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ეთიკის კომისიის 

რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა 

მეოთხე დისციპლინური კოლეგიის შემადგენლობა: 

კომისიის თავმჯდომარე: ქეთევან უტიაშვილი 

კომისიის წევრი: თეიმურაზ თოდრია 

კომისიის წევრი: თორნიკე ბაქრაძე 

 

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 29.10.2018 

დაზუსტებული შეკითხვა: 24.01.2019 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 014/18 

შეკითხვა: 

2016 წლის 31 იანვარს ს.მ.-სთან ადვოკატმა „დ“-მ გააფორმა ხელშეკრულება იურიდიული 

მომსახურების გაწევის თაობაზე. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენდა ადვოკატის მიერ ს.მ-ს 

ქალიშვილის ლ.მ-სთვის იურიდიული (საადვოკატო) მომსახურების გაწევა და მისი ინტერესების 

დაცვა სისხლის სამართლის საქმეზე მისთვის წაყენებულ ბრალთან დაკავშირებით.  

           ხელშეკრულების თანახმად, საადვოკატო მომსახურების საფასური (ჰონორარი) განისაზღვრა 3000 

ლარით შემდეგი პირობით: ა) ჰონორარის პირველი ნაწილი 1000 ლარი კლიენტს ადვოკატისთვის 

უნდა გადაეხადა ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე ან გონივრულ ვადაში.  ბ)ჰონორარის მეორე 

ნაწილი ასევე 1000 ლარი კლიენტს ადვოკატისთვის უნდა გადაეხადა ლ.მ.-ს მიმართ სასამართლოს 

განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლისთანავე ან გონივრულ ვადაში. გ) ჰონორარის მესამე ნაწილი კი 

ასევე 1000 ლარი კლიენტს მისთვის უნდა გადაეხადა გონივრულ ვადაში იმ შემთხვევაში, თუ 

ადვოკატი მიაღწევდა ლ.მ-ს სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან პირობით ვადამდე 

გათავისუფლებას.  

აღნიშნული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად 

შესასრულებლად ადვოკატმა გასწია მნიშვნელოვანი და მოცულობითი სამუშაოები. კერძოდ, 

წაყენებული ბრალის მიხედვით, ს.მ.-ს ქალიშვილს ლ.მ-ს ემუქრებოდა სასჯელის სახით 

თავისუფლების აღკვეთა 8-დან 20 წლამდე ან უვადოდ, აგრეთვე, დამატებითი სასჯელი სოლიდური 

ჯარიმის სახით (სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი). 

ადვოკატის ძალისხმევით და თავდაუზოგავი შრომის შედეგად, ადვოკატმა მიაღწია მისი დაცვის ქვეშ 

მყოფისთვის აერიდებინა ეს უმძიმესი სასჯელი ბრალდების მხარესთან საპროცესო გარიგების 

გაფორმების გზით. კერძოდ, აღნიშნული გარიგების თანახმად, ლ.მ-ს რეალური სასჯელის სახით 
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განესაზღვრა 2 წლის და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა ჯარიმის გარეშე. აღსანიშნავია ის 

ფაქტი, რომ ლ.მ-ს თანამზრახველის გ.მ.-ს მიმართ უფრო მკაცრი სასჯელის ზომები იქნა 

გამოყენებული, თუმცა თავდაპირველად, ამ უკანასკნელს უფრო მსუბუქი ბრალი ჰქონდა წაყენებული 

(სსკ-ის 260-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი) და ივარაუდებოდა, რომ ის ბევრად ნაკლებ დროს გაატარებდა 

ციხეში. ამ ვარაუდს განამტკიცებდა ის ფაქტიც რომ აღკვეთის ღონისძიების სახით გ.მ.-ს გირაო 

შეუფარდეს (თუმცა ის ადრეც იყო ნარკოტიკულ დანაშაულზე ნასამართლები). ხოლო ლ.მ-ს კი 

რომელსაც ადმინისტრაციული სახდელიც კი არ დასდებია არასოდეს - წინასწარი პატიმრობა.  

რაც შეეხება პირობით ვადამდე გათავისუფლებაში ადვოკატის დახმარებას, ამაზე უარი თქვეს 

როგორც ს.მ-მ და უშუალოდ დაცვის ქვეშ მყოფმაც, ამიტომ ხელშეკრულების ეს პუნქტი აღარ 

ამოქმედებულა.  

შესაბამისად, მოპასუხეს უნდა გადაეხადა ადვოკატისთვის ჰონორარის ორი ნაწილი - 2000 ლარი, რაც 

მან ჯეროვნად არ შეასრულა და უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში საერთო ჯამში 1750 ლარი 

გადაუხადა ადვოკატს და ისიც ნაწილ-ნაწილ. ამჟამად, ს.მ.-ს დარჩენილი აქვს გადასახდელი თანხა 250 

ლარი. ადვოკატმა არაერთგზის მოსთხოვა და გააფრთხილა, რომ ჰონორარის დარჩენილი ნაწილიც 

გადაეხადა, რომელიც სრულიად კანონიერად და სამართლიანად დაიმსახურა, თუმცა გამომდინარე 

იქიდან, მას შემდეგ რაც ორ წელზე მეტი გავიდა განაჩენის განმტკიცებიდან, კერძოდ, ამა წლის 22 მაისს 

ადვოკატმა შეიტანა სამოქალაქო სარჩელი ს.მ.-ს მიმართ და მოითხოვა მასზე დარჩენილი 250 ლარის 

მისთვის გადახდის დაკისრება, ხოლო ამა წლის 05 ივლისს მან გაზარდა სასარჩელო მოთხოვნა მის 

მიმართ და მოითხოვა ძირითად თანხასთან ერთად მიუღებელი შემოსავლის მისთვის გადახდის 

დაკისრებაც.  

ამის შემდეგ, მოპასუხეს დაგვიანებით შემოაქვს წინააღმდეგობრივი შესაგებელი, რომელიც თავიდან 

ბოლომდე სავსეა შეურაცხმყოფელი და ცრუ ბრალდებებით ადვოკატის მიმართ. კერძოდ,  მოპასუხე 

ს.მ. თავის შესაგებელში აცხადებს, რომ ადვოკატი არ შეეწინააღმდეგა გამოძიების ვერსიას და 

კეთილსინდისიერად არ შეასრულა მასზე კანონით და ხელშეკრულებით დაკისრებული მოვალეობები 

და არ დაიცვა სათანადოდ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი. ამის შემდგომ, მოპასუხე ს.მ. კიდევ უფრო შორს 

მიდის და თავის შესაგებელში აბრალებს ადვოკატს, რომ ადვოკატმა თურმე ისარგებლა ბოროტად იმ 

გარემობით, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი იყო შეშინებული და დათრგუნული, „შეაშინა“ რა 

მოსალოდნელი მკაცრი სასჯელით, დაიყოლია საპროცესო შეთანხმებაზე.  

3. გამომდინარე აქედან, მოპასუხე ს.მ. აკეთებს დასკვნას, რომ ადვოკატმა დაარღვია ეთიკის კოდექსის 

მე-3 მუხლი (ადვოკატისადმი კლიენტის ნდობა ეფუძნება ადვოკატის პირად ღირებას, პატიოსნებას, 

შეუვალობას, კომპეტენტურობას და მიუკერძოებლობას. ადვოკატმა არ უნდა იმოქმედოს ისე, რომ 

ეჭქვეშ დადგეს მისდამი კლიენტის ნდობა) და მე-5 მუხლი (ადვოკატმა ყოველთვის უნდა იმოქმედოს 

კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე და დააყენოს ისინი პირად თუ სხვა ინტერესებზე მაღლა).  

4. საბოლოოდ, აჯამებს რა თავის შეთითხნილ ბრალდებებს მოპასუხე ს.მ., რომელსაც რატომღაც 

ორიწლინახევრის შემდეგ გაახსენდა ყველა ეს „უსამართლობა“, ადვოკატს უწოდებს ჰონორარს 

დახარბებულ ადვოკატს, რომელიც არაა ღირსი რომ ერქვას ადვოკატი, რადგან „შუამავალი“ უფრო 

შეეფერება. 

გამომდინარე ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან, შექმნილ ვითარებაში:  
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1. ადვოკატს აქვს თუ უფლება, რომ საქმის განმხილველ სასამართლოს წარუდგინოს შესაბამისი 

სისხლის სამართლის მასალები (მაგ. ლ.მ.-ს მიერ ჩხრეკისას მოცემული აღიარებითი ჩვენება, სადაც 

ის მთლიანად თავის თავზე იღებს მთელ დანაშაულს, რომელიც მიცემული აქვს მანამ სანამ 

ადვოკატი ჩაერთვებოდა საქმეში მისი ადვოკატის სტატუსით და ა.შ.)?  

2. გამომდინარე, იქიდან, რომ მოპასუხე ს.მ. თავის შესაგებელში პრაქტიკულად ადვოკატს აბრალებს 

სსკ-ს 372-ე მუხლით (ზემოქმედების განხორციელება გამოსაკითხ პირზე, მოწმეზე, 

დაზარალებულზე, ექსპერტზე, ან თარჯიმანზე) გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას, აქვს 

თუ არა ადვოკატს იმის უფლება, რომ უჩივლოს მოპასუხე ს.მ.-ს მისთვის დანაშაულის 

დაბრალების გამო და მოითხოვოს შესაბამისი პასუხისმგებლობის საკითხის დასმა?  

 

ანალიზი: 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი: „ადვოკატს 

შეუძლია გაამჟღავნოს კონფიდენციალური ინფორმაცია მხოლოდ: იმ შემთხვევაში, თუ ეს 

აუცილებელია ადვოკატის მიერ მისთვის წაყენებული ბრალდებისგან ან მოთხოვნისგან თავის 

დასაცავად ან მის მიერ მიუღებელი ჰონორარის თაობაზე სასამართლო დავის არსებობისას“. 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის („აპეკ“) მე-4 მუხლის მე-4 ნაწილი „გ“ პუნქტი: „ადვოკატს 

შეუძლია გაამჟღავნოს კონფიდენციალური ინფორმაცია, თუ ეს აუცილებელია ადვოკატის მიერ მის 

მიმართ წაყენებული ბრალდებისაგან ან მოთხოვნისგან თავის დასაცავად ან საკუთარი ჰონორარის 

მიღებისათვის“. 

ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა შესაძლებელია დაიწყოს როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი 

ფორმით, უშუალოდ ადვოკატსა და კლიენტს შორის შეთანხმებით, თუმცა არსებობს შემთხვევები, 

როდესაც სისხლის სამართლის საქმეზე საადვოკატო მომსახურების გაწევისათვის შეთანხმება 

ხორციელდება  კლიენტის მიერ მინდობილ პირსა (მაგ.ოჯახის წევრი) და ადვოკატს შორის, რის 

შემდგომაც ადვოკატი იწყებს კლიენტის ინტერესების დაცვას.  ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის 

კოდექსის 8.1-ის მიხედვით: „ადვოკატი კლიენტთან თავის საქმიანობას იწყებს კლიენტთან 

ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. ურთიერთობას უთანაბრდება, როდესაც ადვოკატს შეეძლო 

ევარაუდა, რომ შეთანხმებას დებდა კლიენტთან ურთიერთობაში მყოფი უფლებამოსილი პირი, გარდა 

სავალდებულო (იძულებითი) დაცვის შემთხვევისა“.  

ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის დაწყების შემდგომ, ადვოკატი ვალდებულია დაიცვას ეთიკური 

პრინციპები, მათ შორის არ გაამჟღავნოს კლიენტის საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია, არ 

მიაწოდოს სხვას კლიენტის ნების საწინააღმდეგოდ, საქმესთან დაკავშირებული მასალები. ადვოკატის 

მიერ როგორც არსებული კლიენტის, ისე ყოფილი ან პოტენციური კლიენტის საქმის თაობაზე 

არსებული ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვის ვალდებულება დროში შეზღუდული არ არის. 

კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნება შესაძლებელია კანონით და პროფესიული ეთიკის 

კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის ასეთ გამონაკლის გარემოებებს წარმოადგენს, 

ჰონორარის მიღების მიზნით, ადვოკატის მიმართ ბრალის წაყენების დროს ან მოთხოვნისგან თავის 

დაცვისათვის საადვოკატო საქმიანობის დროს მიღებული ინფორმაციის გამოყენების საჭიროება.  
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ეთიკის კომისიამ ერთ-ერთ რეკომენდაციაში (2018 წლის 18 ივლისის 007/18 რეკომენდაცია) აღნიშნა, 

რომ  „ადვოკატის პროფესიული საიდუმლოება წარმოადგენს საადვოკატო საქმიანობის ერთ-ერთ 

პრინციპს, რომლის თანახმად, კანონით პირდაპირ დადგენილი გამონაკლისების გარდა, ადვოკატი 

ვალდებულია არ გახადოს კლიენტისგან მიღებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი მესამე 

პირებისათვის, რაც არ არის შეზღუდული დროში.“ 

ეთიკის კომისიამ ჰონორარის კლიენტისაგან მიღების საკითხზე იმსჯელა 2017 წლის 14 აგვისტოს 

რეკომენდაციაში (007/17), რომლის მიხედვითაც, განიმარტა, როგორც ჰონორარის კლიენტისაგან 

მოთხოვნის საკითხი, აგრეთვე, გადასახდელი ჰონორარის უზრუნველყოფის საკითხიც და აღნიშნა: 

„კლიენტის მიერ ჰონორარის გადაუხდელობის შემთხვევაში, ადვოკატი უფლებამოსილია 

ხელშეკრულების მეორე მხარეს (თავის კლიენტს) მოსთხოვოს ვალდებულების შესრულება.      

ადვოკატს მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებების - იპოთეკის ან გირავნობის გამოყენებით 

შეუძლია წინასწარ დააზღვიოს ის რისკები, რაც ჰონორარის კლიენტისაგან მიღებას უკავშირდება. 

ასეთ დროს, ადვოკატს შეუძლია თავიდან აიცილოს კლიენტის მიერ ვალდებულების 

შეუსრულებლობის (ჰონორარის გადაუხდელობის) მძიმე შედეგები, რაც არ წარმოადგენს ეთიკური 

ვალდებულების დარღვევას. ამ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, რომ ჰონორარის გადახდის 

უზრუნველყოფის თაობაზე ადვოკატის შეთავაზება თავისთავად, მისაღები უნდა იყოს 

კლიენტისათვის, რის გარეშეც ჰონორარის უზრუნველყოფა ვერ მოხდება.“ 

მოცემულ შემთხვევაში ირკვევა, რომ ადვოკატმა საადვოკატო საქმიანობა დაიწყო კლიენტთან 

ურთიერთობაში მყოფ უფლებამოსილ პირთან შეთანხმებით - სისხლის სამართლის საქმეზე. კერძოდ, 

უშუალო კლიენტს წარმოადგენდა შეკითხვაში აღნიშნული ბრალდებული პირი, საადვოკატო 

მომსახურების თაობაზე ხელშეკრულება გაფორმდა კლიენტის მშობელთან. ხელშეკრულება მოიცავდა 

ჰონორარის გადახდის საკითხებსაც.  

შეკითხვაში მოცემული ადვოკატი ჰონორარის მოთხოვნის საფუძვლით, სასამართლო დავას  

აწარმოებს ყოფილ კლიენტთან ურთიერთობაში მყოფ უფლებამოსილ პირთან (ყოფილი კლიენტის 

მშობელთან), ამასთან მოპასუხედ სურს მიუთითოს უშუალოდ ყოფილი კლიენტი. პირველი შეკითხვა 

ეხება შემდეგ გარემოებებს: ადვოკატის მიერ არის თუ არა შესაძლებელი მოცემული დავის 

განხილვისას, ყოფილი კლიენტის სისხლის სამართლის საქმის მასალების სასამართლოსთვის 

წარდგენა. კოლეგია აღნიშნავს, რომ შეკითხვაში მოცემული მასალები წარმოადგენს საადვოკატო 

საქმიანობის დროს მიღებულ დოკუმენტებს, რომლის გაუმჟღავნელბლობის პროფესიული 

ვალდებულება აკისრია ადვოკატს უვადოდ, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა. 

შეკითხვაში მოცემულ ადვოკატს შეუძლია წარუდგინოს სასამართლოს კლიენტის საქმესთან 

დაკავშირებული საქმის მასალები, თუ ეს აუცილებელია მისგან (ყოფილი კლიენტისგან) მიუღებელი 

ჰონორარის მოთხოვნის მიზნით. კანონი პირდაპირ უთითებს, რომ ადვოკატს ჰონორარის თაობაზე 

სასამართლო დავის შემთხვევისას, შეუძლია საკუთარი ინტერესების დაცვის მიზნით, გაამჟღავნოს 

კონფიდენციალური ინფორმაცია.  

მეორე შეკითხვა ეხება ს.მ-ს (ყოფილი კლიენტის მშობლის) წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დავის 

დაწყებას, ვინაიდან, ადვოკატს მიაჩნია, რომ ზიანდება მისი ინტერესები ს.მ-ს მოქმედებების გამო, 

კერძოდ, მან ადვოკატის მიმართ შესაგებლის წარდგენისას „ადვოკატს დასდო ბრალი, რომ მან  

„შეაშინა“ თავისი კლიენტი მოსალოდნელი მკაცრი სასჯელით და დაიყოლია საპროცესო 
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შეთანხმებაზე“. განსახილველ შემთხვევაში, კოლეგია უთითებს, რომ ადვოკატს პროფესიული 

რეგულაციით არ ეკრძალება მიმართოს შესაბამის ორგანოებს საკუთარი დარღვეული ან სადავოდ 

გამხდარი უფლების დაცვის მოთხოვნით, მათ შორის დავა აწარმოოს ყოფილი კლიენტის წინააღმდეგ.  

დასკვნა: 

ადვოკატი უფლებამოსილია ხელშეკრულების მეორე მხარეს (თავის ყოფილ კლიენტს) მოსთხოვოს 

ვალდებულების შესრულება, მათ შორის ადვოკატს შეუძლია აწარმოოს დავა მის მიმართ 

გადაუხდელი ჰონორარის მოთხოვნის მიზნით, თავის დაცვისათვის, ან/და მის მიმართ ბრალის 

წაყენების შემთხვევებში.  

ეთიკის კომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაცია არის მხოლოდ სარეკომენდაციო მოსაზრება და არ 

არის სავალდებულო ეთიკის კომისიის ან სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის ეტაპზე.   

 

 

კოლეგიის თავმჯდომარე:                                                                                         /ქეთევან უტიაშვილი/ 

 

კოლეგიის წევრი:                                                                                                           /თეიმურაზ თოდრია/ 

 

კოლეგიის წევრი:                                                                                                                  /თორნიკე ბაქრაძე/ 

 

 

 

 

 


