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ეთიკის კომისიის 

რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა 

ეთიკის კომისიის  შემადგენლობა: 

კომისიის თავმჯდომარე: თორნიკე ბაქრაძე 

კომისიის წევრი: კონსტანტინე გელაშვილი 

კომისიის წევრი: ანა ხურციძე 

კომისიის წევრი: ანა ლორია 

კომისიის წევრი: მარიკა არევაძე 

კომისიის წევრი: ინგა სეხნიაშვილი 

კომისიის წევრი: ირაკლი კორძახია 

კომისიის წევრი: ია გაბედავა 

კომისიის წევრი: არჩილ ჩოფიკაშვილი 

 

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 25.12.2018 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 016/18 

შეკითხვა: 

ადვოკატი წარმომადგენლობას უწევდა „ა“-ს (კლიენტი) ორ სამოქალაქო საქმის წარმოებაში 

სასამართლოში. წინამდებარე საქმეეში “ა”-ს სარჩელები მიმართული იყო მოპასუხე - შპს „ბ“-ს მიმართ და 

სასარჩელო მოთხოვნას წარმოადგენდა ერთ საქმეზე საიჯარო თანხების დაკისრება და მეორე საქმეზე 

ზიანის (მიუღებელი შემოსავალი) ანაზღაურება. ორივე საქმის წარმოება დასრულებული იქნა ადვოკატის 

კლიენტის („ა“-ს) სასარგებლოდ. აქ აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ საქმეებში მოპასუხედ გამოსული 

კომპანიის - შპს „ბ“-ს ერთ-ერთ დამფუძნებელი და პარტნიორი გახლდათ მოსარჩელე „ა“-ს მეუღლე 

(ქმარი). 

მოგვიანებით, იგივე ადვოკატი, წარმომადგენლობას გაუწევს სასამართლოში „გ“-ს, რომელიც არის „ა“-ს 

მეუღლე და შპს „ბ“-ს პარტნიორი. “გ“-ს სარჩელი, რომელზეც ადვოკატი მას გაუწევს წარმომადგენლობას 

სასამართლოში, მიმართულია შპს „ბ“-ს დირექტორის მიმართ და სასარჩელო მოთხოვნას წარმოადგენს 

დირექტორის მიერ ზიანის ანაზღაურება საზოგადოების (შპს „ბ“-ს) სასარგებლოდ. 
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გთხოვთ გვაცნობოთ, ადვოკატის მოქმედება ეწინააღმდეგება თუ არა ეთიკის კოდექსს და დადებითი 

პასუხის შემთვხევაში, გთხოვთ გვაცნობოთ კონკრეტულად თუ რომელი მუხლის დარღვევას აქვს ადგილი 

ადვოკატის მხრიდან.  

ანალიზი: 

ეთიკის კომისიას მიაჩნია, რომ ადვოკატის მოქმედება შესასწავლია ინტერესთა კონფლიქტის 

მარეგულირებელი წესების დაცვის კუთხით.  

 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის (შემდგომში „აპეკ“) 6.2-ის „ა“ პუნქტი: „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”. 

 

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“. 

 

„აპეკი“-ის 4.4. „ა“ პუნქტი: „ადვოკატს შეუძლია გაამჟღავნოს კონფიდენციალური ინფორმაცია კლიენტის 

თანხმობის საფუძველზე”.  

 

„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: ა) კლიენტის თანხმობით“. 

ინტერესთა კონფლიქტი შესაძლოა წარმოიშვას  არსებულ კლიენტებს შორის, კლიენტსა და მესამე პირს 

შორის, რომელთანაც დაკავშირებულია ადვოკატის ინტერესები, პირადად ადვოკატსა და კლიენტს შორის 

- პირადი ინტერესთა კონფლიქტი, ყოფილ კლიენტსა და არსებულ კლიენტს შორის.  

 

,,ადვოკატის მიერ საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პროცესში მნიშვნელოვანია ადვოკატმა 

თავი აარიდოს შემთხვევებს, როდესაც შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დადგეს ერთ-ერთის ინტერესი“ (იხ. 

ეთიკის კომისიის 2011 წლის 20 აპრილის გადაწყვეტილება, საქმე #015/10). 

“ადვოკატმა, რომელმაც კლიენტის საადვოკატო მომსახურებისას, წარმოადგინა სხვა კლიენტი, რომლის 

პოზიცია ყოფილი კლიენტისგან განსხვავებით არსებითად საწინააღმდეგოა იმავე ან დაკავშირებულ 

საქმეში, აშკარად არის აკრძალული... ეთიკის კომისია მიიჩნევს, რომ ადვოკატმა არ უნდა წარმოქმნას 

ინტერესთა კონფლიქტი ყოფილი და ამჟამად არსებულ კლიენტის ინტერესებს შორის. ადვოკატის 
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აღნიშნული ვალდებულება დაკავშრებულია კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნებასთან. 

ადვოკატმა ყოფილი კლიენტისაგან მიღებული კონფიდენციალური ინფორმაცია შემდეგში მის 

წინააღმდეგ არ უნდა გამოიყენოს, ამასთან ადვოკატმა უნდა აიცილოს კონფიდენციალური ინფორმაციის 

გამჟღავნების შესაძლო საფრთხის შექმნა (იხ.ეთიკის კომისიის 2015 წლის 22 ივნისის გადაწყვეტილება 

საქმეზე #023/15). 

„ეთიკის კომისიამ საქმეთა ურთიერთდაკავშირებიდან გამომდინარე, შეაფასა ინტერესთა კონფლიქტის 

შემთხვევა: „განსახილველ შემთხვევაში ადვოკატი თავდაპირველად წარმოადგენდა კლიენტის 

ინტერესებს და მისთვის ცნობილი იყო მისი პოზიცია, არგუმენტები და მტკიცებულებები. შემდეგში, 

ადვოკატი წარმოადგენდა სხვა კლიენტს ყოფილი კლიენტის წინააღმდეგ სამოქალაქო სამართლებრივ 

დავაში, რომელიც შინაარსობრივად და საგნობრივად ურთიერთდაკავშირებული იყო.  ადვოკატის მიერ 

განხორციელებული წარმომადგენლობა  წარმოშობდა ობიექტურ საფრთხეს ყოფილი კლიენტის 

წინააღმდეგ ადვოკატისათვის მიწოდებული ინფორმაციის კონფიდენციალობის დარღვევის თაობაზე ან 

რისკის ქვეშ დააყენებდა ადვოკატის მიერ არსებული კლიენტის დასაცავად ყველა კანონიერი საშუალების 

გამოყენების შესაძლებლობას“ (იხ.ეთიკის კომისიის 2011 წლის 09 ივნისის გადაწყვეტილება საქმეზე 

#092/10). 

ამერიკის იურისტთა ასოციაციამ მოდელური წესების შესაბამისად, განმარტა ინტერესთა კონფლიქტი  

შემთხვევაში, წარმომადგენლობის განხორციელების დაშვება: „ადვოკატის განგრძობად ეთიკურ 

ვალდებულებას წარმოადგენს, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, საადვოკატო მომსახურების 

დაწყებამდე, შეაფასოს პოტენციურად არსებული ინტერესთა კონფლიქტი და ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში, წარმომადგენლობა განახორციელოს მხოლოდ მოდელური წესის 1.6-ის დაცვით - 

კლიენტისგან მიღებული ინფორმირებული თანხმობის შემთხვევაში (იხ. ამერიკის იურისტთა ასოციაცია 

ABA  - The "Confidential Information" Conflict Is It Time For The ABA To Rethink Its Position On Waiver? by 

Brian J. Redding; ABA opinion 90-358). 

ადვოკატის მიერ პროფესიული საიდუმლოების დაცვა არის „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 

ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი, რომლის საფუძველზე ხორციელდება საადვოკატო საქმიანობა. ეს 

ნიშნავს იმას, რომ საადვოკატო საქმიანობის მომწესრიგებელი ნორმები და მათი განმარტებები 

შესაბამისობაში უნდა იყოს ამ პრინციპთან.  

შეკითხვიდან ირკვევა, რომ ადვოკატი წარმომადგენლობას უწევდა მოსარჩელე მხარეს „ა“-ს  (შემდგომში 

- „პირველი მოსარჩელე“) შპს „გ“-ს (შემდგომში - „კომპანია“) წინააღმდეგ ფულადი მოთხოვნის 

დაკისრების საქმეზე. პირველმა მოსარჩელემ აღნიშნული დავა მოიგო და კომპანიას მოუწია ზიანის 

ანაზღაურება მის სასარგებლოდ. ზემოაღნიშნული დავის დასრულების შემდეგ, კომპანიის პარტნიორმა, 

რომელიც ამავდროულად პირველი მოსარჩელის მეუღლეა, დერივატიული სარჩელით  მიმართა 

სასამართლოს კომპანიის დირექტორის წინააღმდეგ, მის მიერ კომპანიისთვის მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურების მოთხოვნით.  

აღნიშნული სასამართლო დავები ურთიერთდაკავშირებულია, რადგან მეორე დავის საფუძველი 

წარმოშვა პირველი დავის კომპანიის საწინააღმდეგოდ დასრულებამ.  შედეგად პირველ დავაზე 

მიღებული ინფორმაცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნას მეორე დავაში კომპანიის დირექტორის 

წინააღმდეგ.   
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ამ შემთხვევაში, ინტერესთა კონფლიქტის განსაზღვრის ჭრილში, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 

საადვოკატო მომსახურების დაწყების ეტაპიდანვე, ადვოკატს წარმოეშობა პროფესიული 

პასუხისმგებლობა კლიენტის საქმის მიმართ და ის ვალდებულია  შემდგომში პროფესიულ 

ვალდებულებასთან შეუთავსებელი მოქმედებები არ განახორციელოს, მათ შორის, მეორე კლიენტის 

ინტერესების სასარგებლოდ არ გამოიყენოს პირველი კლიენტისგან მიღებული კონფიდენციალური 

ინფორმაცია, რამაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს თავდაპირველი კლიენტის საქმეს. შესაბამისად, 

შესაძლებელია, არსებობდეს ისეთი შემთხვევა, როდესაც საქმეთა შორის ინტერესთა კონფლიქტის 

არსებობით, კლიენტის საქმეს შედეგობრივად ზიანი არ ადგებოდეს, თუმცა ახალ საქმეში ადვოკატის 

ჩართვა საზიანო იყოს კლიენტისთვის, იმდენად, რამდენადაც ადვოკატს მას გაანდო კონფიდენციალური 

ინფორმაცია, რომლის გამოყენებაც მხოლოდ აპეკ-ის 4.4.-ის შემთხვევაში - ინფორმირებული თანხმობით 

შეეძლება.  

მოცემულ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ საქმეები დაკავშირებულია, ადვოკატის კლიენტი 

თავიდან იყო პირველი მოსარჩელე. თუ ადვოკატი ჩაერთვება მეორე დავაში, მისი კლიენტი იქნება - 

კომპანიის პარტნიორი. კითხვაში მოცემული გარემოებები არ იძლევა შესაძლებლობას დავადგინოთ, 

წარმოადგენდა თუ არა კომპანიის პარტნიორის ინტერესს პირველ დავის პირველი მოსარჩელის თუ 

კომპანიის სასარგებლოდ დასრულება. თუმცა რადგან პირველი მოსარჩელე და კომპანიის პარტნიორი 

მეუღლეები არიან ვაკეთებთ დაშვებას, რომ მათი ინტერესები თანმხვედრია. მათ შორის რაიმე კავშირის 

არარსებობისას, ბუნებრივია, რომ კომპანიის პარტნიორი დაინტერესებული იქნებოდა დავის კომპანიის 

სასარგებლოდ გადაწყვეტით და შესაძლებელია სხვაგვარი ყოფილიყო რეკომენდაციის შინაარსი და 

შედეგიც.  

რადგან კონფიდენციალობის ვალდებულება არ არის შემოსაზღვრული დროში, წარმომადგენლობის 

დასრულების შემდეგაც კომპანიის პარტნიორის ინტერესების დაცვის დაწყებამდე, ადვოკატმა უნდა 

შეამოწმოს, ხომ არ ექმნება საფრთხე პირველი მოსარჩელის საქმესთან დაკავშირებულ კონფიდენციალურ 

ინფორმაციას ახალ დავაში პარტნიორის ინტერესების კეთილსინდისიერად და კვალიფიციურად 

დაცვისას. კლიენტი ანდობს მისი საქმის თაობაზე ინფორმაციას ადვოკატს ეფექტური იურიდიული 

მომსახურების უზრუნველსაყოფად. „კლიენტისათვის ეს არის წამახალისებელი ფაქტორი, რათა მოიძიოს 

იურიდიული დახმარება და სრულყოფილად და გულწრფელად დაამყაროს კომუნიკაცია, მიაწოდოს 

ინფორმაცია ადვოკატს ნებისმიერ საკითხზე, რამდენადაც უხერხული და სამართლებრივად საზიანო არ 

უნდა იყოს ეს მისთვის“ (იხ. ჯეიმს მოლიტერნო, ჯორჯ ჩ.ჰარისი, „ადვოკატთა პროფესიული გლობალური 

საკითხები“, თბილისი, 2014 წ. გვ.116 ).  

დავების კავშირი წარმოშობს გონივრულ ვარაუდს, რომ პირველი მოსარჩელისგან მიღებული 

კონფიდენციალური ინფორმაცია ადვოკატს შეიძლება დაეხმაროს მეორე დავაში კომპანიის დირექტორის 

საწინააღმდეგოდ. ამ შემთხვევაში ერთმანეთს უპირისპირდება ადვოკატის ორი ვალდებულება: პირველი 

მოსარჩელის მიმართ კონფიდენციალობის დაცვის ვალდებულება (აპეკ 4.1 მუხლი) და კომპანიის 

პარტნიორის მიმართ ვალდებულება, იმოქმედოს კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე და დააყენოს 

ისინი სხვა პირების ინტერესებზე მაღლა (აპეკ 5 მუხლი).  

შედეგად, ადვოკატს აპეკ-ის 6.2.ა მუხლის საფუძველზე ადვოკატს ეკრძალება კომპანიის პარტნიორის 

წარმომადგენლობა კომპანიის დირექტორის წინააღმდეგ ზიანის ანაზღაურების მიზნით. თუმცა 

კონფიდენციალობის ვალდებულება არ არის ადვოკატის აბსოლუტური ვალდებულება და არსებობს 

პროფესიული რეგულაციებით დადგენილი გამონაკლისები. 
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აპეკ-ი ითვალისწინებს კლიენტის თანხმობის შემთხვევაში, საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

გამჟღავნების შემთხვევას. ინფორმირებული თანხმობის მიღება - ეს არის ინტერესთა კონფლიქტის 

უფლებაზე უარის თქმა. შესაბამისად, თუ ადვოკატი მიიღებს მკაფიოდ და ცხადად გამოხატულ 

ინფორმირებულ თანხმობას პირველი მოსარჩელისგან,  მაშინ აღარ იარსებებს დაპირისპირებული 

ვალდებულებები პირველი მოსარჩელის და კომპანიის პარტნიორის მიმართ. ადვოკატს შეეძლება 

კომპანიის პარტნიორის ინტერესების საუკეთესოდ დაცვა, მათ შორის პირველი დავიდან მიღებული 

კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოყენებით.   

ამერიკის მოდელური წესით Model Rules of Professional Conduct (1.7) დარეგულირებულია ინტერესთა 

კონფლიქტის არსებობისას, როდის შეუძლია ადვოკატმა აწარმოოს წარმომადგენლობა:  

1. ადვოკატი აცნობიერებს, რომ ორივე კლიენტისთვის უზრუნველყოფს კომპეტენტურ და 

კეთილსინდისიერ წარმომადგენლობას; 

2. წარმომადგენლობა კანონით არ არის აკრძალული; 

3. წარმომადგენლობა არ მოიცავს საქმისწარმოებას სასამართლოში ერთ დავაში ან სხვა საპროცესო 

მოქმედებაში, როდესაც მხარეების მოწინააღმდეგენი არიან; 

 4. თითოეული კლიენტი, რომელზეც ინტერესთა კონფლიქტი ახდენს გავლენას, იძლევა 

ინფორმირებულ წერილობით თანხმობას.  

ამერიკის მოდელური წესებისგან განსხვავებით, აპეკ-ის 6.2 ა მუხლი არ ითვალისწინებს გამონაკლისს. 

თუმცა რადგან ამ ნორმაში ერთმანეთს უპირისპირდება ორი კლიენტის მიმართ ვალდებულებები, 

რომელთაგან ერთი ვალდებულება არ არის აბსოლუტური და კლიენტის ინფორმირებული თანხმობით 

ექვემდებარება გაუქმებას, ეს თავად 6.2.ა მუხლს აქცევს არააბსოლუტურ ვალდებულებად, რომელიც 

გარკვეულ გამონაკლისებს ექვემდებარება.   

ინფორმირებული თანხმობის მისაღებად ადვოკატმა პირველ მოსარჩელეს გასაგებად უნდა აუხსნას 

შესაძლო უარყოფითი შედეგები,  რაც ამ თანხმობის გაცემას უკავშირდება, ურჩიოს რომ მან აიღოს 

დამოუკიდებელი საადვოკატო რჩევა გადაწყვეტილების მიღებამდე. სასურველია, რომ თანხმობა 

გაცემული იყოს იმგვარი ფორმით, რომლის მისი გაცემის მარტივი შემოწმების საშუალებას იძლევა, მაგ. 

მატერიალური ან  ელექტრონული ფორმით.  

მხოლოდ პირველი მოსარჩელისგან ინფორმირებული თანხმობის მიღების შეთხვევაში, რომელიც 

ადვოკატს უფლებას აძლევს გამოიყენოს კონფიდენციალური ინფორმაცია კომპანიის პარტნიორის 

სასარგებლოდ ახალ დავაში, ადვოკატი უფლებამოსილია წარმოადგინოს კომპანიის პარტნიორის 

ინტერესები დირექტორის წინაააღმდეგ.  

დასკვნა: 

„ა“-ს დავა შპს „ბ“-ს წინააღმდეგ და „გ“-ს დავა შპს „გ“-ს დირექტორის  წინააღმდეგ დაკავშირებული 

საქმეებია. ადვოკატის ვალდებულება, დაიცვას „ა“-ს მიმართ კონფიდენციალობა, დაუპირისპირდება „გ“-

ს მიმართ ვალდებულებას დააყენოს მისი ინტერესები სხვა პირების ინტერესებზე მაღლა. შესაბამისად ამ 

პირობებში ზოგადი წესით ადვოკატს ეკრძალება „გ“-ს წარმომადგენლობა.  ადვოკატს შეუძლია „გ“-ს 

წარმომადგენლობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ „ა“-გან მიიღებს ინფორმირებულ თანხმობას, რომ მან 

გამოიყენოს პირველ დავასთან დაკავშირებული კონფიდენციალური ინფორმაცია იმ ფარგლებში, რაც 
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აუცილებელი იქნება „გ“-ს  ინტერესების კვალიფიციურად დასაცავად კლიენტის ინტერესების 

უპირატესობის პრინციპის შესაბამისად.  

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 თავმჯდომარე:                                                                                                        /თორნიკე ბაქრაძე/ 

 

კომისიის წევრი:                                                                                                          /კონსტანტინე გელაშვილი/ 

 

კომისიის წევრი:                                                                                                                                    /ანა ხურციძე/ 

 

კომისიის წევრი:                                                                                                                                       /ანა ლორია/ 

 

კომისიის წევრი:                                                                                                                                /მარიკა არევაძე/ 

 

კომისიის წევრი:                                                                                                                           /ინგა სეხნიაშვილი/ 

 

კომისიის წევრი:                                                                                                                          /ირაკლი კორძახია/ 

 

კომისიის წევრი:                                                                                                                                     /ია გაბედავა/ 

 

კომისიის წევრი:                                                                                                                     /არჩილ ჩოფიკაშვილი/ 

 


