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ეთიკის კომისიის 

რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა 

მეორე დისციპლინური კოლეგიის შემადგენლობა: 

კომისიის თავმჯდომარე: თორნიკე ბაქრაძე 

კომისიის წევრი: მარიკა არევაძე 

კომისიის წევრი: ცისმარი ონიანი 

 

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 19.10.18 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 013/18 

შეკითხვა: 

წარმოადგენს თუ არა ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის დარღვევას ადვოკატის ან 

იურიდიული ფირმის/ბიუროს მიერ უფასო კონსულტაციის გაწევა პირისთვის სარჩელის აღძვრის 

თაობაზე და ამის შემდეგ უკვე (სხვა წარმომადგენლის მეშვეობით, რომელსაც კავშირი არ აქვს 

აღნიშნულ საადვოკატო ფირმასთან/ბიუროსთან) პირის მიერ აღძრულ საქმეში მონაწილეობა 

მოწინააღმდეგე მხარის წარმომადგენლად? როგორია ვითარება, თუ კონსულტაციის გაწევიდან 

სარჩელის შეტანამდე გასულია 3 ან 5 წელი? 

უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევისას ხდება თუ არა კონსულტაციის მიმღები პირი 

„კლიენტი“ ადვოკატთა ეთიკის კოდექსის მიხედვით?  

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 (აპეკ-ის) მე-6 მუხლის 1-ლი 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 შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის „ა“ პუნქტი: “დაიცვას პროფესიული 

საიდუმლოება, გასული დროის მიუხედავად”. 
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აპეკ-ის 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 კლიენტისაგან ან იურიდიული რჩევის მიღების სხვა 

მსურველისაგან, რომელიც ადვოკატმა მიაწოდა კლიენტს ან ადვოკატმა სხვა წყაროდან გაიგო 

კლიენტთან ან მის საქმესთან დაკავშირებით”. 

აპეკ-ის 4. 2 : „კონფიდენციალობის ვალდებულება არ არის შეზღუდული დროში“. 

 

ევროგაერთიანების ადვოკატთა ქცევის 2.3-ე მუხლის პირველ პუნქტი ეხება კონფიდენციალობის 

დაცვის ვალდებულებას:  “ადვოკატის ძირეული ფუნქციაა კლიენტისაგან მიიღოს ინფორმაცია, 

რომელსაც 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“. 

 

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.   

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.  

 

განხილვის კოლეგიის 2011 წლის 24 ივნისის გადაწყვეტილებაში, დისციპლინურ საქმეზე 092/10 

დისციპლინური სახდელის დაკისრების თაობაზე 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.“ 
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ადვოკატის მიერ პროფესიული საიდუმლოების დაცვა არის „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს 

კანონის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი, რომლის საფუძველზე ხორციელდება საადვოკატო 

საქმიანობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ საადვოკატო საქმიანობის მომწესრიგებელი ნორმები და მათი 

განმარტებები შესაბამისობაში უნდა იყოს ამ პრინციპთან. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანია 

საერთაშორისო სტანდარტები რომლებიც ერთმნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ პროფესიული 

საიდუმლოების დაცვის მნიშვნელობას საადვოკატო საქმიანობაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 

პრინციპით უზრუნველყოფილია კლიენტის უფლების დაცვის საიმედოობა და სანდოობა. 

 

ეთიკის კომისია 2018 წლის 17 ივლისს გაცემულ რეკომენდაციაში აღნიშნავს, რომ 

„კონფიდენციალურია ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელიც ადვოკატისათვის ცნობილი გახდა 

მისი პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას. ადვოკატმა შესაძლოა სხვა წყაროდანაც 

მიიღოს კლიენტის საქმის თაობაზე ინფორმაცია საადვოკატო საქმიანობისას - ასეთი სახით 

მიღებული ინფორმაციის დროსაც მან უნდა დაიცვას ეთიკური ვალდებულება... ყოველივე 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებელია დავასკვნათ, 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“. 

 

რეკომენდაციის გაცემისას კოლეგია აღნიშნავს, რომ ადვოკატს პროფესიული პასუხისმგებლობა 

წარმოეშობა იმ ეტაპიდან, როდესაც მას შესაძლოა, მხოლოდ კონსულტაციის მიღებისათვის 

მიმართონ ან შესაძლებელია, მას გაანდოს პირმა მისი საქმის თაობაზე ინფორმაცია.  „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლში ჩამოთვლილია მოქმედებები, რომელიც წარმოადგენს 

საადვოკატო საქმიანობას, მათ შორის საადვოკატო საქმიანობა მოიცავს: „ადვოკატის მიერ 

იურიდიული რჩევის მიცემას იმ პირისათვის, რომელმაც მას დახმარებისათვის მიმართა 

(კლიენტი)…“. შესაბამისად, იმ ეტაპიდან, როდესაც პირი მიმართავს ადვოკატს საადვოკატო 

მომსახურების მიღების მიზნით, გაანდობს მას საქმის თაობაზე ინფორმაციას და მიიღებს 

იურიდიულ რჩევას ზეპირი თუ წერილობითი ფორმით, იწყება ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა 

და შესაბამისად, ადვოკატს წარმოეშობა პროფესიული ნორმების დაცვის ვალდებულება.  

მოცემულ შემთხვევაში, შეკითხვაში აღნიშნულმა პირმა ადვოკატს მიმართა კონსულტაციის 

მიღების მიზნით, მიიღო ადვოკატისგან იურიდიული რჩევა სარჩელის აღძვრის თაობაზე და 

შესაბამისად, მათ შორის ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა ჩამოყალიბდა და ადვოკატს წარმოეშვა 

პროფესიული პასუხისმგებლობა დაეცვა ეთიკური ნორმები.  

კოლეგია აღნიშნავს, ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა იწყება ურთიერთშეთანხმების 

საფუძველზე (იხ. აპეკ-ის 8.1) და შესაბამისად, შეთანხმება შესაძლებელია მხარეთა შორის დაიდოს 

როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი ფორმით და განსაზღვრონ საადვოკატო მომსახურების საგანი 

და მათ შორის, ჰონორარის ოდენობა. აპეკ-ის 8.8 :„ადვოკატის ანაზღაურების გამოთვლის წესი და 

შესაბამისი განაკვეთი წინასწარ უნდა იყოს ცნობილი და მისაღები კლიენტისათვის“. კოლეგია 

შეკითხვის თაობაზე, რაც ეხება უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევისას, რამდენად 

წარმოიშობა ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა, აღნიშნავს, რომ ადვოკატს ორივე შემთხვევაში -  
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გასამრჯელოს მიღების გარეშე ან ჰონორარის მიღების დროს საადვოკატო მომსახურების გაწევისას 

(იურიდიული რჩევის მიცემისას) ვალდებულია იმოქმედოს პროფესიული ღირებულებების 

შესაბამისად. კლიენტის წინაშე ეთიკური ვალდებულებების დაცვა არ არის დამოკიდებულებული 

იმაზე, ადვოკატის მიერ გაწეული კონსულტაცია ფასიანი იქნება თუ არა. 

შეკითხვაში აღნიშნული ადვოკატის მიერ იმ პირის (შემდგომში ყოფილი კლიენტის) წინააღმდეგ 

წარმომადგენლობის განხორციელება, რომელსაც წარსულში იგივე საქმეზე გაუწია კონსულტაცია, 

წარმოადგენს ყოფილი კლიენტის წინააღმდეგ იგივე საქმეზე საადვოკატო მომსახურების 

განხორციელებას. შეკითხვაში აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე იკვეთება ინტერესთა 

კონფლიქტი,  ვინაიდან, ადვოკატს ყოფილმა კლიენტმა გაანდო თავისი საქმე და აღნიშნულ საქმეზე 

მან მიიღო ადვოკატისგან იურიდიული კონსულტაცია. შესაბამისად, მათ შორის დაიწყო ადვოკატ-

კლიენტის ურთიერთობა და თავის მხრივ, ადვოკატს წარმოეშვა პროფესიული ნორმების დაცვის 

ვალდებულება, მათ შორის კონფიდენციალობის პრინციპის შესაბამისად მოქმედების 

ვალდებულება, რომლის დაცვისთვის არ არის განსაზღვრული კონკრეტული ვადა და ადვოკატი 

გასული დროის მიუხედავად ვალდებულია დაიცვას კონფიდენციალობა. ამასთან, „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, „ადვოკატის მიმართ 

დისციპლინური წარმოება შეწყდება, თუ მის მიერ სადავო ქმედების ჩადენიდან საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიისათვის მიმართვამდე გასულია 5 წელი”.  

დასკვნა: 

ადვოკატის მიერ ყოფილი კლიენტის წინააღმდეგ იმ საქმის წარმოება, რომელზეც უკვე ყოფილ 

კლიენტმა ადვოკატისგან მიიღო იურიდიული რჩევა წარმოადგენს ყოფილ და არსებულ 

კლიენტების ინტერესების დაპირისპირებას, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს პროფესიული 

ვალდებულებების დარღვევა, მათ შორის საფრთხე ექმნება ყოფილი კლიენტისგან მიღებული 

კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვას, რა გარემოებაშიც შეუძლებელია ადვოკატის მიერ 

არსებული კლიენტის ინტერესების სრულყოფილად და დამოუკიდებლად წარმოდგენა.  

მითითება: ეთიკის კომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაცია არის მხოლოდ სარეკომენდაციო 

ხასიათის მოსაზრება და არ აქვს სავალდებულო ხასიათი (იხ. ადვოკატთა დისციპლინური 

პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების შესახებ დებულება, მუხლი 46).  

 

კოლეგიის თავმჯდომარე:                                                                                         /თორნიკე ბაქარაძე/ 

 

კოლეგიის წევრი:                                                                                                                   /მარიკა არევაძე/ 

 

კოლეგიის წევრი:                                                                                                                  /ცისმარი ონიანი/ 
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