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I. შეკითხვა: 

2018 წლის 01 აპრილს, ადვოკატ „გ“-სა  და შპს „ლ“-ს შორის გაფორმდა შრომითი ხელშეკრულება, რომლის 

საფუძველზეც ადვოკატი „გ“ დასაქმდა აღნიშნულ კომპანიაში იურისტის პოზიციაზე.  შპს „ლ“ არის 

საადვოკატო ბიურო და რეგისტრირებულია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საადვოკატო ბიუროს 

ერთიან რეესტრში. ადვოკატ „გ“-ს ძირითად მოვალეობას წარმოადგენდა შპს „ლ“-ის სხვადასხვა კლიენტების 

წარმოდგენა საერთო სასამართლოებში.  

2018 წლის დეკემბრის თვის დასაწყისიდან ადვოკატი „გ“ მონაწილეობას იღებდა სს „ე“-ს მიერ 

გამოცხადებულ ვაკანსიაზე და ერთი თვის განმავლობაში ადვოკატმა გაიარა, როგორც რამდენიმე 

წერილობითი, ასევე, ზეპირი საკონკურსო ეტაპი. ადვოკატმა „გ“-მ, 2019 წლის 09 იანვარს შემოთავაზება 

მიიღო სს „ე“-სგან, რომელმაც შესთავაზა აღნიშნულ კომპანიაში იურისტის პოზიციაზე დასაქმება. ამავე 

დღეს, ადვოკატმა „გ“-მ მიიღო გადაწყვეტილება დათანხმებოდა აღნიშნულ შემოთავაზებას.  

2019 წლის 10 იანვარს ადვოკატმა „გ“-მ უშუალო ხელმძღვანელებს და შპს „ლ“-ს სხვა დასაქმებულებს 

განუცხადა მისი გადაწყვეტილების შესახებ. ასევე, უშუალო ხელმძღვანელებთან ზეპირი შეთანხმების 

შესაბამისად, 2019 წლის 01 თებერვლიდან შპს „ლ“-სა და ადვოკატ „გ“-ს შორის ფაქტობრივად შეწყდებოდა 

შრომითი ურთიერთობა. აღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, სს „ე“-ს იურიდიული დეპარტამენტის 

უფროსს, იმავე დღეს დაუდასტურა ადვოკატმა „გ“-მ, რომ სს „ე“-ში შრომით საქმიანობას ფაქტობრივად 

დაიწყებდა 2019 წლის 04 თებერვლიდან.  
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2019 წლის 10 იანვარს, როდესაც ადვოკატმა თავისი გადაწყვეტილება გაუზიარა შპს „ლ“-ის ერთ-ერთ 

დასაქმებულს (ადვოკატს) - „ს.დ.“-ს, მან წარმატება უსურვა მას სამომავლო კარიერაში და ასევე უთხრა, რომ 

შესაძლოა, წარმოედგინათ კლიენტი, რომელსაც სს „ე“-სთან ჰქონდა შრომითი ურთიერთობიდან 

გამომდინარე დავა.  

2019 წლის 29 იანვარს, არაოფიციალურ გარემოში იმყოფებოდა ადვოკატი „გ“ უშუალო ხელმძღვანელთან 

„ლ“-თან (შპს „ლ“-ს პარტნიორთან) ერთად, სადაც  ადვოკატმა გაიგო, რომ სს „ე“-ს წინააღმდეგ თბილისის 

საქალაქო სასამართლოში სარჩელი აღუძრავს მის ყოფილ დასაქმებულს „ნ.ნ.“-ს და რომ შპს „ლ“ 

წარმოადგენდა „ნ.ნ.“-ის ინტერესებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ამ შეხვედრაზე მყოფ პირებს 

ადვოკატმა „გ“-მ სთხოვა არ ესაუბრათ საქმის დეტალებზე, ვინაიდან მას რამდენიმე დღეში შრომითი 

საქმიანობა უნდა დაეწყო სს „ე“-ში და იყო იმის ალბათობა, რომ ამ დავაში როგორც სს „ე“-ს ადვოკატი ისე 

მიეღო მონაწილეობა. შესაბამისად, არ იყო მიზანშეწონილი გაეგო რაიმე ინფორმაცია საქმის ფაქტობრივ 

გარემოებებთან დაკავშირებით.  

2019 წლის 01 თებერვალს, სანამ ფაქტობრივად დაიწყებდა ადვოკატი „გ“ სს „ე“-ში შრომით საქმიანობას, 

შეხვდა სს „ე“-ს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსს, რათა განეხილათ გარკვეული საორგანიზაციო 

საკითხები. აღნიშნული საუბრისას, მან აღნიშნა, რომ მათმა ყოფილმა დასაქმებულმა „ნ.ნ.“-მ 2019 წლის 18 

იანვარს სარჩელი აღძრა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც იგი სადავოდ ხდის სს „ე“-ს მიერ 

შრომით ურთიერთობის ცალმხრივად შეწყვეტის კანონიერებას. ამ შეხვედრაზე, ადვოკატმა „გ“-მ გაიგო, რომ 

„ნ.ნ.“-ს თბილისის საქალაქო სასამართლოში წარმოადგენს შპს „ლ“, „ნ.ნ.“-ის მიერ 2019 წლის 10 იანვარს 

გაცემული მინდობილობის საფუძველზე, სადაც მან შესაბამისი უფლებამოსილება მიანიაჭა შპს „ლ“-ის 

სხვადასხვა იურისტებს, მათ შორის ადვოკატ „გ“-ს. მოცემული მინდობილობით, ერთ-ერთ მინდობილ პირს, 

როგორც შპს „ლ“-ის დასაქმებულს წარმოადგენს ადვოკატი „გ“. ადვოკატმა „გ“-მ, აღნიშნული 

მინდობილობის შესახებ ინფორმაცია გაიგო მხოლოდ 2019 წლის 01 თებერვლის შეხვედრაზე, როდესაც 

შეხვდა სს „ე“-ს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსს.  

მინდობილობა, სადაც ადვოკატი „გ“ არის მოხსენიებული, როგორც „ნ.ნ.“-ს უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი, არის სტანდარტული მინდობილობა, რომელსაც შპს „ლ“ იყენებდა ყველა კლიენტთან 

მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული ადვოკატი მუშაობდა თუ არა საქმეზე. ამ მინდობილობაში 

დასახელებულია ექვსი იურისტი, მიუხედავად, იმისა რომ ადვოკატი „გ“ არის მოხსენიებული, მას არ ჰქონია 

რაიმე შეხება „ნ.ნ.“-სთან, აღნიშნული პიროვნება საერთოდ არ ჰყავს ნანახი, მისთვის, როგორც ადვოკატს არ 

გაუწევია რაიმე სახის სამართლებრივი კონსულტაცია და არ შეუქმნია რაიმე სახის სამართლებრივი 

დოკუმენტი.  

აღნიშნული გარემოებები 2019 წლის 01 თებერვლის შეხვედრაზე ადვოკატმა „გ“-მ გაუზიარა სს „ე“-ს 

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსს და ადვოკატმა „გ“-მ ჩათვალა, რომ რაიმე სახის ინტერესთა 

კონფლიქტი „ნ.ნ.“-სთან მას არ უნდა ჰქონოდა, მხოლოდ იმიტომ რომ ის მინდობილობაში იყო 

დასახელებული. შესაბამისად, სს „ე“-ს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა ითხოვა, რომ აღნიშნულ 

საქმეში მიეღო მონაწილეობა და სამომავლოდ დაეცვა სს „ე“-ს ინტერესები თბილისის საქალაქო 

სასამართლოში „ნ.ნ.“-ს სარჩელიდან გამომდინარე. შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ აღნიშნულ საკითხს 

განიხილავდა შპს „ლ“-ს პარტნიორთან „ლ.ნ.“-სთან (უშუალო შელმძღვანელთან) და ამის შემდგომ, 

მიიღებდა ადვოკატი „გ“ საბოლოო გადაწყვეტილებას აღნიშნულ დავაში ჩაეთვებოდა თუ არა სს „ე“-ს 

ადვოკატად.  
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შეხვედრის დასრულების შემდგომ, აღნიშნულის შესახებ, ადვოკატმა „გ“-მ განუცხადა შპს „ლ“-ის 

პარტნიორს „ლ.ნ.“-ს. ასევე „ნ.ნ.“-ის ადვოკატ „ს.დ.“-ს, რომელიც რეალურად მუშაობდა ამ საქმეზე. „ს.დ.“-ს 

პოზიცია იყო, რომ ადვოკატ „გ“-ს შესაძლოა, ჰქონოდა ინტერესთა კონფლიქტი „ნ.ნ.“-ს მიმართ მხოლოდ 

იმიტომ რომ მინდობილობაში იყო მოხსენიებული და უმჯობესი იქნებოდა, რომ საქმეში არ ჩართულიყო. 

ხოლო „ლ.ნ.“-ს პოზიცია იყო, რომ იგი ვერ ხედავდა ინტერესთა კონფლიქტს. 

შესაბამისად, შეთანხმდნენ, რომ „ლ.ნ.“ აუხსნიდა კლიენტს შექმნილ სიტუაციას და სთხოვდა რომ გაეცა 

ახალი მინდობილობა, სადაც ადვოკატი „გ“ აღარ იქნებოდა დასახელებული მის წარმომადგენლად ან 

ხელწერილი, რომლითაც სამომავლოდ, თუ ჩართვებოდა ამ დავაში, „ნ.ნ.“-ს, შპს „ლ“-ს ან ადვოკატ „გ“-ს 

მიმართ რაიმე პრეტენზია არ ექნებოდა. აღნიშნული საუბარი შედგა 2019 წლის 01 თებერვალს, რაც იყო 

ადვოკატ „გ“-ს ბოლო სამუშაო დღე შპს „ლ“-ში. 

 2019 წლის 04 თებერვალს ადვოკატმა „გ“-მ შრომითი საქმიანობა დაიწყო სს „ე“-ში. ასევე, ელექტრონული 

წერილი მისწერა „ლ.ნ.“-სა და „ს.დ.“-ს და ითხოვა მისი ზეპირი შეთანხმებისამებრ, აეხსნათ „ნ.ნ.“-სთვის 

შექმნილი სიტუაცია, რათა მას გაეცა შესაბამისი დოკუმენტი, სადაც იგი განაცხადებდა, რომ სამომავლო 

პრეტენზიები მასთან არ ექნებოდა. 

2019 წლის 05 თებერვალს ადვოკატმა „გ“-მ „სდ“-სგან პასუხად მიიღო: „ქვემოთ განხილულ საკითხთან 

მიმართებით, ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობიდან გამომდინარე, მოკლებული ვართ შესაძლებლობას 

წარმოგიდგინოთ ჩვენი კლიენტის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი შენს მიმართ პრეტენზიის არქონის 

თაობაზე“. 

ზემოთ მითითებულ ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით, გთხოვთ, გასცეთ რეკომენდაცია: 

1. ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონისა ან/და ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის 

თანახმად, ითვლება თუ არა ადვოკატ „გ“-სა და „ნ.ნ.“-ს ურთიერთობა ადვოკატ-კლიენტის 

ურთიერთობად, მხოლოდ იმიტომ, რომ მინდობილობაში არის მითითებული ადვოკატი „გ“ და 

რამდენად აქვს ადვოკატ „გ“-ს „ნ.ნ.“-ს მიმართ პროფესიული ვალდებულება? 

2. დაარღვევს თუ არა ადვოკატი „გ“ ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონს ან/და ადვოკატთა 

პროფესიული ეთიკის კოდექსს, იმ შემთხვევაში, თუ  „ნ.ნ.“-სა და სს „ე“-ს შორის თბილისის საქალაქო 

სასამართლოში მიმდინარე დავაში ჩაერთვება ადვოკატი „გ“, სს „ე“-ს წარმომადგენლად? 

ამის გარდა გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია ადვოკატთა ასოციაციისა ან და საერთო სასამართლოების 

პრაქტიკის შესახებ მსგავს საკითხთან დაკავშრებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

II. ანალიზი: 

1. ეთიკის კომისია განმარტავს, რომ ადვოკატ „გ“-სა და „ნ.ნ.“-ს ურთიერთობა არ ითვლება ადვოკატ-

კლიენტის ურთიერთობად, მხოლოდ იმიტომ, რომ მინდობილობაში არის მითითებული ადვოკატი „გ“, 

თუმცა ადვოკატ „გ“-ს „ნ.ნ.“-ს მიმართ პროფესიული ვალდებულებები გააჩნია. 

1.1. ადვოკატი კლიენტთან თავის საქმიანობას იწყებს კლიენტთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე 

(ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი (შემდგომში „ეთიკის კოდექსი“), მუხლი 8.1). 
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1.2. ეთიკის კომისია განმარტავს, რომ მინდობილობა არის სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც 

უფლებამოსილებას ანიჭებს მინდობილ პირს/ამ შემთხვევაში ადვოკატს, წარმოადგინოს მიმნდობი პირის 

ინტერესები. აქვე, ეთიკის კომისია განმარტავს, რომ თეორიულად და პრაქტიკულად, მინდობილობის 

გაცემა შესაძლებელია მიმნდობმა პირმა განახორციელოს ნოტარიუსთან, ერთპიროვნულად - მინდობილი 

პირის თანხმობის გარეშეც, რაც არ შეიძლება ჩაითვალოს მინდობილი პირისათვის მიმნდობის 

ინტერესების დაცვის ვალდებულებების წარმოშობის საფუძვლად. 

1.3. შეკითხვის არსიდან ირკვევა, რომ „ნ.ნ.“-მ, სს „ე“-ს მიმართ არსებულ დავაში მისი ინტერესების დასაცავად, 

მინდობილობა გასცა 2019 წლის 10 იანვარს, სადაც მან შესაბამისი უფლებამოსილება მიანიაჭა შპს „ლ“-ის 

სხვადასხვა იურისტებს, მათ შორის ადვოკატ „გ“-ს. ამ პერიოდში ადვოკატი „გ“ ჯერ კიდევ შპს „ლ“-ს 

თანამშრომელი იყო. ეთიკის კომისია განმარტავს, მიუხედავად იმისა, რომ „ნ.ნ.“-ს მიერ მისი უფლებების 

დასაცავად მინდობილობა გაიცა ადვოკატ „გ“-ს სახელზე, ეს თავისთავად არ წარმოშობს „ნ.ნ“-სა და 

ადვოკატ „გ“-ს შორის ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობას. უშუალოდ ადვოკატ „გ“-სა და „ნ.ნ.“-ს შორის 

არ ყოფილა გაფორმებული შეთანხმება საადვოკატო მომსახურებაზე. ამასთან, ადვოკატ „გ“-ს არ 

განუხორციელებია საადვოკატო საქმიანობა; მას არათუ  კონსულტაცია არ გაუწევია „ნნ“-სათვის, რაც 

ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის წარმოშობის კიდევ ერთ საფუძველს წარმოადგენს (ადვოკატთა 

შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 2), არამედ არც შეხვედრია მას. შესაბამისად, მხოლოდ 

მინდობილობის გაცემა არ ჩაითვლება ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის დაწყების და 

ვალდებულებების წარმოშობის საკმარის საფუძვლად, რადგან ცალმხრივი ნების გამოვლენა არ შეიძლება 

ჩაითვალოს მხარეთა შორის შეთანხმებად იურიდიული მომსახურების გაწევაზე. 

1.4. კოლეგია აღნიშნავს, რომ ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის დაწყებისთვის აუცილებელია ამის 

თაობაზე ორივე მხარემ გამოხატოს თანხმობა. კერძოდ, ადვოკატს უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია  

კონსულტაციის მიღების მსურველი პირისგან, რომ სურს მიიღოს მისი საადვოკატო მომსახურება და 

თავის მხრივ, ადვოკატმა უნდა გამოხატოს ნება და მკაფიო თანხმობა, რომ ის იღებს პროფესიულ 

პასუხისმგებლობას გაუწიოს საადვოკატო მომსახურება პირს, რომელმაც მას დახმარებისათვის მიმართა.  

1.5. ამასთან, ეთიკის კომისია განმარტავს, რომ იმ შემთხვევაშიც, თუ ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა 

დაწყებულად ითვლება, წარმომადგენლობის გაგრძელების ვალდებულება მაინც არ გააჩნია ადვოკატს, 

რადგან პროფესიული ეთიკის ნორმების თანახმად, ადვოკატს ურთიერთობის ნებისმიერ ეტაპზე, 

ყოველგვარი მიზეზის არსებობის გარეშე შეუძლია შეწყვიტოს კლიენტის წარმოადგენლობა, გარდა 

გამონაკლისი შემთხვევისა, რასაც დაცვის უფლების გარეშე დატოვების აკრძალვა ითვალისწინებს 

(ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი, მუხლი 8.7.).  

1.6. ეთიკის კომისია განმარტავს, რომ მხოლოდ მინდობილობის გაცემით არ წარმოშობილა „ნ.ნ.“-სა და 

ადვოკატ „გ“-ს შორის ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა, რადგან არც შეთანხმება ყოფილა მხარეთა 

შორის და არც საადვოკატო მომსახურება არ გაუწევია ადვოკატ „გ“-ს „ნ.ნ.“-სთვის. შესაბამისად, ადვოკატ 

„გ“-ს არ აქვს პროფესიული საქმიანობის განხორციელების ვალდებულება „ნ.ნ.“-ს მიმართ. თუმცა, 

ადვოკატს წარმოეშვა გარკვეული ვალდებულებები „ნნ“-ს მიმართ. კერძოდ, ინტერესთა კონფლიქტის 

თავიდან არიდების და კონფიდენციალობის დაცვის ვალდებულება. 

1.7. ეთიკის კომისია განმარტავს, რომ კონფლიქტის დადგენისათვის არ არის აუცილებელი სახეზე გვქონდეს 

შეთანხმება მხარეთა შორის იურიდიული მომსახურების გაწევაზე. გარკვეული ეთიკური 
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ვალდებულებები (მაგალითისათვის ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან არიდებისა და მიღებული 

ინფორმაციის კონფიდენციალურად დაცვის ვალდებულება) ადვოკატს ეკისრება იმ მომენტიდან, 

როდესაც მისთვის ცნობილი ხდება გარკვეული ინფორმაცია პოტენციური კლიენტის საქმესთან 

დაკავშირებით.  

1.8. შესაბამისად, ეთიკის კომისია განმარტავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადვოკატ-კლიენტის 

ურთიერთობა დაწყებულად არ ჩაითვალა, ადვოკატ „გ“-ს მაინც წარმოეშვა ეთიკური ვალდებულება - 

ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში მომსახურების გაწევისაგან თავის შეკავებისა და 

კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის ვალდებულება. 

2. ადვოკატი „გ“ დაარღვევს ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონს ან/და ადვოკატთა პროფესიული 

ეთიკის კოდექსს, იმ შემთხვევაში, თუ  „ნ.ნ.“-სა და სს „ე“-ს შორის თბილისის საქალაქო სასამართლოში 

მიმდინარე დავაში ჩაერთვება ადვოკატი „გ“, სს „ე“-ს წარმომადგენლად.  

2.1. ადვოკატი ვალდებულია არ განახორციელოს ისეთი ქმედება და არ დაამყაროს ისეთი ურთიერთობა, 

რომელიც საფრთხეს შეუქმნის კლიენტის ინტერესებს, ადვოკატის პროფესიულ საქმიანობას ან 

დამოუკიდებლობას (ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 8.1). 

2.2. 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 (ეთიკის კოდექსი, მუხლი 

6.1).   

2.3. ეთიკის კომისია განმარტავს, რომ ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობა მიზნად ემსახურება როგორც 

კლიენტის ინტერესების სათანადოდ დაცვას, ასევე ადვოკატის პროფესიისადმი ნდობის გაღრმავებას, 

რადგან კონფლიქტის შემთხვევაში წარმომადგენლობისას არსებობს ადვოკატის მიმართ ნდობის 

დარღვევის ან/და კონფიდენციალობის ხელყოფის საფრთხე.  

2.4. „ადვოკატს ინტერესთა კონფლიქტი აქვს, როდესაც არ შეუძლია ერთგულად დაიცვას კლიენტის 

ინტერესები იმის გამო, რომ სხვა პირთა მიმართ აქვს ვალდებულებები. ადვოკატთა პროფესიული ქცევის 

კოდექსით გათვალისწინებული ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობა, მიზნად ისახავს, 

საზოგადოების წინაშე დაკისრებული პროფესიული და ზნეობრივი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, 

დაამკვიდროს ქცევის შესაბამისი სტანდარტები“. (ეთიკის კომისიის 2019 წლის 18 თებერვლის 

გადაწყვეტილება, დისციპლინური საქმე #164/18) 

2.5. ადვოკატი ვალდებულია დაიცვას პროფესიული საიდუმლოება გასული დროის მიუხედავად 

(ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 7.1(ა).)  

2.6. 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 (ეთიკის 

კოდექსი, მუხლი 4.1).  
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2.7. ეთიკის კომისია განმარტავს, რომ ინტერესთა კონფლიქტის დადგენისას არ არის აუცილებელი ადვოკატ-

კლიენტის ურთიერთობის დაწყება. კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის საფრთხე შესაძლოა არსებობდეს არა 

მხოლოდ მოქმედ და ყოფილ, არამედ ასევე პოტენციურ კლიენტსა და ადვოკატის სხვა მოქმედ, ყოფილ ან 

პოტენციურ კლიენტს შორის. იმ შემთხვევაში, თუ ადვოკატისათვის ცნობილი გახდა იურიდიული 

რჩევის მიღების მსურველი პირის (პოტენციური კლიენტის) კონფიდენციალური ინფორმაცია, თუნდაც 

მათ შორის არ შედგეს შეთანხმება საადვოკატო მომსახურების გაწევის თაობაზე, ადვოკატს 

კონფიდენციალური ინფორმაციის მიღების მომენტიდან წარმოეშობა ამ ინფორმაციის დაცვის ეთიკური 

ვალდებულება. 

2.8. ეთიკის კომისიის განმარტებით, ადვოკატის მიერ, პოტენციური კლიენტის საქმესთან დაკავშირებით 

კონფიდენციალური ინფორმაციის მიღება შესაძლოა, მომავალში გახდეს კონფლიქტის ან კონფლიქტის 

საფრთხის წარმოქმნის საფუძველი, რაც უნდა გაითვალისწინოს ადვოკატმა და აირიდოს მსგავსი 

შემთხვევები. 

2.9.  „ადვოკატს პროფესიული პასუხისმგებლობა წარმოეშობა იმ ეტაპიდან, როდესაც მას შესაძლოა მას 

გაანდოს პირმა მისი საქმის თაობაზე ინფორმაცია“ (ეთიკის კომისიის 2018 წლის 03 დეკემბრის 

რეკომენდაცია #013/18).   

2.10. „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“ (ეთიკის კომისიის 2018 წლის 17 

ივლისის წერილობითი რეკომენდაცია #013/18).  

2.11. კოლეგია აღნიშნავს, რომ საადვოკატო ბიუროს კლიენტისთვის იურიდიული მომსახურების გაწევა, ხშირ 

შემთხვევევაში, განსხვავდება უშუალოდ იმ ურთიერთობისგან, რაც ახასიათებს კონკრეტულ 

ადვოკატისადმი მიმართვის დროს ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის დაწყებას. ხშირად, ბიუროსადმი 

მიმართვის შემთხვევებში, კლიენტი ანდობს კომპანიას თავის საქმეს და თავის მხრივ, თავად კომპანია 

იღებს პასუხისმგებლობას, მასთან დასაქმებულ კონკრეტულ იურისტს თავად დაავალოს კლიენტის 

საქმისწარმოება.  

2.12. ეთიკის კომისია განმარტავს, რომ მიუხედავად ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის არარსებობისა, 

მნიშვნელოვანია დადგინდეს, ადვოკატ „გ“-ს მოცემულ საქმეში ჩართულობით, ხომ არ არსებობს 

კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის საფრთხე. მართალია, ადვოკატი „გ“ უშუალოდ არ შეხვედრია „ნნ“-ს, 

თუმცა მან ახალ კომპანიაში მუშაობის დაწყებამდე, შპს „ლ“-საგან  მიიღო ინფორმაცია, რომ „ნნ“-სთვის 

მათ უნდა გაეწიათ საადვოკატო მომსახურება, რომელსაც სამართლებრივი დახმარება ესაჭიროებოდა 

შრომით დავასთან დაკავშირებით სს „ე“-ს წინააღმდეგ. ეთიკის კომისია განმარტავს, რომ აღნიშნული უკვე 

წარმოადგენს კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომელიც ცნობილი გახდა ადვოკატ „გ“-სათვის, როგორც 

„ნნ“-ს პოტენციური ადვოკატისათვის. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ ადვოკატი „გ“, მოცემულ შრომით 

დავაში დაიცავს არა „ნნ“-ს არამედ, მისი პროცესუალური მოწინააღმდეგის - სს „ე“-ს ინტერესებს, 

დარღვეულად ჩაითვლება ინტერესთა კონფლიქტის არიდების ვალდებულება ადვოკატის მხრიდან, 

რადგან აღნიშნულით იქმნება ადვოკატის მიმართ ნდობის დარღვევის ან/და კონფიდენციალობის 

ხელყოფის საფრთხე.  
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2.13. ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის არარსებობა, არ გამორიცხავს ინტერესთა კონფლიქტის ან მისი 

წარმოქმნის საფრთხეს, ახალი კლიენტის ინტერესების წარმოდგენისას. მოცემულ შემთხვევაში, 

მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ადვოკატმა „გ“-მ ძველი დამსაქმებლისგან მიიღო ინფორმაცია „ნნ“-ს, 

როგორც მისი პოტენციური კლიენტის საქმესთან დაკავშირებით იმ გარემოებაში, როდესაც ის ჯერ კიდევ 

მუშაობდა შპს „ლ“-ში. იმავე საქმეზე, „ნნ“-ს პროცესუალური მოწინააღმდეგის სს „ე“-ს  წარმომადგენლად 

ჩართვა არღვევს პროფესიული საიდუმლოების გაუმჟღავნებლობის პრინციპს. ეთიკის კომისია 

განმარტავს, რომ მართალია, ადვოკატ „გ“-ს უშუალოდ არ დაუწყია „ნნ“-ს საქმისწარმოება, მაგრამ ის 

გარემოება, რომ „ნნ“-მ ანდო თავისი საქმე იმ კომპანიას, რომელშიც ჯერ კიდევ მუშაობდა ადვოკატი „გ“ 

და მისთვის ხელმისაწვდომი იყო „ნნ“-ს კონფიდენციალური ინფორმაცია, ამასთან, უშუალო 

ხელმძღვანელისგან ფლობდა ინფორმაციას დავის თაობაზე, წარმოადგენს ინტერესთა კონფლიქტს, 

შესაბამისად, ადვოკატმა „გ“-მ, პროფესიული ეთიკის ნორმებიდან გამომდინარე, თავი უნდა შეიკავოს 

მსგავსი წარმომადგენლობისაგან.  

          III დასკვნა  

ადვოკატმა თავი უნდა შეიკავოს წარმოადგინოს სს „ე“-ს ინტერესები შრომით დავაში, რომლის 

პროცესუალურ მოწინააღმდეგეს წარმოადგენს „ნნ“, რადგან,ა რსებობს ინტერესთა კონფლიქტი. ეთიკის 

კომისიის განმარტებით, მხოლოდ მინდობილობის არსებობა არ წარმოშობს ადვოკატ-კლიენტის 

ურთიერთობას, თუმცა აღნიშნული არ ათავისუფლებს ადვოკატს პროფესიული ვალდებულებებისგან. 

კერძოდ, ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს მოქმედ ან ყოფილ და არსებულ კლიენტებს შორის, აგრეთვე, 

პოტენციურ და მოქმედ კლიენტებს შორისაც, რა შემთხვევებშიც, ადვოკატი ვალდებულია დაიცვას 

პროფესიული ეთიკის ნორმებით დადგგენილი აკრძალვა და არ განახორციელოს საადვოკატო საქმიანობა 

მოცემულ დავაში. ასევე, ადვოკატი ვალდებულია დაიცვას კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც 

იურიდიული დახმარების მიღების მსურველის საქმესთან დაკავშირებით მიიღო. 

 

რეკომენდაციას თან ერთვის პირველი დისციპლინური კოლეგიის თავმჯდომარის კონსტანტინე 

გელაშვილის განსხვავებული მოსაზრება. 

 

მითითება: ეთიკის კომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაცია არის მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათის 

მოსაზრება და არ აქვს სავალდებულო ხასიათი (ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და 

დისციპლინური წარმოების შესახებ დებულება, მუხლი 46).  

 

      კოლეგიის თავმჯდომარე:                                                                          /კონსტანტინე გელაშვილი/ 

 

     კოლეგიის წევრი:                                                                                                                   /ანა ხურციძე/ 

 

    კოლეგიის წევრი:                                                                                                                    /ანა ლორია/ 
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პირველი დისციპლინური კოლეგიის თავმჯდომარის  

კონსტანტინე გელაშვილის  

განსხვავებული აზრი 

რეკომენდაცია 001/19 

გამოვხატავ პატივისცემას ჩემი კოლეგების - ეთიკის კომისიის პირველი დისციპლინური კოლეგიის 

წევრების მიმართ, რომლებმაც მიიღეს რეკომენდაცია  001/19 და წარმოგიდგენთ განსხვავებულ აზრს 

დასმული საკითხის შეფასების თაობაზე.  

 

მოცემული შეკითხვიდან ირკვევა, რომ ადვოკატი „გ“ მუშაობდა კომპანია „ლ“-ში, როდესაც „ნნ“-ს მიერ 

გაიცა მინდობილობა, თუმცა შეკითხვიდან არ ირკვევა, ადვოკატმა „გ“-მ რა სახის კონკრეტული 

ინფორმაცია მიიღო „ნნ“-ს საქმესთან დაკავშირებით, როგორც კომპანია „ლ“-ის იურისტმა, რისი 

გამოყენებაც „ნნ“-ს ინტერესების წინააღმდეგ შეუძლია სასამართლოში საქმისწარმოების დროს, 

მითუმეტეს, რომ ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა არ წარმოშობილა. კერძოდ, კომპანია „ლ“-მა გასცა 

მინდობილობა  კლიენტის „ნნ“-ს საქმის საწარმოებლად და შესაბამისად, კლიენტმა გამოხატა ნება 

კომპანიის დანარჩენ იურისტებთან ერთად შეკითხვაში მოცემულ ადვოკატსაც ეწარმოებინა მისი საქმე, 

თუმცა ცალმხრივი ნების გამოხატვამ არ წარმოქმნა ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა და შესაბამისად, 

პროფესიული ვალდებულებები. ამასთან, მინდობილობა კომპანია შპს „ლ“-მა  გასცა იმ ვითარებაში, 

როდესაც მან უკვე იცოდა რომ ადვოკატი წყვეტდა შრომით ხელშეკრულებას მათთან და რეალურად ვერ 

წარმოადგენდა კომპანიის კლიენტის ინტერესებს. გაცემული მინდობილობა ადვოკატისათვის კომპანიას 

არ გადაუცია. ადვოკატ „გ“-ს უშუალოდ კომპანია „ლ“-ისგან არ მიუღია ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ მას 

კონკრეტული კლიენტის „ნნ“-ს ინტერესები უნდა წარედგინა სასამართლოში და მას პირადად არც 

შეხვედრია.  

 

ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის წარმოშობა არის პროფესიული ვალდებულებების დაცვის 

საფუძველი. ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობა, მათ შორის ნდობის პრინციპისა და პროფესიული 

საიდუმლოების გაუმჟღავნებლობა ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობიდან გამომდინარეობს.  

 

ვინაიდან, ვთანხმდებით, რომ მოცემულ შემთხვევაში, „ნნ“-ს მიერ გაცემული მინდობილობით 

(ცალმხრივი ნების გამოხატვით) არ წარმოშობილა ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა, შესაბამისად, ვერ 

ვისმჯელებთ ადვოკატ „გ“-ს მიერ „ნნ“-ს მიმართ არსებულ ვალდებულებებზე, მითუმეტეს, რომ 

შეკითხვიდან არ ჩანს ადვოკატმა მიიღო თუ არა ისეთი სახის ინფორმაცია კომპანია „ლ“-სგან, რაც ზიანს 

მიაყენებს „ნნ“-ს ინტერესებს.  

 



9 
 

სასამართლო პროცესზე შეკითხვაში აღნიშნულმა ადვოკატმა უნდა ამტკიცოს, რომ მან მოითხოვა 

გაცემული მინდობილობის გაუქმება, ამასთან როგორც შეკითხვიდან ირკვევა კომპანია „ლ“-ს მისწერა 

წერილი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ის აღარ არის კომპანია „ლ“-ში დასაქმებული პირი და არ 

არსებობს საფრთხე იმისა, რომ ადვოკატმა წარმოადგინოს ახალი კომპანიის ინტერესები.  

 

კონსტანტინე გელშვილი 

კოლეგიის თავმჯდომარე 


