიზი: 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის მე-5 მუხლი: „ადვოკატმა ყოველთვის უნდა 

იმოქმედოს კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე და დააყენოს ისინი პირადი და სხვა 

პირების ინტერესებზე მაღლა. თუმცა კლიენტის ინტერესების დასაცავად ადვოკატის 

მოქმედებები უნდა შეესაბამებოდეს კანონმდებლობას და ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის 

კოდექსს”. 

ადვოოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის მე-4 მუხლის 1-ლი ნაწილი: “ინფორმაცია, 

რომელიც ადვოკატისთვის ცნობილი გახდა მისი პროფესიული საქმიანობის 

განხორციელებისას, კონფიდენციალურია. ადვოკატი ვალდებულია დაიცვას 

კონფიდენციალური ინფორმაცია იმგვარად, რომ მესამე პირებს მასზე ხელი არ მიუწვდებოდეს. 

კონფიდენციალობის ვალდებულება ვრცელდება ნებისმიერ ინფორმაციაზე, რაც 

ადვოკატისთვის ცნობილი გახდა კლიენტისაგან ან იურიდიული რჩევის მიღების სხვა 

მსურველისაგან, რომელიც ადვოკატმა მიაწოდა კლიენტს ან ადვოკატმა სხვა წყაროდან გაიგო 

კლიენტთან ან მის საქმესთან დაკავშირებით“.  

ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით: „კონფიდენციალობის ვალდებულება არ არის 

შეზღუდული დროში“. მე-3 ნაწილი: „ადვოკატმა განზრახ არ უნდა გამოიყენოს 

კონფიდენციალური ინფორმაცია: ა) კლიენტის წინააღმდეგ; ბ) საკუთარი ან მესამე პირის 

მიზნებისათვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კლიენტი შესაბამის თანხმობას განაცხადებს. 

მე-4 ნაწილი: „ადვოკატს შეუძლია გაამჟღავნოს კონფიდენციალური ინფორმაცია: ა) კლიენტის 
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თანხმობის საფუძველზე; ბ) თუ ინფორმაციის ამგვარი გამოყენება წარმომადგენლობის ან 

დაცვის პროცესში გამართლებულია და აუცილებელია კლიენტის ინტერესებიდან 

გამომდინარე იმ პირობით, რომ ასეთი ინფორმაციის გაცემა კლიენტს ადვოკატისთვის წინასწარ 

არ აუკრძალავს; გ) თუ ეს აუცილებელია ადვოკატის მიერ მის მიმართ წაყენებული 

ბრალდებისაგან ან მოთხოვნისგან თავის დასაცავად ან საკუთარი ჰონორარის მიღებისათვის“. 

ადვოკატისათვის მიმართვის დროს, შესაძლებელია პირმა ადვოკატს გააცნოს მისი საქმის 

თაობაზე ინფორმაცია, საქმის მასალები, რაც წარმოადგენს კონსულტაციის მსურველი 

პირისგან მისი საქმის თაობაზე ინფორმაციის მიღებას და აღნიშნული ეტაპიდან უკვე 

ადვოკატზე ვრცელდება ეთიკური ვალდებულება - დაიცვას კონფიდენციალური ინფორმაცია, 

თუნდაც მათ შორის სამომავლოდ არ ჩამოყალიბდეს ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა. 

შესაძლებელია, ურთიერთობა ადვოკატ-კლიენტს შორის დასრულდეს კონსულტაციის 

მიღების ეტაპზე, ან შეთანხმების შესაბამისად, ადვოკატმა დაიწყოს კლიენტის საქმისწარმოება. 

ყველა ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში, თავისთავად, ის გარემოება რომ ადვოკატთან, თავისი 

პროფესიული უნარ-ჩვევების გამო მიდის პირი თავის საქმეზე ინფორმაციის მიწოდების 

მიზნით, ნიშნავს, რომ ის ანდობს ადვოკატს მის საქმეს. შეკითხვაში აღნიშნულ შემთხვევაში, 

ადვოკატი არსებული კლიენტის საქმეს აწარმოებს, რაც გულისხმობს რომ მათ შორის 

ურთიერთობა არ შეწყვეტილა და კლიენტს გააჩნია ადვოკატისადმი ნდობა, რომ ის დაიცავს და 

წარმოადგენს მის ინტერესებს. ასეთ გარემოებაში, შეუძლებელია ადვოკატმა კლიენტის 

ინტერესების საწინააღმდეგოდ იმოქმედოს და მის წინააღმდეგ აწარმოოს დავა. ასეთ დროს, 

ერთმანეთს უპირისპირდება კლიენტისა და ადვოკატის პირადი ინტერესი და ადვოკატის მიერ 

ირღვევა ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობის პრინციპი, ამავე დროს 

კონფიდენციალობისა და ნდობის პრინციპები.  იმ შემთხვევაში, თუ ადვოკატსა და კლიენტს 

შორის დასრულდება ურთიერთობა, ადვოკატს შეუძლია ჰონორარის გადაუხდელობის 

მოთხოვნით მიმართოს სასამართლოს კლიენტის წინააღმდეგ, თუმცა უნდა იმოქმედოს 

ეთიკური ვალდებულებების დაცვით, მათ შორის  დაიცვას კლიენტის საქმის თაობაზე 

მიღებული კონფიდენციალური ინფორმაცია და არ გაამჟღავნოს ის, თუ არ არსებობს ეთიკის 

კოდექსით გათვალისწინებული გარემოებები, რა შემთხვევაშიც, შესაძლებელია 

კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნება.  

დასკვნა: 

ადვოკატს შეუძლია მისი კლიენტის წინააღმდეგ მისთვის ჰონორარის გადაუხდელობის 

მოთხოვნით აწარმოოს დავა მათ შორის ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის დასრულების 

შემდგომ.   

რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო ეთიკის კომისიის ან სასამართლოს მიერ რომელიმე 

დისციპლინური საქმის განხილვისას. თუმცა შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ერთ-ერთ 

წყაროდ ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებაში. 

 


