
1 
 

 

 

 

 

 

 

ეთიკის კომისიის 

რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა 

მეოთხე დისციპლინური კოლეგიის შემადგენლობა: 

კომისიის თავმჯდომარე: ინგა სეხნიაშვილი 

კომისიის წევრი: ირაკლი კორძახია 

კომისიის წევრი: კონსტანტინე გელაშვილი 

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 14.05.2019  

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 004/19 

შეკითხვა: 

ადვოკატ „მ“-ს შეუძლია, თუ არა საადვოკატო მომსახურების გაწევა, როგორც კონსულტაციის მიცემა, 

ისე წარმომადგენლობა კლიენტისათვის საქმეში, სადაც არსებობს შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებები: 

 

ადვოკატმა თავდაპირველ კლიენტს 2018 წელს მოუმზადა სარჩელი, თუმცა უცნობია ამ ეტაპზე 

მიმართა თუ არა ამ სარჩელით სასამართლოს. ერთხელ დაუკავშირდა ადვოკატს კლიენტი  და აუხსნა, 

რომ ჯერ ვერ ახერხებდა სარჩელის შეტანას, თუმცა მას შემდეგ არ დაკავშირებია. აღსანიშნავია, რომ 

თუ ის დაიწყებს დავას, შეთანხმების შესაბამისად, ადვოკატი დაპირდა, რომ გაუწევდა 

წარმომადგენლობას და მას ეს მოლოდინი აქვს. 

დღეს ადვოკატ „მ“-ს მიმართეს ამჟამინდელმა კლიენტებმა, რომლებსაც სურთ დავის დაწყება. საქმის 

გაცნობისას აღმოჩნდა, რომ მათ დავის დაწყება სურთ ადვოკატის თავდაპირველი კლიენტის მიმართ. 

ამ შემთხვევაში, გასათვალისწინებელია ის, რომ აღნიშნული ორი საქმე აბსოლუტურად 

განსხვავებულია ერთმანეთისაგან და ასევე, ამჟამინდელი კლიენტები არიან სხვა პიროვნებები, ხოლო 

თავდაპირველი კლიენტის პოტენციური მოწინააღმდეგე მხარეები არიან სხვა პიროვნებები, თუმცა 

თუ ორივე მათგანს მოემსახურება ადვოკატი აღმოჩნდება სიტუაცია, რომ ერთ საქმეში ადვოკატი 

წარმოადგენს თავდაპირველი კლიენტის ინტერესების დამცველს, ხოლო მეორე - ამჟამინდელი 

კლიენტების საქმეში, როგორც მათი ადვოკატი პოზიციურად იქნება თავდაპირველი კლიენტის 

წინააღმდეგ.  

ანალიზი:  
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კოლეგიას მიაჩნია, რომ ადვოკატის ქმედება უნდა შეფასდეს ნდობისა და კონფიდენციალობის 

პრინციპთა დაცვის გათვალისწინებით. 

აპეკი-ს მე-3 მუხლი: „კლიენტისა და ადვოკატის ურთიერთობა ეფუძნება ნდობას. ადვოკატისადმი 

კლიენტის ნდობა ეფუძნება ადვოკატის პირად ღირსებას, პატიოსნებას, შეუვალობას 

კომპეტენტურობას და დამოუკიდებლობას. ადვოკატმა არ უნდა იმოქმედოს ისე, რომ ეჭვქვეშ 

დააყენოს მისდამი კლიენტის ნდობა. აღნიშნული თვისებები ადვოკატის პროფესიული 

ვალდებულებაა“. 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის (შემდგომში აპეკ-ის) 4.1 მუხლი: „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“. 

„კლიენტი ადვოკატს აწვდის ინფორმაციას ნდობის ფაქტორის მიზეზით, შესაბამისად, ადვოკატმა 

საკუთარი მოქმედებით უნდა გაამართლოს კლიენტის ნდობა თავისთავად, მან უნდა უზრუნველყოს, 

რომ არ დაირღვეს კონფიდენციალობის პრინციპი“ (2015 წლის 20 ოქტომბრის რეკომენდაცია #008.15).  

,,კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა არ გულისხმობს მხოლოდ ინფორმაციის გასაჯაროების 

აკრძალვას, ინფორმაციის დაცვა ასევე მოიცავს ადვოკატის ვალდებულებას არ გამოიყენოს 

კონფიდენციალური ინფორმაცია კლიენტის ინტერესების საწინააღმდეგოდ“ (2012 წლის 10 აპრილის 

გადაწყვეტილება დისციპლინურ საქმეზე #094/11). 

მოცემულ შემთხვევაში, ირკვევა, რომ თავდაპირველ კლიენტს ადვოკატმა გაუწია კონსულტაცია 

საქმესთან დაკავშირებით, შესაბამისად, მათ შორის წარმოიშვა ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა. 

ამასთან შეთანხმდნენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში, ადვოკატი მას სამომავლოდ გაუწევდა 

წარმომადგენლობას მოცემულ საქმეზე. მოგვიანებით, ამავე ადვოკატს მიმართა „მეორე კლიენტმა“, 

რომელსაც სურს ამ ადვოკატისგან მიიღოს იურიდიული მომსახურება პირველი კლიენტის 

წინააღმდეგ. შეკითხვის მიხედვით, ირკვევა, რომ საქმეთა შინაარსი ერთმანეთისგან განსხვავებულია.  

კოლეგია აღნიშნავს, რომ მართალია, საქმეები ერთმანეთს არ უკავშირდება და შესაბამისად, საქმეთა 

ურთიერთდაკავშირების არ არსებობიდან გამომდინარე არ არის ინტერესთა კონფლიქტის არცერთი 

შემთხვევა, რასაც ითვალისწინებს აპეკ-ის მე-6 მუხლი, თუმცა ამ შემთხვევაში, ვერ იქნება დაცული 

პროფესიული ვალდებულებები ადვოკატის მიერ ორივესთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევისას. 

კერძოდ, იმ შემთხვევაში, თუ ადვოკატი გადაწყვეტს „მეორე კლიენტს“ გაუწიოს მომსახურება 

თავდაპირველი კლიენტის წინააღმდეგ სხვა საქმეზე და ამასთან, ადვოკატი განაახლებს 

თავდაპირველი კლიენტის წარმომადგენლობას, ან იქნება მოლოდინი იმისა, რომ სამომავლოდ 

გაუწევს მომსახურებას -  ვერ იქნება დაცული ეთიკური ვალდებულებები ორივეს მიმართ, რადგან 

შეუძლებელია, ადვოკატი იცავდეს ფიზიკურ პირ კლიენტს და მის წინააღმდეგ აწარმოოს 

სასამართლო დავები, თუნდაც სხვადასხვა საქმეში. ობიექტურად სავარაუდოა, რომ კლიენტს ვერ 
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ექნება მის მიმართ ნდობა, რადგანც მის წინააღმდეგ იმოქმედებს სხვა საქმეში და შესაძლებელია, 

მეორე კლიენტის საქმის წარმოებისთვის სასარგებლო ინფორმაცია მიიღოს პირველი კლიენტისგან და 

გამოიყენოს მის საზიანოდ. თავდაპირველი კლიენტის მიერ ადვოკატისადმი მიმართვა, მისგან 

კონსულტაციის მიღება და შემდგომში, შეთანხმება, რომ საქმეზე სამომავლოდ ადვოკატის 

იურიდიული დახმარების იმედი აქვს - წარმოადგენს ნდობაზე დამყარებულ ურთიერთობას და მის 

წინააღმდეგ ადვოკატის მოქმედება არის პროფესიასთან შეუთავსებელი ურთიერთობა და ამავე დროს, 

ის რომ კლიენტმა მიმართა ადვოკატს, პრეზუმფციულად კონფიდენციალურად დასაცავია.  

იმის გათვალისწინებით, რომ საქმეები არ არის დაკავშირებული, ხოლო პირველი კლიენტის 

წარმომადგენლობა ადვოკატს არ დაუწყია. ადვოკატს აქვს შემდეგი ალტერნატივა: 

1. დაიწყოს მეორე კლიენტის წარმომადგენლობა და პირველ კლიენტს შეატყობინოს, რომ მას 

ვეღარ წარმოადგენს; 

2. თუ პირველი კლიენტის წარმომადგენლობის დაპირების შესრულება სურს, მაშინ უარი 

უთხრას მეორე კლიენტს; 

 

დასკვნა: 

ადვოკატმა არ უნდა განახორციელოს წარმომადგელობა თავდაპირველი კლიენტის წინააღმდეგ სხვა 

საქმეზე, თუ კლიენტს აქვს საფუძვლიანი მოლოდინი, რომ ის კვლავ გაუწევს მას მომსახურებას და 

წარმოადგენს მის ინტერესებს სასამართლოში. მიუხედავად საქმეთა დაკავშირების არ არსებობისა, 

ადვოკატი ვერ შეძლებს გაუწის საადვოკატო მომსახურება კლიენტს ერთ საქმეზე და მეორე საქმეზე 

მის წინააღმდეგ იმოქმედოს. შესაბამისად, ის ვალდებულია, რომ თავდაპირველ კლიენტს 

შეატყობინოს, რომ სამომავლოდ ვერ იქნება მისი ადვოკატი ან პირველი კლიენტისთვის 

მომსახურების გაწევის შემთხვევაში, უარი განუცხადოს მეორე კლიენტს წარმომადგენლობის 

განხორციელებაზე. 

 

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).  

 

 

კომისიის წევრი:                                                                                                                     /ინგა სეხნიაშვილი/ 

 

კომისიის წევრი:                                                                                                                  /ირაკლი კორძახია/ 

 

კომისიის წევრი:                                                                                                      /კონსტანტინე გელაშვილი/ 


