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ეთიკის კომისიის 

რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა 

მესამე დისციპლინური კოლეგიის შემადგენლობა: 

კომისიის თავმჯდომარე: ქეთევან უტიაშვილი 

კომისიის წევრი: თეიმურაზ თოდრია 

კომისიის წევრი: ხათუნა ჩხაიძე 

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 07.05.2019 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 002/19 

შეკითხვა: 

            გთხოვთ, თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში მომცეთ განმარტება ინტერესთა კონფლიქტთან 

დაკავშირებულ საკითხზე, რომელიც შეეხება პირობითად თბილისის ქ. 384-ში არსებულ უძრავ ქონებას 

და მის ძველ და ახალ მესაკუთრის იურიდიული მომსახურების საკითხს.  

           აღნიშნულ მისამართზე არსებულ მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს წარმოადგენდა თ. მ., რომელთანაც  

ადვოკატმა „გ“-მ გააფორმა იურიდიული მომსახურების ხელშეკრულება - მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არსებული მშენებლობების შედეგად, მიყენებულ ზიანზე დავების საწარმოებლად, იურიდიული 

მომსახურების ხელშეკრულების თანახმად, დავის მარწმუნებლის სასარგებლოდ დასრულებად, ასევე 

განიხილებოდა უძრავი ქონების რეალიზაციაში დახმარება, საბოლოოდ, ადვოკატ „გ“-ს  ჩართულობით 

მოძიებულ იქნა მყიდველი, რომელმაც შეიძინა აღნიშნული ქონება, რითიც ამოიწურა სახელშეკრულებო 

ურთიერთობა.  თუმცა ახალ მყიდველსა და ადვოკაგტ „გ“-ს მარწმუნებელს შორის გაფორმდა 

შეთანხმება, რომლითაც ერთ-ერთ მიმდებარე მშენებლობის წინააღმდეგ არსებული მოთხოვნა ზიანზე 

დარჩა თ. მ-ს, შესაბამისად, გაფორმდა ახალი ხელშეკრულება და მის ინტერესებს მოცემულ დავაში, მისი 

სახელით კვლავ აწარმოებს ადვოკატი „გ“ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ამავდროულად, 

აღმოჩნდა, რომ თ. მ-ს იმავე მისამართზე ჰქონდა უნებართვო შენობა-ნაგებობა, რომელიც ასევე 

ცნობილია მყიდველისთვის და მას ამასთან დაკავშირებით, პრეტენზია არ გააჩნია. აღნიშნულ 

უნებართვო შენობა ნაგებობაზე მაკონტროლებელი ორგანოს მიერ შედგა შესაბამისი მითითება და თ. მ-

ს დაევალა მისი დემონტაჟი.  

           გთხოვთ, განმიმარტოთ არის თუ არა ინტერესთა კონფლიქტი, ან პროფესიული ეთიკის დარღვევის 

წინაპირობა რომ ადვოკატმა „გ“-მ აღნიშნულ უნებართვო შენობა ნაგებობასთან დაკავშირებულ 

საქმისწარმოებაში დაიცვას თ. მ-ს ინტერესები შესაბამისი ფორმალობების დაცვით (იურიდიული 

ხელშეკრულების და რწმუნებულების საფუძველზე), რომელიც მდებარეობს იმავე მისამართზე, თუმცა 
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არა ახალი მყიდველის საკუთრებაში არსებულ ფართზე, იმ პირობებში, რომ ახალ მესაკუთრეს ამ 

შენობაზე არ გააჩნია პრეტენზია და ასევე, არც თ. მ-ს მიმართ გააჩნია პრეტენზია, რადგან წინასწარ იყო 

ინფორმირებული ამ საკითხზე და პარალელურად, ადვოკატმა „გ“-მ განახორციელოს ახალი მყიდველის 

წარმომადგენლობა მის საკუთრებაში იმავე მისამართზე არსებულ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე.  მათ შორის, მომიჯნავე მშენებლობების მესაკუთრეებთან ურთიერთობის ჩათვლით 

(გარდა, საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე დავისა ზიანზე, რომელზე მოთხოვნის უფლებაც, როგორც 

განვმარტე ახალ მყიდველსა და თ.მ-ს შორის არსებული  შეთანხმებით დარჩა თ.მ-ს). 

           ასევე, იმ შემთხვევაში თუ შესაძლოა, წარმომეშვას ინტერესთა კონფლიქტი გთხოვთ, განმიმარტოთ 

ადვოკატი „გ“ არის თუ არა ამ სიტუაციაში ვალდებული ორივე მარწმუნებელთან შეწყვიტოს 

მომსახურება (განგიმარტავთ, რომ უნებართვო შენობის ნაწილში თანამშრომლობა ადვოკატ „გ“-ს ჯერ 

არ დაუწყია). 

           ანალიზი: 

 ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის 6.1.: „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 6.4: „ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობა ვრცელდება 

იმ შემთხვევებზეც, როდესაც ინტერესთა კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის საფრთხე წარმოიშობა საქმის 

წარმოების პროცესში“. 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის 6.5: „ადვოკატი ვალდებულია შეწყვიტოს ყველა კლიენტის 

საქმის წარმოება, რომელთა ინტერესებსაც იგი წარმოადგენდა, თუკი კლიენტებს შორის წარმოიქმნა 

ინტერესთა კონფლიქტი მოცემულ ან დაკავშირებულ საქმეზე და არსებობს ადვოკატის მიმართ ნდობის 

დარღვევის და/ან კონფიდენციალობის ხელყოფის საფრთხე”. 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 7.1. მუხლის „ა“ პუნქტი: ადვოკატი ვალდებულია:“დაიცვას 

პროფესიული საიდუმლოება გასული დროის მიუხედავად“.  

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 7.3 პუნქტი: „ადვოკატს შეუძლია გაამჟღავნოს 

კონფიდენციალური ინფორმაცია მხოლოდ: 2 ა) კლიენტის თანხმობით“. 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის 4.1: „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“.  

ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა იწყება მათ შორის ზეპირი ან წერილობითი შეთანხმების 

საფუძველზე, რის შემდგომაც, ადვოკატი ვალდებულია ეთიკური ვალდებულებების დაცვით 

განახორციელოს კლიენტის ინტერესების წარმომადგენლობა. ადვოკატს პროფესიული 
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პასუხისმგებლობა გააჩნია მაშინაც, როდესაც ის მხოლოდ იურიდიული კონსულტაციის გაწევით 

შემოიფარგლება.  

„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.”(2011 წლის 24 ივნისის ეთიკის 

კომისიის გადაწყვეტილება, დისციპლინური საქმე #092/10) 

„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... 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“ (2018 წლის 17 ივლისის 

წერილობითი რეკომენდაცია).  

„ვარაუდი ინტერესთა კონფლიქტის საფრთხის თაობაზე ყოველთვის არსებობს და უნდა გააცნობიეროს 

ადვოკატმა, თუკი მისი საქმიანობა ყოფილ ან არსებულ კლიენტს უკავშირდება, მაგრამ არა იმგვარად, 

როგორც ამას საჩივრის ავტორი აღნიშნავს  გადაწყვეტილების 1.6. პუნქტში: “მოწინააღმდეგე მხარედ 

ჩართვის ფაქტი საკმარისი საფუძველია ადვოკატის ქმედების ეთიკის კოდექსის დარღვევად 

მიჩნევისათვის”. ეთიკის კომისიის შეფასებით, მოწინააღმდეგე მხარედ ჩართვის ფაქტი იძლევა 

ვარაუდის საფუძველს, რომ სახეზე შესაძლებელია იყოს ინტერესთა კონფლიქტი ან ამგვარის 

წარმოშობის საფრთხე.  ეთიკის კომისია განმარტავს, რომ ზოგადად ყოფილი კლიენტის (მარწმუნებლის) 

წინააღმდეგ ადვოკატის მიერ საადვოკატო საქმიანობის განხორციელება არ ნიშნავს ინტერესთა 

კონფლიქტის დაუშვებლობის ვალდებულების დარღვევას. კონკრეტულ შემთხვევაში ინტერესთა 

კონფლიქტის ან ასეთის საფრთხის არსებობა უნდა უკავშირდებოდეს ადვოკატის მიერ ყოფილი 

კლიენტის (მარწმუნებლისაგან) მიღებული, განდობილი ან მისი საქმის წარმოებისას ნებისმიერი 

წყაროთი მიღებული კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოყენებას ყოფილი კლიენტის 

(მარწმუნებლის) ინტერესების საწინაააღმდეგოდ“ (ეთიკის კომისიის 2014 წლის 17 ივლისის 

გადაწყვეტილება, დისციპლინური საქმე # 002/14).   

          მოცემულ შემთხვევაში, ირკვევა, რომ ადვოკატი „გ“ საადვოკატო მომსახურებას უწევდა თ.მ-ს. 

მომსახურების საგანს შეკითხვის მიხედვით, წარმოადგენდა „თ.მ.-ს მიწის ნაკვეთთან არსებულ 

ტერიტორიაზე მშენებლობების შედეგად მიყენებულ ზიანზე დავების წარმოება“, აგრეთვე, უძრავი 

ქონების რეალიზაციაში დახმარება. ადვოკატ „გ“-ს ჩართულობით, თ.მ.-ს უძრავი ქონება გაიყიდა. 
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შეკითხვის მიხედვით, ახალი მყიდველი და ადვოკატ „გ“-ს კლიენტი შეთანხმდნენ, რომ ერთ-ერთი 

მშენებლობის წინააღმდეგ ზიანზე მოთხოვნა“ დარჩა თ.მ.-ს, აღნიშნულ საქმეზეც ადვოკატ „გ“-ს უნდა 

წარმოედგინა თ.მ.-ს ინტერესები, თუმცა შეკითხვიდან ნათლად არ ირკვევა ადვოკატ „გ“-ს შემდგომში რა 

მოქმედებები უნდა განეხორციელებინა თ.მ.-ს ინტერესების სასარგებლოდ და რომელ საქმესთან 

დაკავშირებით უნდა გაეწია საადვოკატო მომსახურება „ახალი მყიდველისთვის“. შეკითხვაში 

აღნიშნულია, რომ ადვოკატ „გ“-ს „ახალი მყიდველის“ საკუთრებაში, იმავე მისამართზე არსებულ უძრავ 

ქონებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე უნდა გაეწია იურიდიული მომსახურება, თუმცა შეკითხვაში 

აღნიშნული გარემოებები არ არის იმგვარად ჩამოყალიბებული, რაც  საკითხის არსის სრულყოფილად 

გაგების საფუძველი იქნებოდა მოცემული ადვოკატის ეთიკური ვალდებულებების დარღვევის 

შეფასებისთვის, მათ შორის, მოცემულ შემთხვევაში, კოლეგია მოკლებულია შესაძლებლობას იმსჯელოს 

ადვოკატ „გ“-ს მიერ რამდენად იქნება დარღვეული ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობა, იმ 

შემთხვევაში, თუ ის შეკითხვაში აღნიშნულ პირს „ახალ მყიდველს“ გაუწევს საადვოკატო მომსახურებას 

კონკრეტულ საქმეზე. შესაბამისად, კოლეგია აღნიშნავს, რომ ადვოკატმა განსახილველ შემთხვევაში, 

თავად უნდა შეაფასოს, ახალი კლიენტის ინტერესების წარმოდგენისას, ადგება თუ არა ზიანი არსებული 

და ყოფილი კლიენტის ინტერესებს და შესაბამისად, სახეზეა თუ არა კლიენტებს შორის ინტერესთა 

კონფლიქტის შემთხვევა.  

          დასკვნა:  

          არსებობს შემთხვევები, როდესაც ადვოკატმა თავად უნდა შეაფასოს ის რისკი, რაც ახალი კლიენტის 

ინტერესების წარმოდგენისას ინტერესთა კონფლიქტის ან მისი წარმოქმნის მნიშვნელოვან საფრთხეს 

უკავშირდება. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ადვოკატის შესაფასებელია ის რისკები, რომლის 

აღმოჩენისას ადვოკატს პროფესიული ვალდებულება აკისრია არ განახორციელოს წარმომადგენლობა, 

მათ შორის თუ საკითხი ეხება ახალი კლიენტის ინტერესის დაპირისპირებას არსებულ კლიენტთან და 

საფრთხე შესაძლებელია  შეექმნას პროფესიული საიდუმლოების დაცვას და ზიანი მიადგეს არსებული 

კლიენტის ინტერესს. 

 რეკომენდაცია არის მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათის მოსაზრება და არ აქვს სავალდებულო ხასიათი 

(იხ. ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების შესახებ დებულება, 

მუხლი 46).  

 

კოლეგიის თავმჯდომარე:                                                                                                           /ქეთევან უტიაშვილი/  

 

კოლეგიის წევრი:                                                                                                                        /თეიმურაზ თოდრია/ 

 

კოლეგიის წევრი:                                                                                                                                  /ხათუნა ჩხაიძე/ 

 

 

 


