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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: 005/19 

შეკითხვა: 

გთხოვთ მომცეთ რეკომენდაცია, აქვს თუ არა საპროცესო წარმომადგენლობის უფლება 

ადვოკატს იმ საქმეში, სადაც არსებობს შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებები: 

 

2017 წელს ადვოკატს მიმართა „პირველმა კლიენტმა“. სრულყოფილი კონსულტაცია მისთვის არ 

გაუწევია, რადგან მას არ ჰქონდა დოკუმენტაცია სრულყოფილად წარდგენილი და ეს 

შეუძლებელი იყო. ამის შემდეგ, მას ადვოკატთან კომუნიკაცია არ ჰქონია. მიუხედავად ამისა, 

ადვოკატმა მისგან მიიღო საკმაოდ მოცულობითი ინფორმაცია. გაეცნო მის მიერ წარმოდგენილ 

დოკუმენტებს, თუმცა მათი ასლები არ დაუტოვებია. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ 

ადვოკატს მისთვის კონსულტაცია სრულყოფილი ფორმით არ გაუწევია, სავარაუდოდ, ურჩევდა 

გზებს რა სახის ინფორმაცია, რა გზით უნდა მოეგროვებინა, ზოგადად, მსგავსი კატეგორიის 

საქმეები რა მიმართულებით განიხილება და ა.შ. ასევე, მნიშვნელოვანია იმის მითითება, რომ 

ყველაფერი, რაც მან ადვოკატს უთხრა შეესაბამება რეალობას. 

2019 წელს ადვოკატს მიმართა მეორე კლიენტმა, მას სურს აპელაციაში წარმომადგენლობა და 

როცა ადვოკატი ეცნობოდა საქმეს აღმოჩნდა, რომ მისი მოწინააღმდეგე მხარე არის 

თავდაპირველი კლიენტი. აღმოჩნდა, რომ თავდაპირველმა კლიენტმა ამჟამინდელი კლიენტის 
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მიმართ დაიწყო დავა, მოიგო პირველი ინსტანციის სასამართლოში და ახლა წაგებულ მხარეს, 

ანუ ამჟამინდელ კლიენტს სურს გადაწყვეტილების სააპელაციო წესით გასაჩივრება. 

სახეზეა თუ არა მოცემულ შემთხვევაში, ინტერესთა კონფლიქტი. 

ანალიზი: 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის (აპეკ-ის) 6.2(ა): “ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს იმ 

შემთხვევებშიც, როდესაც: ადვოკატის ვალდებულებები ორი ან მეტი კლიენტის 

წარმომადგენლობისას ერთი და იგივე ან ერთმანეთთან დაკავშირებულ საქმეში 

ურთიერთსაწინააღმდეგოა ან არსებობს ასეთი წინააღმდეგობის წარმოშობის მნიშვნელოვანი 

საფრთხე“. 

აპეკ-ის 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 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“.  

ინტერესთა კონფლიქტმა შესაძლებელია თავი იჩინოს, როგორც საადვოკატო მომსახურების 

დაწყებამდე, ისე მისი განხორციელებისას ან დასრულების შემდეგ. აპეკ-ის 2.6 (ა) განსაზღვრავს 

ინტერესთა კონფლიქტის ან მისი წარმოქმნის მნიშვნელოვანი საფრთხის არსებობას ორი ან მეტი 

კლიენტისთვის ერთი და იგივე ან დაკავშირებულ საქმეში საადვოკატო მომსახურების გაწევისას.  

ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის ერთ-ერთი შემთხვევაა, როდესაც  საფრთხე ექმნება 

საადვოკატო საქმიანობის დროს მიღებულ კონფიდენციალურ ინფორმაციას. 

„კონფიდენციალური ინფორმაციის ხელყოფის საფრთხის შექმნა, ინტერესთა კონფლიქტისას, 

გადამწყვეტი გარემოებაა, რომ ადვოკატის მიერ წარმომადგენლობის გაგრძელების შემთხვევაში 

მის მიერ ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობის ვალდებულება დადგინდეს“ („ეთიკის 

კომისიის საქმიანობა, პრეცედენტები, რეკომენდაციები 2010-2013 წ.წ გვ.40“). 

„ადვოკატის მიერ პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას კლიენტის შესახებ ნებისმიერი 

წყაროდან მიღებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური. ადვოკატი პასუხისმგებელია 

კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვაზე არამხოლოდ ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის 

დაწყების ეტაპიდან, არამედ იმ შემთხვევაშიც, როდესაც პირს სურს მიიღოს მისი საადვოკატო 

მომსახურება და ადვოკატი მიიღებს ინფორმაციას საქმესთან დაკავშირებით, რა შემთხვევაშიც 

ადვოკატს წარმოეშობა პროფესიული პასუხისმგებლობა დაიცვას ეთიკური ვალდებულება და არ 

გაამჟღავნოს კონსულტაციის მსურველი პირის საქმესთან დაკავშირებით მიღებული 

ინფორმაცია“ (დისციპლინური საქმე #071/17, ეთიკის კომისიის 2018 წლის 22 თებერვლის 

გადაწყვეტილება). 

„ადვოკატს ეკრძალება საადვოკატო მომსახურების გაწევა კლიენტებისათვის, რომელთაც 

არსებითად საწინააღმდეგო პოზიცია გააჩნია იმავე დავაში. ადვოკატი ვერ შეძლებს 

პარალელურად ორი კლიენტის საუკეთესო ინტერსების დაცვას თუ ისინი პროცესუალურ 
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მოწინააღმდეგეებს წარმოადგენენ“ (დისციპლინური საქმე #079/14, ეთიკის კომისიის 2015 წლის 

06 აგვისტოს  გადაწყვეტილება ).  

მოცემულ შემთხვევაში, ირკვევა, რომ ადვოკატს მიმართა კონსულტაციის მიღების მსურველმა 

პირმა - „პირველმა კლიენტმა“, რომელმაც გაანდო საქმის გარემოებები, მათ შორის გააცნო 

დოკუმენტაცია. შეკითხვაში მითითებულ გარემოებას, რომ ადვოკატს სრულყოფილი 

კონსულტაცია არ გაუცია და საადვოკატო მომსახურების მიღების მსურველ პირს ურჩია რა სახის 

დოკუმენტაცია მოეგროვებინა, შეფასების საკითხია და დასკვნის მიზნებისთვის არ აქვს 

მნიშვნელობა. 

ადვოკატის ვალდებულებები კონსულტაციის მიღების მსურველთან შეხვედრის ეტაპიდანვე 

წარმოიშვება. პოტენციური კლიენტი საადვოკატო მომსახურების მიღების მიზნით, აცნობს მისი 

საქმის თაობაზე ინფორმაციას, რომელიც დაცული უნდა იყოს ადვოკატის პროფესიული 

ვალდებულების შესაბამისად. განსახილველ შემთხვევაში, ადვოკატმა მიიღო ინფორმაცია 

„პირველი კლიენტის“ საქმეზე და  თავის მხრივ მან ურჩია, საქმის უკეთესად წარმართვისთვის 

რომელი დოკუმენტები დასჭირდებოდა.  

მოცემულ შემთხვევაში, ადვოკატს მიმართა სხვა პირმა იმავე საქმეზე საადვოკატო მომსახურების 

მისაღებად, რომელზედაც მას პირველმა კლიენტმა მიმართა. მხარეები სასამართლოში საქმის 

განხილვის ეტაპზე მოწინააღმდეგე მხარეები არიან, მათი ინტერესები ერთმანეთს 

უპირიპისრდება. ადვოკატი პირველი კლიენტისგან ფლობს ინფორმაციას ამ საქმეზე. ადვოკატი 

დაარღვევს ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობის პრინციპს, იმ შემთხვევაში, თუ  ის 

განაგრძობს მეორე კლიენტის ინტერესების დაცვას, რამაც შესაძლოა, მნიშვნელოვნად მიაყენოს 

ზიანი პირველი კლიენტის ინტერესებს და ხელყოს საქმესთან დაკავშირებით მიღებული 

კონფიდენციალური ინფორმაცია მეორე კლიენტის ინტერესების სასარგებლოდ.  

ადვოკატს პროფესიულ ვალდებულებები, კონსულტაციის მსურველი პირის მიმართ, სანამ 

წარმოიშვება ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა, საკმაოდ შემოსაზღვრულია. ერთ-ერთი 

მათგანია  უკვე მიღებული ინფორმაციის საიდუმლოდ დაცვის ვალდებულება, რომელიც 

ადვოკატს ბოჭავს იმისდა მიუხედავად, დაიწყო თუ არა ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა.  

ეს ვალდებულება შეიძლება იყოს ასევე ინტერესთა კონფლიქტის  წარმოშობის და შედეგად 

ადვოკატის დისკვალიფიკაციის საფუძველი, თუ ადვოკატს კონსულტაციის მსურველი პირის 

მოწინააღმდეგე მხარე მიმართავს საადვოკატო მომსახურების მისაღებად.  

თუ ადვოკატმა კონსულტაციის მსურველ პირს მისცა გარკვეული რჩევები მტკიცებულებების 

მოგროვებასთან ან არსებულ სასამართლო პრაქტიკასთან დაკავშირებით, მაშინ უკვე 

წარმოიშვება ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა, ხოლო აპეკი უკვე სრული მოცულობით იწყებს 

მოქმედებას.   

ინტერესთა კონფლიქტის დადგენისთვის და ადვოკატის დისკვალიფიკაციისთვის, არ აქვს 

მნიშვნელობა, ადვოკატი აპირებს თუ არა კონფიდენციალურ ინფორმაციის გამოყენებას მეორე 

კლიენტის სასარგებლოდ. ის ფაქტი, რომ კონფიდენციალური ინფორმაცია მიღებული აქვს 

ადვოკატს, უკვე მისი დისკვალიფიკაციის საფუძველია, რადგან ამ შემთხვევაში, არსებობდეს 

დაპირისპირებული ინტერესი: კონფიდენციალობის დაცვა კონსულტაციის მიღების მსურველის 
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მიმართ და მისი მოწინააღმდეგე მხარის ინტერესების დაცვა, ადვოკატის ხელთ არსებული ყველა 

კანონიერი საშუალებით. ადვოკატმა შეიძლება იცოდეს რაიმე გარემოება, რომელიც  ახალი 

კლიენტის სასარგებლოა, ამავე დროს მას ეკრძალებოდეს ამ ცოდნის გამოყენება, რადგან ის 

მიRებულია მოწინააღმდეგე მხარისგან. შედეგად, ადვოკატმა შეიძლება ახალი კლიენტის 

სასარგებლოდ განახორციელოს ისეთი მოქმედება, რომელსაც ის არ განახორციელებდა, 

მოწინააღმდეგე მხარისგან მიღებული ინფორმაციის ქონის გარეშე.  

კიდევე ერთი გარემოება, რომელიც შესაფასებელია ადვოკატის მიერ მეორე კლიენტის 

მომსახურების დაწყებისას  არის ნდობის პრინციპი - აპეკ-ის მე-3 მუხლი.  აღნიშნული პრინციპი 

არ მოიცავს მხოლოდ კონკრეტული კლიენტის ნდობას კონკრეტული ადვოკატის მიმართ. 

რადგან აპეკ-ის პრეამბულის საფუძველზე ადვოკატის ვალდებულებაა იზრუნოს ადვოკატის 

პროფესიისადმი მაღალი ნდობის მოპოვებისთვის, ნდობის პრინციპი უნდა განიმარტოს 

ფართოდ და ასევე მოიცვას ნდობა ადვოკატის პროფესიის მიმართ.  

 თუ კონსულტაციის მსურველი პირი, იხილავს იმ ადვოკატს, რომელსაც მან კონფიდენციალური 

ინფორმაცია მიაწოდა, მოწინააღმდეგე მხარის ადვოკატად, ობიექტური თვალთახედვით, ამ 

ფაქტმა შეიძლება ამ პირს დააკარგვინოს ნდობა არამარტო კონკრეტული ადვოკატის მიმართ, 

(რაც ამ შემთხვევაში, არ უნდა იქნას განხილული ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობის 

არარსებობის გამო),  არამედ ადვოკატის პროფესიის მიმართ. შედეგად ადვოკატის მიერ 

მოწინააღმდეგე მხარის დაცვა სასამართლო პროცესში კონფიდენციალობის დარღვევის გარდა, 

ადვოკატის პროფესიის მიმართ ნდობის დაკარგვის რისკსაც შეიცავს.  

ამასთან, ეთიკის კომისიის წინამდებარე დასკვნა შეეხება იმ შემთხვევას, როდესაც ადვოკატს 

სთავაზობენ იმავე სასამართლო პროცესში წარმომადგენლობას.  იმავე სასამართლო პროცესში 

მოწინააღმდეგე პირების ინტერესების დაპირისპირება ყველაზე მწვავეა და ამიტომ ვერ 

აღმოიფხვრება იმ თუნდაც კონსულტაციის მსურველი პირისგან ინფორმირებული თანხმობის 

მიღებით.  

ეთიკის კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია, დამატებით გასცეს რჩევა, რომელიც 

დაკავშირებულია შეკითხვაში მოცემულ პრობლემასთან: იმ მიზნით, რომ ადვოკატმა შეამციროს 

შესაძლო დისკვალიფიკაციის შესაძლებლობა მომავალში, სანამ არ შეუთანხმებს მომსახურების 

პირობებს პოტენციურ კლიენტს, არ გაარკვევს ინტერესთა კონფლიქტის საკითხს და არ 

დარწმუნდება, რომ ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა წარმოიშვა, არ მიიღოს მისგან 

კონფიდენციალური ინფორმაცია და არ გაუწიოს საადვოკატო მომსახურება. 

დასკვნა:  

ადვოკატს კონსულტაციის მიღების მსურველი პირის მიმართ აკისრია პროფესიული 

ვალდებულება დაიცვას მის საქმესთან დაკავშირებული კონფიდენციალური ინფორმაცია და არ 

დაუშვას მისი ინტერესების წინააღმდეგ იმავე საქმეზე წარმოადგინოს სხვა კლიენტის 

ინტერესები, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ხელყოფს ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობისა და 

კონფიდენციალობის პრინციპებს. 
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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/ 


