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ეთიკის კომისიის 

რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა 

პირველი დისციპლინური კოლეგიის შემადგენლობა: 

კომისიის თავმჯდომარე - კონსტანტინე გელაშვილი 

კომისიის წევრი - ანა ხურციძე 

კომისიის წევრი - ანა ლორია  

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი - 17.06.19 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი - 006/19 

შეკითხვა: 

წარმოადგენს თუ არა ადვოკატთა ეთიკის კოდექსის დარღვევას შემდეგი შემთხვევა:  ადვოკატი, 

თავისი კლიენტის წარმომადგენლობისას, ითხოვს თავის კლიენტსა და ერთ-ერთ პირს შორის 

დადებული ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ბათილობას. ამავდროულად,  იდენტური 

სტანდარტული პირობები, ხელშეკრულებაში უდევს ადვოკატის მეორე კლიენტს, რომელიც 

არანაირ კავშირში არაა პირველი კლიენტის დავასთან, თუმცა პირველი კლიენტის მოთხოვნის 

დაკმაყოფილების, ანუ იდენტური სტანდარტული პირობების ბათილობის პრეცედენტი, შესაძლოა, 

ნეგატიურად აისახოს  მეორე კლიენტის ინტერესებზე.  

პირველი კლიენტის წარმომადგენლობას ადვოკატი ახორციელებს სასამართლოში, სადაც ერთ-ერთ 

სასარჩელო მოთხოვნას წარმოადგენს სტანდარტული პირობების ბათილობა. მეორე 

კლიენტს  ადვოკატი უწევს ყველა სახის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლებრივ 

მომსახურებებას, მათ შორის ხელშეკრულებების შედგენას, სასამართლოში და ადმინისტრაციულ 
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ორგანოებში წარმომამდგენლობას. სტანდარტული პირობების შემთავაზებელი ორგანიზაცია 

ახორციელებს იმავე საქმიანობას, რასაც მეორე კლიენტი.  ამასთან, მეორე 

კლიენტს  ხელშეკრულებაში უდევს იგივე სტანდარტული პირობები, რომლის ბათილობასაც 

ითხოვს  პირველი კლიენტი ორგანიზაციის მიმართ წარდგენილი სარჩელის საფუძველზე. 

 

ანალიზი: 

ადვოკატის მიერ „პირველი“ და „მეორე კლიენტის“ წარმომადგენლობა ქმნის ინტერესთა 

კონფლიქტის წარმოქმნის საფრთხეს.  

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). 

ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს იმ შემთხვევებში, როდესაც კლიენტის ინტერესების შესაბამისად 

მოქმედების ვალდებულება ეწინააღმდეგება, ან არსებობს ასეთი წინააღმდეგობის წარმოშობის 

მნიშვნელოვანი საფრთხე ამ ადვოკატთან დაკავშირებული პირის ინტერესებთან (ადვოკატთა 

პროფესიული ეთიკის კოდექსი, მუხლი 6.2(ბ)). 

„კლიენტის ინტერესებს შორის კონფლიქტი არსებობს, თუ ადვოკატის მიერ ერთ-ერთი 

კლიენტისათვის მიცემული რჩევა ან განხორციელებული წარმომადგენლობა ზიანს აყენებს სხვა 

კლიენტის ინტერესს“ (ეთიკის კომისიის 2011 წლის 24 იანვრის გადაწყვეტილება, საქმე №015/10). 

მოცემულ შემთხვევაში, ადვოკატი იურიდიულ მომსახურებას უწევს ორ კლიენტს. ორივე 

კლიენტისთვის გასაწევი იურიდიული მომსახურების შინაარსი სხვადასხვაა. „პირველი კლიენტი“, 

როგორც მოსარჩელე, ითხოვს სახელშეკრულებო დავიდან გამომდინარე, ხელშეკრულებაში 

არსებული სტანდარტული პირობების ბათილობას ორგანიზაციის წინააღმდეგ.  „მეორე კლიენტი“, 

მსგავსად „პირველი კლიენტის“ მოწინააღმდეგე მხარისა, არის იმავე სტანდარტული პირობების 

შემთავაზებელი ორგანიზაცია, რომელსაც ადვოკატი უწევს იურიდიულ მომსახურებას ყველა სახის 

ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საქმეზე.  

როგორც აღინიშნა, ორივე კლიენტისათვის გასაწევი იურიდიულ მომსახურებათა შინაარსი 

საქმეებიდან გამომდინარე სხვადასხვაა, თუმცა ერთმანეთთან დაკავშირებულია იმდენად, 

რამდენადაც ერთი და იგივე სტანდარტული პირობები წარმოადგენს, როგორც „პირველი 

კლიენტის“, ასევე „მეორე კლიენტის“ სახელშეკრულებო ურთიერთობის ნაწილს.  

წარმოდგენილი ფაქტებიდან ირკვევა, რომ სწორედ ხელშეკრულებებში არსებულმა ერთი და იმავე 

სტანდარტულმა პირობებმა დააპირიპისრა ორივე კლიენტის ინტერესები ერთმანეთს. კერძოდ, 

„პირველი კლიენტის“ სასარგებლოდ სასამართლო დავის დასრულება გამოიწვევს „მეორე 

კლიენტის“ საქმის დაზიანებას და მისი ინტერესების არახელსაყრელ მდგომარეობაში ჩაყენებას, 

რამდენადაც, სასამართლო გადაწყვეტილება, თუ ის „პირველი კლიენტის“ სასარგებლოდ 

დამთავრდება, „არასასურველად“ პრეცედენტული იქნება „მეორე კლიენტის“ საქმისთვის.  
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ამ შემთხვევაში, მართალია, „პირველი კლიენტის“ მოწინააღმდეგე მხარე სხვა პირია და დავის 

საგანი პირდაპირ არ არის კავშირში „მეორე კლიენტთან“, თუმცა უშუალოდ, საქმის შინაარსმა, 

კერძოდ, „საერთო“ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ბათილობის მოთხოვნის შესახებ 

სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე შედეგობრივად დამოკიდებული გახდება  

„მეორე კლიენტის“ ინტერესები. ასეთ შემთხვევაში, ვერ იქნება უზრუნველყოფილი ადვოკატის 

დამოუკიდებლობა ორივე კლიენტისათვის საადვოკატო მომსახურების გაწევისას, იმდენად 

რამდენადაც კლიენტების ინტერესები საქმეში არსებული ფაქტებიდან გამომდინარე, ერთმანეთს 

დაუპირისპირდება. მოცემულ შემთხვევაში, ადვოკატის ერთი კლიენტის ინტერესები 

დამოკიდებული გახდება მეორე კლიენტის საქმის შედეგზე, რა დროსაც საფრთხე  შეექმნება ერთ-

ერთის ინტერესს. 

შესაბამისად, ადვოკატმა თავი უნდა შეიკავოს მსგავსი წარმომადგენლობისაგან, თუმცა ამ 

შემთხვევაში. ადვოკატს შეუძლია გააგრძელოს იმ ორგანიზაციის წარმომადგენლობა, რომლის 

„სტანდარტული პირობების“ ბათილობასაც ითხოვს „პირველი კლიენტი“.  

დასკვნა:  

ადვოკატის მიერ „პირველი“ და „მეორე კლიენტის“ წარმომადგენლობა ქმნის ინტერესთა 

კონფლიქტის წარმოქმნის საფრთხეს, რადგან შესაძლოა სასამართლომ დააკმაყოფილოს „პირველი 

კლიენტის“ მოთხოვნა სტანდარტული პირობების ბათილად ცნობის თაობაზე, რაც თავისთავად 

უარყოფით პრეცედენტს შექმნის „მეორე კლიენტის“ საქმეში. შესაბამისად,  ადვოკატმა თავი უნდა 

შეიკავოს „პირველი კლიენტის“ წარმომადგენლობისაგან და გააგრძელოს „მეორე კლიენტის“ 

წარმომადგენლობა, რადგან „პირველი“ და „მეორე კლიენტის“ საქმეები ერთმანეთთან პირდაპირ არ 

არის დაკავშირებული და ერთ საქმეში მიღებული კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოყენება არ 

იქნება აუცილებელი ადვოკატის მიერ მეორე კლიენტის ინტერესების სრულყოფილად დასაცავად.  

 

მითითება: ეთიკის კომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაცია არის მხოლოდ სარეკომენდაციო 

ხასიათის მოსაზრება და არ აქვს სავალდებულო ხასიათი. 

 

 

კოლეგიის თავმჯდომარე -                                                                                          /კონსტანტინე გელაშვილი/  

 

კოლეგიის წევრი -                                                                                                                            /ანა ხურციძე/ 

 

კოლეგიის წევრი -                                                                                                                              /ანა ლორია/ 


