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ეთიკის კომისიის 

რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა 

მეხუთე დისციპლინური კოლეგიის შემადგენლობა: 

კომისიის თავმჯდომარე: ია გაბედავა 

კომისიის წევრი: არჩილ ჩოფიკაშვილი 

კომისიის წევრი: ბესარიონ ბოხაშვილი 

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 11.12.2019 

 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 011/19 

შეკითხვა: 

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე ადვოკატი 

დაბარებულია მოწმის სახით გამოკითხვაზე. სისხლის სამართლის საქმე ეხება იურიდიულ და 

ფიზიკურ პირებს (საქმის დეტალები ადვოკატისთვის უცნობია), რომლებსაც სამოქალაქო 

(კორპორატიული) სამართლის სფეროში ადვოკატმა გაუწია მომსახურება/კონსულტაცია 

(ხელშეკრულების მომზადება, რჩევების მიცემა/კონსულტაცია).  

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 50-ე მუხლი ხომ არ ზღუდავს ადვოკატს 

ჩვენების მიცემისაგან, ვინაიდან მისი, როგორც ადვოკატის მონაწილეობა ამ კონკრეტულ სისხლის 

სამართლის საქმეში არ მომხდარა, თუმცა კლიენტთან დაკავშირებული და კლიენტისგან 

მიღებული კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნების კუთხით, ადვოკატმა რა სახით 

ინფორმაციის მიცემისგან უნდა შეიკავოს თავი და რა მოცულობით შეუძლია მიაწოდოს 

ინფორმაცია საგამოძიებო ორგანოებს?  

ანალიზი:  

მოცემულ შემთხვევაში, ადვოკატის ქმედება შესაფასებელია დამოუკიდებლობის პრინციპისა და  

პროფესიული საიდუმლოების დაცვის კუთხით.  
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საადვოკატო საქმიანობის პრინციპია საადვოკატო საქმიანობის თავისუფლება და 

დამოუკიდებლობა. („ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის „ე“ პუნქტი) 

ადვოკატი თავისი პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას დამოუკიდებელია ყოველგვარი 

გავლენისგან ან სხვა ზეწოლისაგან, მათ შორის მისი პირადი ინტერესებიდან და ემორჩილება 

მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობას, საერთაშორისო სამართლის და პროფესიული ეთიკის 

ნორმებს (ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი, მუხლი 2) 

საადვოკატო საქმიანობის პირნციპია ადვოკატის მიერ პროფესიული საიდუმლოების დაცვა 

(„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის „კ“ პუნქტი) 

ინფორმაცია, რომელიც ადვოკატისთვის ცნობილი გახდა მისი პროფესიული საქმიანობის 

განხორციელებისას, კონფიდენციალურია. ადვოკატი ვალდებულია დაიცვას კონფიდენციალური 

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

დაცვის 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. 

(ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის (აპეკ-ის) 4.1 მუხლი) 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ადვოკატის, როგორც 

მოწმის სტატუსით დაკითხვის შემთხვევას არეგულირებს, რომლის მიხედვითაც „არ შეიძლება 

ადვოკატი დაიკითხოს მოწმედ იმ საქმეზე, რომელშიც იგი მონაწილეობდა, როგორც ადვოკატი 

(დამცველი ან წარმომადგენელი)“ 

“ადვოკატის ძირეული ფუნქციაა კლიენტისაგან მიიღოს ინფორმაცია, როელსაც ეს უკანსასკნელი 

სხვა პირს არ გაანდობდა და იყოს ნდობის საფუძველზე ამ ინფორმაციის მიმღები, 

კონფიდენციალურობის უეჭველობის გარეშე, შეუძლებელია ნდობის არსებობა. ამდენად, 

კონფიდენციალურობა ადვოკატის უპირველესი ფუნდამენტური უფლება და მოვალეობაა“ (იხ. 

ევროგაერთიანების ადვოკატთა ქცევის კოდექსის 2.3-ე მუხლის პირველი პუნქტი). 

“მიღებულ უნდა იქნას ყველა აუციელებელი ზომა, რათა უზრუნველყოფილი იქნას 

ადვოკატკლიენტის ურთიერთობის კონფიდენციალურობის პატივისცემა. ამ პრინციპის 

გამონაკლისები შეიძლება დაშვებულ იქნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კანონის უზენაესობის 

პრინციპებს შეესაბამება“ (იხ. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია Rec(2000)21 – 

პრინციპი I, მე-6 პუნქტი). 

“კლიენტის ინტერესების პრიორიტეტულობა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია საადვოკატო 

საქმიანობაში. ამ მხრივ, ინტერესს იწვევს ადვოკატის ვალდებულებების ფარგლები „უკანონო 

შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონიდან 

გამომდინარე. კერძოდ, ამ კანონით გათვალისწინებული მონიტორინგს დაქვემდებარებული 

გარიგების შესახებ ანგარიშგების ფორმას ადვოკატი აგზავნის იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშგების 

ფორმის გაგზავნა არ ეწინააღმდეგება მისი საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული პროფესიული საიდუმლოების დაცვის პრინციპს“ (იხ. ეთიკის კომისიის მიერ 

2018 წლის 17 გაცემული წერილობითი რეკომენდაცია 007/18).   
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ადვოკატის დახმარებით სარგებლობა და საადვოკატო მომსახურების მიღება სამართლიანი 

სასამართლოს უფლების განუყოფელი ნაწილია და დაცულია ადამიანის უფლებათა და 

ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციით, ევროპის ადამიანის უფლებათა  

საერთაშორისო სასამართლოს პრაქტიკით, „დაცვის უფლება გარანტირებულია. ყველას აქვს 

უფლება სასამართლოში დაიცვას თავისი უფლებები პირადად ან ადვოკატის მეშვეობით, აგრეთვე 

კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში − წარმომადგენლის მეშვეობით. ადვოკატის უფლებების 

შეუფერხებელი განხორციელება და ადვოკატთა თვითორგანიზების უფლება გარანტირებულია 

კანონით“ (საქართველოს კონსტიტუცია 31.3 მუხლი)  კომუნიკაცია ადვოკატთან არის 

კონფიდიციალური და დაცული. 

ადვოკატის ურთიერთობა კლიენტთან უნდა იყოს დაფუძნებული იმ ფუნდამენტურ და 

სახელმძღვანელო პრინციპებზე, რასაც განსაზღვრავს ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსისა 

და ,,ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნები, მათ შორის საადვოკატო 

საქმიანობისას ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპია დამოუკიდებლობისა და კონფიდენციალობის 

პრინციპების დაცვა.  ადვოკატის მიერ როგორც არსებული კლიენტის, ისე ყოფილი ან პოტენციური 

კლიენტის საქმის თაობაზე არსებული ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვის ვალდებულება დროში 

შეზღუდული არ არის. 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 50-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი 

არეგულირებს ადვოკატის მიერ მოწმედ დაკითხვის საკითხს:  „მოწმის სახით ჩვენების მიცემისას 

მოწმედ დაკითხვისა და საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის შემცველი საგნის, 

დოკუმენტის, ნივთიერების ან სხვა ობიექტის გადაცემის ვალდებულება არ ეკისრება:  ა) ადვოკატს 

– იმ გარემოების შესახებ, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა ამ საქმეში ადვოკატის მოვალეობის 

შესრულებასთან დაკავშირებით;  ბ) ადვოკატს, რომელიც იურიდიულ დახმარებას უწევდა პირს 

დაცვის მიღებამდე, – იმ გარემოების შესახებ, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა იურიდიული 

დახმარების გაწევასთან დაკავშირებით”. სსსკ-ის ზემოაღნიშნული ნორმის მიხედვით ადვოკატს არ 

ეკისრება ვალდებულება გასცეს კლიენტის შესახებ და მის საქმეზე არსებული ინფორმაცია, თუმცა 

აღნიშნული ვალდებულების არქონა არ გულისხმობს, ადვოკატმა თავად გადაწყვიტოს მისცეს თუ 

არა ჩვენება კლიენტის საქმეზე, რადგან ადვოკატის, როგორც მართლმსაჯულების მონაწილე პირის 

იმპერატიული ვალდებულება აკისრია დაიცვას კონფიდენციალობის პრინციპი. 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 141-ე მუხლის მიხედვით, არ შეიძლება დაკითხულ იქნენ მოწმედ 

„წარმომადგენლები სამოქალაქო საქმეებსა და დამცველები სისხლის სამართლის საქმეებზე – ისეთ 

გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლებიც მათთვის ცნობილი გახდა მათ მიერ წარმომადგენლის 

ან დამცველის მოვალეობის შესრულებისას“. ამავე კოდექსის 142-ე მუხლის „გ“ პუნქტის მიხედვით 

ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის უფლება აქვთ „პირებს, რომლებიც თავიანთი სამსახურებრივი 

მდგომარეობის გამო ვალდებულნი არიან დაიცვან საიდუმლოება, თუ ისინი განთავისუფლებულნი 

არ არიან ამ მოვალეობისაგან“. 

პროფესიული საიდუმლოება არის საადვოკატო საქმიანობის დროს მიღებული ყველა სახის 

ინფორმაცია კლიენტის საქმესთან დაკავშირებით, რაც მოიცავს კლიენტის ვინაობასაც, რომლის 

გამჟღავნებაც შეზღუდულია, თუ ეს კლიენტმა წინასწარ მოითხოვა.  შესაბამისად, პროფესიული 
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საიდუმლოების გამჟღავნება დასაშვებია მხოლოდ კანონითა და ეთიკის წესებით დადგენილი 

გამონაკლისების შესაბამისად.  

ადვოკატი ვალდებულია: ა) დაიცვას პროფესიული საიდუმლოება, გასული დროის მიუხედავად;  

ბ) კლიენტის თანხმობის გარეშე არ გაამჟღავნოს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების 

პროცესში მისგან მიღებული ან/და მის საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

(კონფიდენციალური ინფორმაცია); ამასთანავე, არ გაამჟღავნოს კლიენტის ვინაობა, თუ ეს 

კლიენტმა წინასწარ წერილობით მოითხოვა. („ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 7.1 1) 

ადვოკატმა განზრახ არ უნდა გამოიყენოს კონფიდენციალური ინფორმაცია: ა) კლიენტის 

წინააღმდეგ; ბ) საკუთარი ან მესამე პირის მიზნებისათვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

კლიენტი შესაბამის თანხმობას განაცხადებს. (აპეკ-ის 4.3.2 მუხლი) 

ადვოკატს შეუძლია გაამჟღავნოს კონფიდენციალური ინფორმაცია მხოლოდ: ა) კლიენტის 

თანხმობით; ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი ინფორმაციის გამოყენება წარმომადგენლობის ან დაცვის 

პროცესში აუცილებლია კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე და თუ მისი გამჟღავნება 

კლიენტს ადვოკატისთვის წინასწარ არ აუკრძალავს; გ) იმ შემთხვევაში, თუ ეს აუცილებელია 

ადვოკატის მიერ მისთვის წაყენებული ბრალდებისგან ან მოთხოვნისგან თავის დასაცავად ან მის 

მიერ მიუღებელი ჰონორარის თაობაზე სასამართლო დავის არსებობისას („ადვოკატთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 7.3 და აპეკ-ის 4.4 მუხლები). 

მოცემულ შემთხვევაში, ფაქტობრივი გარემოებებიდან არ იკვეთება არსებობს თუ არა 

კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნების საგამონაკლისო შემთხვევა. 

 

დასკვნა: 

ადვოკატმა არ უნდა გასცეს ის ინფორმაცია, რაც პროფესიული მოვალეობების განხორციელების 

დროს გახდა მისთვის ცნობილი.  

მითითება: ეთიკის კომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაცია არის მხოლოდ სარეკომენდაციო 

ხასიათის მოსაზრება და არ აქვს სავალდებულო ხასიათი. 

 

კოლეგიის თავმჯდომარე                                                                                                        /ია გაბედავა/ 

 

                                                                                

კოლეგიის წევრი                                                                                                                    /არჩილ ჩოფიკაშვილი/ 

 

 

კოლეგიის წევრი                                                                                                                  /ბესარიონ ბოხაშვილი/ 




