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შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 02.10.18 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 015/18 

 

შეკითხვა: 

ადვოკატი უწევს იურიდიულ მომსახურებას ერთ-ერთ კომპანიას. ადვოკატი აწარმოებდა 

მოლაპარაკებებს კომპანიის მოწინააღმდეგე მხარესთან კლიენტთან შეთანხმებით. მოცემული 

მოლაპარაკებები დასრულდა წარმატებით, კლიენტის ინტერესების სასარგებლოდ. ადვოკატს 

სურს თავისი პროფესიონალიზმის ხაზსგასასმელად აღნიშნული საქმის წარმატებით 

დასრულების თაობაზე ინფორმაცია განათავსოს სოციალურ ქსელში. დაარღვევს თუ არა ეთიკურ 

ვალდებულებას ადვოკატი ამ შემთხვევაში? კლიენტი არ არის თანახმა აღნიშნულ საკითხი 

გახდეს საჯარო.  

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”. 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის „ა“ პუნქტი: “დაიცვას პროფესიული 

საიდუმლოება, გასული დროის მიუხედავად”. 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის მე-4 მუხლის პირველი 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 
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კლიენტისაგან ან იურიდიული რჩევის მიღების სხვა მსურველისაგან, რომელიც ადვოკატმა 

მიაწოდა კლიენტს ან ადვოკატმა სხვა წყაროდან გაიგო კლიენტთან ან მის საქმესთან 

დაკავშირებით”. 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის მე-4 მუხლის 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.  

ამავე მუხლის მე-4 ნაწილი: „ადვოკატს შეუძლია გაამჟღავნოს კონფიდენციალური ინფორმაცია: 

ა) კლიენტის თანხმობის საფუძველზე“. 

შეკითხვაში აღნიშნული ინფორმაცია, რომელიც ადვოკატს სურს განათავსოს სოციალურ ქსელში 

- არის კლიენტის საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც არის კონფიდენციალური. 

ადვოკატის მიზანი - გახდეს საჯარო კლიენტის საქმის თაობაზე კონფიდეცნიალრუი ინფორმაცია 

- არის მისი პროფესიული საქმიანობის წარმატებით დასრულების თაობაზე გაზგასმა. 

შესაბამისად, ადვოკატს სურს თავისი პირადი ინტერესების სასარგებლოდ გამოიყენოს კლიენტის 

კონფიდენციალური ინფორმაცია. ამასთან, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კლიენტი არ აცხადებს 

თანხმობას, მისი საქმის თაობაზე ინფორმაცია გავრცელდეს სოციალურ ქსელში.  

 

დასკვნა: 

ადვოკატს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელებისას მოეთხოვება პროფესიული 

პასუხისმგებლობა იმოქმედოს კლიენტის ინტერესების შესაბამისად და დააყენოს ისინი მის 

პირად ინტერესებზე მაღლა.  

რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო ეთიკის კომისიის ან სასამართლოს მიერ რომელიმე 

დისციპლინური საქმის განხილვისას. თუმცა შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ერთ-ერთ 

წყაროდ ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებაში. 

 


