
1 
 

 

 

 

 

 

 

ეთიკის კომისიის 

ზეპირი 

რ  ე  კ  ო  მ  ე  ნ  დ  ა  ც  ი  ა 

 

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 13.02.19 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 012/19 

შეკითხვა: 

საადვოკატო მომსახურების განხორციელებისას, სამოქალაქო საქმეზე, კერძოდ, საოჯახო 

დავასთან დაკავშირებით, ადვოკატს სურს კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე შეხვდეს 

მოწინააღმდეგე მხარეს, რაც ეხება მხარეთა შორის განქორწინების პროცედურებს, თუმცა 

მოწინააღმდეგე მხარე იმყოფება პენიტენციურ დაწესებულებაში, ამასთან,  მასთან უშუალოდ 

შეხვედრა და  ერთ-ერთ საკითხზე მისი წერილობითი თანხმობა მნიშვნელოვანია, იმისათვის, 

რომ არ დაზიანდეს კლიენტის ინტერესები. შესაძლებელია, თუ არა ადვოკატმა გამოწეროს 

ორდერი და შევიდეს პენიტენციურ დაწესებულებაში კლიენტის მოწინააღმდეგე მხარესთან 

შეხვედრის მიზნით?   

ანალიზი: 

 „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 6.1 მუხლი: „ადვოკატს უფლება აქვს კლიენტის 

ინტერესების დასაცავად გამოიყენოს ყველა საშუალება, რომელიც აკრძალული არ არის 

კანონმდებლობით ან პროფესიული ეთიკის ნორმებით“. 

ადოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის მე-10 მუხლის მე-4 ნაწილის: „ადვოკატი არ უნდა 

დაუკავშირდეს მოწინააღმდეგე მხარეს საქმესთან დაკავშირებით ამ მხარის ადვოკატის გვერდის 

ავლით, თუ მისთვის ცნობილია, რომ ეს მხარე წარმოდგენილია ადვოკატით, გარდა იმ 
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შემთხვევისა, როდესაც მხარის ადვოკატი დათანხმდება ასეთ კომუნიკაციაზე ან ობიექტურად 

შეუძლებელია ადვოკატთან დაკავშირება“. 

ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლი განმარტავს, რომ ორდერი წარმოადგენს 

კლიენტის მიერ ადვოკატისათვის მინიჭებულ უფლებამოსილების დამადასტურებელ 

დოკუმენტს. 

შეკთხვაში მოცემულ ფაქტობრივ გარემოებებზე ეთიკის კომისიას აქვს დადგენილი პრაქტიკა. 

მათ შორისაა ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილება, საქმე #124/12 - “ადვოკატის მიერ ორდერის 

გამოწერა უნდა განხორციელდეს ორდერში მითითებული პირის დასაცავად. ეთიკის კომისია 

განმარტავს, რომ ადვოკატის მიერ სხვა მიზნით გამოწერილი ორდერი იქნება ფიქტიური 

ხასიათის, რაც არ შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ორდერის 

სამართლებრივ ბუნებას  და იწვევს ადვოკატის მიერ ორდერის საფუძველზე წარმოშობილი 

ვალდებულებების დარღვევას სამართლებრივი ურთიერთობის დაწყებისთანავე” (საქმე #124/12, 

პარ. 6.4).  მოცემული საქმე ფაქტებიდან გამომდინარე ანალოგიურია ამ საქმისა, სადაც ადვოკატმა 

აღიარა, რომ შევიდა საპყრობილეში მისი კლიენტის მოწინააღმდეგე მხარესთან ორდერის 

გამოწერით, რათა დაეცვა მისი კლიენტის ინტერესები სამოქალაქო საქმეზე. ორდერის გამოწერის 

მიზანი იყო მისი კლიენტის პროცესუალურ მოწინააღმდეგე მხარესთან შეხვედრა და საქმეზე 

ინფორმაციის მიღება. აღნიშნულ საქმეში არათუ აღიძრა ადვოკატის წინააღმდეგ 

დისციპლინური დევნა, არამედ მოხდა ადვოკატის დისციპლინირება. თუმცა საქმის მსგავსების 

მიუხედავად, კომისიამ ჩათვალა, რომ მოცემულ შემთხვევაში ადვოკატის მხრიდან დარღვევა არ 

ყოფილა სახეზე. 

“ადვოკატის მიერ მსჯავრდებულის სახელზე ორდერის გამოწერა გულისხმობს ადვოკატსა და 

მსჯავრდებულ პირს შორის ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის წარმოშობას, რაც ადვოკატს 

აკისრებს ვალდებულებას, იმოქმედოს ,,ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსითა და შესაბამისი საპროცესო კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით მსჯავრდებული პირის (კლიენტის) ინტერესების დასაცავად“ (საქმე #124/12, 

პარ. 6.6). 

"ეთიკის კომისია მიიჩნევს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ადვოკატის მიერ ორდერის გამოწერა არ 

ხდება უპირველესად და ექსკლუზიურად იმ პირის ინტერესების დაცვის მიზნით, ვინც არის 

ორდერში მითითებული, ადვოკატმა უარი უნდა თქვას ორდერის გამოწერასა და დაცვის 

განხორციელებაზე". (საქმე #124/12, პარ. 6.8). 

“ეთიკის კომისია აღნიშნავს, რომ დისციპლინური პასუხიმგებლობის ფორმის განსაზღვრისას 

მხედველობაში მიიღო ადვოკატ ლ. ბ.-ს მიდგომა საკითხისადმი, ადვოკატის განცხადება 

განხილვის კოლეგიის სხდომაზე, რომ არასწორად მოიქცა და არ უნდა გამოეწერა ორდერი სადაც 

დასაცავ პირად მითითებული იყო მარწმუნებლის პროცესუალური მოწინააღმდეგე. ასევე, 

განხილვის კოლეგიამ გაითვალისწინა, რომ ადვოკატის ქმედებას შედეგი არ მოჰყოლია”  და 

აქედან გამომდინარე განესაზღვრა კერძო სარეკომენდაცია ბარათი. მოცემულ საქმეში დადგინდა, 

რომ  ე.წ. “ფორმალური ორდერის” გამოწერით ადვოკატმა დაარღვია პროფესიული ეთიკის 
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ნორმები, ხოლო ზიანის არარსებობა გათვალისწინებული იქნა სახდელის შერჩევისას (საქმე 

#124/12, პარ. 6.11). 

ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილება, საქმე #047/11 - “ორდერი წარმოადგენს კლიენტის მიერ 

ადვოკატისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების დამოწმებას, რაც ავალდებულებს ადვოკატს 

განახორციელოს  ქმედებები კლიენტის სახელით და მისი ინტერესების დასაცავად” (საქმე 

#047/11, პარ. 7.4). 

“განხილვის კოლეგია მიიჩნევს რომ ორდერის გამოწერა, ორდერით განსაზღვრული პირის 

სახელზე, წარმოშობს კლიენტ-ადვოკატის ურთიერთობას და შესაბამისად, ორდერის გამოწერით 

ადვოკატს დაეკისრა ვალდებულება ემოქმედა ,,ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსითა და შესაბამისი საპროცესო კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით ბრალდებული პირის (კლიენტის) ინტერესების დასაცავად” (საქმე #047/11, 

პარ.7.6). 

ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილება, საქმე #044/10 - “კონკრეტული პირის მიერ ადვოკატის 

სახელზე ორდერის გამოწერა წარმოშობს ადვოკატსა და კლიენტს შორის არსებულ 

სამართლებრივ ურთიერთობას, რაც გულისხმობს ადვოკატის მიერ კლიენტის ინტერესების 

დაცვასა და იმ ვალდებულებების შესრულებას, რაც განსაზღვრულია ,,ადვოკატთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონით და შესაბამისი საპროცესო კანონმდებლობით. სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსის მუხლების შეფასების საფუძველზე, განხილვის კოლეგია მიიჩნევს, რომ 

უფლებამოსილი პირების მიერ ადვოკატთან ხელშეკრულების დადება სისხლის სამართლის 

საქმეში მისი მონაწილეობის თაობაზე მიზნად უნდა ისახავდეს მსჯავრდებულის ინტერესების 

დაცვას.”  

,,საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობს ადვოკატის მიერ ორდერის გაფორმებას სხვა მიზნით 

(სხვა კლიენტის ინტერესების დაცვის მიზნით), გარდა ორდერში მითითებული პირის 

ინტერესების დაცვისა“  (საქმე #044/10). 

ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილება, საქმე #048/15 - “ადვოკატი ორდერს გამოწერს ორდერის 

საფუძველზე განსაზღვრული პირის ინტერესების დასაცავად და არა სხვა პირის, თუნდაც 

კლიენტის დავალების შესასრულებლად და მისი ინტერესების დაცვის მიზნით.” მითითებული 

გადაწყვეტილება წარმოადგენს საპროცესო კოლეგიის მიერ მიღებულ უახლეს 

გადაწყვეტილებას, რომლითაც აღიძრა დისციპლინური დევნა ადვოკატის წინააღმდეგ.  

შესაბამისად, ასეთ შემთხვევებში, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ორდერის გამოწერის მიზანი 

და მისი სამართლებრივი ბუნება თავისთავად ემსახურება კლიენტის ინტერესების შესაბამისად 

მოქმედებას. მართალია, მოცემულ შემთხვევაშიც კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე სურს 

ადვოკატს ორდერის გამოწერის მეშვეობით შეხვდეს მოწინააღმდეგე მხარეს, თუმცა, აღნიშნული 

არ არის ადვოკატის მიერ კანონიერების პრინციპის დაცვით მოქმედება და შესაბამისად, არ 

წარმოადგენს აღნიშნული პრინციპის დარღვევის გამომრიცხავ გარემოებას. ამასთან, 

გასათვალისწინებელია, მეორე გარემოება, რაც ეხება მოწინააღმდეგე მხარესთან მისი ადვოკატის 

გვერდის ავლით კომუნიკაციას, რაც ეწინააღმდგება აპეკ-ის 10.4-ის რეგულაციას.  
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დასკვნა: 

ადვოკატმა ორდერის გამოწერისას კანონიერების პრინციპის დაცვით უნდა იმოქმედოს, ორდერი 

წარმოადგენს კლიენტის დაცვის მიზნით შედგენილ დოკუმენტს. შესაბამისად, იმ მიზნით, რომ 

ადვოკატმა შეძლოს არა მის კლიენტთან, არამედ სხვა პირთან (მათ შორის კლიენტის მოდავე 

მხარესთან) შეხვედრა და ამისათვის გამოწეროს ორდერი მის სახელზე - არ იქნება კანონიერების 

პრინციპის შესაბამისად მოქმედება. ორდერის გამოწერის ერთადერთი მიზანი მხოლოდ 

კლიენტის ინტერესების დაცვაა.  

რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო ეთიკის კომისიის ან სასამართლოს მიერ რომელიმე 

დისციპლინური საქმის განხილვისას. თუმცა შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ერთ-ერთ 

წყაროდ ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებაში. 


