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შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 30.05.2018 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 009/18 

 

შეკითხვა: 

ადვოკატი მოსარჩელე „ა“-ს უწევდა საადვოკატო მომსახურება და წარმოადგენდა სასამართლოში მის 

ინტერესებს მოპასუხე „ბ“-ს წინააღმდეგ. აღნიშნული დავის დასრულების შემდგომ, ადვოკატი სხვა 

დავაში წარმოადგენს „ბ“-ს როგორც მოსარჩელის ინტერესებს „ა“-ს წინააღმდეგ - სხვა საქმეში, თუმცა 

შესაძლებელია საქმის მიმდინარეობის დროს ადრინდელ საქმეს დაუკავშრდეს მიმდინარე საქმე. 

შესაძლებელია თუ არა ადვოკატმა განაგრძოს „ბ“-ს ინტერესების წარმოდგენა „ა“-ს წინააღმდეგ?  

ანალიზი: 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის 1-ლი პუნქტი: „ადვოკატი ვალდებულია არ 

განახორციელოს ისეთი ქმედება და არ დაამყაროს ისეთი ურთიერთობა, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის 

კლიენტის ინტერესებს, ადვოკატის პროფესიულ საქმიანობას ან დამოუკიდებლობას.“ 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის პირველი ნაწილი: „ადვოკატს უფლება არა 

აქვს პროფესიული რჩევა მისცეს ან წარმოადგინოს ორი ან მეტი კლიენტი ერთი და იგივე ან 

ერთმანეთთან დაკავშირებულ საქმეზე, თუკი აღნიშნული კლიენტების ინტერესებს შორის არსებობს 

ინტერესთა კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის მნიშვნელოვანი საფრთხე“. 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის მე-6 მუხლის მე-4 ნაწილი: ”ინტერესთა კონფლიქტის 

დაუშვებლობა ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, როდესაც ინტერესთა კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის 

საფრთხე წარმოიშობა საქმის წარმოების პროცესში”. 

ინტერესთა კონფლიქტმა შესაძლებელია თავი იჩინოს, როგორც საადვოკატო მომსახურების 

დაწყებამდე, ისე მისი განხორციელებისას ან დასრულების შემდეგ, რადგან ადვოკატს პროფესიული 

პასუხისმგებლობა გააჩნია, არამხოლოდ არსებული, არამედ ყოფილი კლიენტების მიმართაც.   
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ადვოკატმა არ უნდა განახორციელოს ყოფილი კლიენტის წინააღმდეგ საადვოკატო საქმიანობა იგივე 

დავაზე ან ერთმანეთთან დაკავშირებულ საქმეზე, რომელზეც უკვე ყოფილ კლიენტს გაუწია 

იურიდიული მომსახურება, რადგან ასეთ შემთხვევაში, ერთმანეთს უპირისპირდება კლიენტთა 

ინტერესები.   

2011 წლის 24 ივნისის გადაწყვეტილებაში, დისციპლინურ საქმეზე 092/10 მითითებულია: „ადვოკატმა, 

რომელიც ახორციელებდა კლიენტის წარმომადგენლობას, არ უნდა წარმოადგინოს სხვა პირი იმავე ან 

არსებითად დაკავშირებულ საქმეში, სადაც ამ უკანასკნელის ინტერესები არსებითად საწინააღმდეგოა 

ყოფილი კლიენტის ინტერესებისა. საადვოკატო საქმიანობის ფარგლებში, წარმომადგენლობითი 

უფლებამოსილების განხორციელების შემდეგ, ადვოკატს გააჩნია მთელი რიგი ვალდებულებები 

ყოფილი კლიენტის წინააღმდეგ, რომელთა დარღვევა გამოიწვევს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. კერძოდ, ადვოკატს გააჩნია კონფიდენციალობის დაცვისა და 

ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობის ვალდებულება. ადვოკატმა ყოფილი კლიენტისაგან 

მიღებული კონფიდენციალური ინფორმაცია შემდეგში მის წინააღმდეგ არ უნდა გამოიყენოს და უნდა 

აიცილოს ინფორმაციის შესაძლო გამჟღავნების საფრთხის შექმნა.“ 

ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის დასრულების შემდეგ, ადვოკატს ყოფილი კლიენტის მიმართ 

გარკვეული ვალდებულებები რჩება კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვისა და ინტერესთა 

კონფლიქტის თავიდან აცილების სახით, რაც ახალი კლიენტის მიღებისას უნდა გაითვალისწინოს. 

განსახილველ შემთხვევაში, შეკითხვაში მითითებულია, რომ ადვოკატის ახალ კლიენტს წარმოადგენს 

„ბ“, რომელიც წარსულში იყო ყოფილი კლიენტ „ა“-ს მოწინააღმდეგე მხარე. არსებული დავა მართალია 

არ არის იდენტური და არც მსგავსი ადრინდელი დავისა, თუმცა შეიძლება დაუკავშირდეს. ასეთ 

შემთხვევაში, ადვოკატმა თავად უნდა განსაზღვროს ინტერესთა კონფლიქტის მნიშვნელოვანი 

საფრთხე წარმოიქმნა თუ არა „ბ“-ს ინტერესების დაცვისას და შეექმნება თუ არა აგრთვე საფრთხე 

ყოფილი კლიენტის საქმის თაობზე მიღებულ ინფორმაციას. ასეთი გარემოებების არსებობს დროს 

ადვოკატმა უნდა შეწყვიტოს კლიენტ „ბ“-ს წარმომადგენლობა და მისთვის იურიდიული 

კონსულტაციის გაწევა. 

დასკვნა: 

იმ შემთხვევაში, თუ ადვოკატი იცავდა კლიენტ „ა“-ს ინტერესებს „ბ“-ს წინააღმდეგ და დავის 

დასრულების შემდგომ, სხვა საქმეზე წარმოადგენს „ბ“-ს ინტერესებს ყოფილი კლიენტ „ა“-ს 

წინააღმდეგ, ადვოკატმა უნდა შეწყვიტოს არსებული კლიენტ „ბ“-ს წარმომადგენლობა თუ შეიქმნება 

ინტერესთა კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის მნიშვნელოვანი საფრთხე, რამაც შესაძლოა საფრთხე 

შეუქმნას კონფიდენციალობის პრინციპს.  

ეთიკის კომისიას წერილობითი შეკითხვით ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის საკითხებზე 

რეკომენდაცია  არ არის სავალდებულო ეთიკის კომისიის ან სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის 

ეტაპზე, თუმცა შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ერთ-ერთ წყაროდ ეთიკის კომისიის 

გადაწყვეტილებაში.   

 


