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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: 07.05.2019 

 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 003/19 

შეკითხვა: 

           ადვოკატ „გ“-ს კლიენტს თავის ყოფილ მეუღლესთან აქვს დავა სასამართლოში, დავის საგანი - 

ბავშვის ნახვა და მასთან ურთიერთობა. სასამართლოში დავის განხილვის დროს სასამართლომ 

მეუღლეებს დაავალა ფსიქო-კონსულტირება. ადვოკატ „გ“-ს კლიენტის „ც“-ს ყოფილი მეუღლე 

წავიდა ფსიქო-კონსულტირებაზე „------ ცენტრში“. კლიენტი „ც“ იძულებული იყო წასულიყო 

იგივე ცენტრში, ვინაიდან აუცილებელი იყო მეუღლეებს ერთ ფსიქოლოგთან გაევლოთ 

კონსულტირება. 

„----- ცენტრში“ მისულ ადვოკატ „გ“-ს კლიენტს შეხვდნენ იურისტი და ადვოკატი და 

გაესაუბრნენ საქმის ყველა დეტალზე. გარკვეული პერიოდი „ც“ დადიოდა ამ ცენტრში და 

იღებდა რჩევებს, ასევე გადიოდა თერაპიას. „ცენტრის“ ადვოკატმა „ც“-ს დააწერინა განცხადება 

და უთხრა რომ იგი გახდებოდა აღნიშნული ორგანიზაციის ბენეფიციარი და დაეხმარებოდნენ 

მეუღლესთან კონფლიქტის მოგვარებაში. „ც“-ს „ცენტრის“ ადვოკატზე არ გაუცია მინდობილობა, 

თუმცა ადვოკატი „ც“-სთან შეხვედრებს ესწრებოდა და ისმენდა ყველა დეტალს დავის საკითხზე. 
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ორგანიზაციის უფროსის დავალებით ესწრებოდა შეხვედრებს ეს ადვოკატიც. „ც“-ს უთხრეს, რომ 

ის გახდა ამ ორგანიზაციის ბენეფიციარი და მიიღებდა ყველა სერვისს ორგანიზაციისაგან 

 

ის ადვოკატი, რომელიც „------ ცენტრში“ დახვდა „ც“-ს და გაესაუბრა, რომელმაც ყველაფერი 

მოისმინა „ც“-სგან სადავო საკითხზე თავის ყოფილ მეუღლესთან სასამართლო დავასთან 

დაკავშირებით, რამოდენიმე კვირის შემდეგ სასამართლო სხდომაზე წარსდგა, როგორც  „ც“-ს 

ყოფილი მეუღლის ადვოკატი და შეიქმნა ზიანის მიყენების საფრთხე „ც“-სთვის. აღნიშნულის 

გამო, სასამართლო სხდომაზე ადვოკატმა „გ“-მ, როგორც „ც“-ს წარმომადგენელმა დააყენა 

შუამდგომლობა ადვოკატის აცილებაზე, თუმცა სასამართლომ აღნიშნა, რომ კანონმდებლობა არ 

ითვალისწინებს ადვოკატის აცილებას და აღნიშნულზე ვერ იმსჯელებდა. სასამართლო სხდომა 

გადაიდო, თუმცა არსებობს საფრთხე, რომ შემდეგ სხდომაზე იგივე ადვოკატი გამოცხადდეს 

სასამართლო სხდომაზე და მიაყენოს ზიანი „ც“-ს. შესაბამისად, როგორ უნდა შეფასდეს „-----

ცენტრის“ ადვოკატის ქმედება და როგორ უნდა მოიქცეს ადვოკატი „გ“ და კლიენტი „ც“ . 

 

ანალიზი: 

კოლეგიამ მიაჩნია, რომ ადვოკატის მოქმედება შესასწავლია კანონიერების პრინციპის და 

ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი წესების დაცვის კუთხით. 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის (შემდგომში „აპეკ-ის“) მე-5 მუხლი: „... კლიენტის 

ინტერესების დასაცავად ადვოკატის მოქმედებები უნდა შეესაბამებოდეს კანონმდებლობას და 

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსს“. 

აპეკ-ის 6.2 (ბ): ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს იმ შემთხვევებშიც, როდესაც: „კლიენტის 

ინტერესების შესაბამისად მოქმედების ვალდებულება ეწინააღმდეგება, ან არსებობს ასეთი 

წინააღმდეგობის წარმოშობის მნიშვნელოვანი საფრთხე ამ ადვოკატის ან მასთან 

დაკავშირებული პირის ინტერესებთან”. 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონისმე-6 მუხლი: „ადვოკატს უფლება აქვს კლიენტის 

ინტერესების დასაცავად გამოიყენოს ყველა საშუალება, რომელიც აკრძალული არ არის 

კანონმდებლობით ან პროფესიული ეთიკის ნორმებით.“ 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 5(ე): „შეასრულოს საპროცესო კანონმდებლობით 

მისთვის დაკისრებული მოვალეობები და ინტერესთა შეუთავსებლობის შემთხვევაში კლიენტს 

დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ“. 

 „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მუხლი 8.3: “ადვოკატს უფლება არა აქვს 

შეასრულოს პროფესიული ფუნქციები, თუ იმავე საქმეზე უკვე განახორციელა საადვოკატო 

საქმიანობა მეორე მხარის სასარგებლოდ“. 
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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“. 

დისციპლინური კოლეგია, შეკითხვის განხილვისას ითვალისწინებს ეთიკის კომისიის 

განმარტებას 2014 წლის 08 იანვრის სარეკომენდაციო გადაწყვეტილებაში (№012/14), რომლის 

მიხედვით „იურისტი, რომელიც არის სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ექცევა 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის 

რეგულირების სფეროში. პროფესიის მაღალი სტანდარტებიდან და ეთიკის კოდექსის 

მიზნებიდან გამომდინარე, ადვოკატზე პროფესიული ეთიკის ნორმების მოქმედება ვრცელდება 

არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც იგი წარმოადგენს კლიენტის ინტერესებს, არამედ ადვოკატი მისი 

სტატუსიდან გამომდინარე ვალდებულია დაიცვას პროფესიული ეთიკა, რაც მოიცავს არა 

მხოლოდ საადვოკატო საქმიანობას, არამედ ადვოკატის სტატუსის მქონე პიროვნების ქმედებებს, 

რომელიც იმავდროულად წარმოადგენს პროფესიას, შესაბამისად, ვალდებულია იზრუნოს 

პროფესიულ იმიჯზე და კორპორაციულ ავტორიტეტზე.“ 

ეთიკის კომისიამ 2014 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილებაში, დისციპლინურ საქმეზე №002/14, 

განმარტა: ,,ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსით დადგენილი მიზნიდან გამომდინარე, 

პირს, რომელიც არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატის სტატუსი ბოჭავს იმ 

პროფესიული სტანდარტით, რომელიც მას ეკისრება, როგორც არა მხოლოდ კონკრეტული 

კლიენტის წინაშე, არამედ, როგორც პროფესიის წარმომადგენელს”. 

2017 წლის 24 თებერვლის № 002/17 რეკომენდაციაში, კომისიამ იმსჯელა ადვოკატის, როგორც 

სამსახურეობრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას ეთიკური ვალდებულების დაცვის 

თაობაზე და აღნიშნა:  „კოლეგია განიხილავს შეკითხვაში დასახელებული პირის - კომპანიის 

შიდა იურისტის ქმედებას, როგორც ადვოკატის პროფესიული ეთიკის ნორმებით შეზღუდული 

პირის ქმედებებს, ვინაიდან, სიტუაციიდან გამომდინარე, განსახილველი საკითხები შეეხება 

ისეთ ინფორმაციას, რომელიც ადვოკატმა მიიღო კომპანიის იურისტის მოვალეობების 

განხორციელებისას”. 

„ადვოკატმა შესაძლოა „არაორგანიზებულად“ განახორციელოს საადვოკატო საქმიანობა-მას 

მხოლოდ სთხოვონ რჩევა დამოუკიდებლად იმისა, შემდეგ გაფორმდება თუ არა მხარეთა შორის 

იურიდიული მომსახურების ხელშეკრულება ან თანახმა იქნება თუ არა ადვოკატი 

განახორციელოს ამ პირის წარმომადგენლობა. ამის მიუხედავად, ადვოკატზე პასუხისმგებლობა 
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მაინც გავრცელდება, რადგან იგი ადვოკატის სტატუსის მატარებელი და პროფესიის 

წარმომადგენელია მას შემდეგ, რაც გაწევრიანდა ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში. 

ადვოკატზე პროფესიული ეთიკური ვალდებულებები ვრცელდება, თუ იკვეთება 

სამართლებრივი რჩევის მიცემა, პროფესიული დავალება თუ სხვა არაერთჯერადი დახმარება. 

იმის გათვალისწინებით, რომ ადვოკატთა ასოციაციის წევრად რიცხული ადვოკატის კომპანიის 

იურისტად დაქირავების მოთხოვნა არსებობს, კომპანიის მიერ დაქირავებულ ადვოკატთა 

ასოციაციის წევრ იურისტთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება არ ცვლის ადვოკატის 

ეთიკურ ვალდებულებებს; კლიენტი, მარწმუნებელი, რომელსაც სამართლებრივი ხასიათის 

კონსულტაციას უწევს, სასამართლოში წარმოადგენს თუ სხვა სახის იურიდიულ რჩევას აძლევს 

პროფესიით ადვოკატი, მოელის ამ უკანასკნელისაგან კეთილსინდისიერ დამოკიდებულებას.” 

(2015 წლის 08 იანვრის რეკომენდაცია 012/14). 

შეკითხვიდან ირკვევა, რომ მეუღლეთა შორის არსებული დავის არსიდან გამომდინარე, 

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ორივე მხარეს დაევალა ფსიქო-კონსულტირების გავლა, 

რომლებმაც ერთი და იმავე სამედიცინო ცენტრს მიმართეს (რადგან აუცილებელი იყო ერთი 

ფსიქოლოგისთვის მიემართათ). კლიენტ „ც“-ს ექიმთან შეხვედრებს აგრეთვე ესწრებოდა 

ცენტრის ადვოკატიც.  

კოლეგია აღნიშნავს, რომ ცენტრის ადვოკატი ასრულებდა სამსახურეობრივ მოვალეობას კლიენტ 

„ც“-სთვის კონსულტაციის მიღებისას და აგრეთვე, ექიმთან ვიზიტებზე დასწრებისას, იღებდა 

„ც“-ს საქმესთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. შესაბამისად, ადვოკატს წარმოეშვა პროფესიული 

პასუხისმგებლობა ემოქმედა ეთიკური ვალდებულებების ფარგლებში, მათ შორის თავი 

აერიდებინა ინტერესთა კონფლიქტისგან და დაეცვა კონფიდენციალობის პრინციპი. მით უფრო, 

რომ ის როგორც თანამშრომელი წარმოადგენდა, რა სამედიცინო ცენტრს და შესაბამისად, 

როგორც სამედიცინო მომსახურების გამწევი ვალდებული იყო პაციენტის შესახებ მის ხელთ 

არსებული ინფორმაციის კონფიდენციალობა დაეცვა („პაციენტთა უფლებების შესახებ“ კანონი, 

მუხლი 27).  

მოცემულ შემთხვევაში, ცენტრის ადვოკატი, რომელიც ერთ-ერთ მეუღლეს - „ც“-ს უწევდა 

კონსულტაციას, სასამართლო სხდომაზე წარმომადგენლად „ც“-ს წინააღმდეგ გამოვიდა. 

უდავოა, რომ ადვოკატმა, რომელმაც ერთის მხრივ, იურიდიული კონსულტაცია გაუწია 

სასამართლო დავაში არსებულ ერთ-ერთ მხარეს - იმოქმედა ამავე საქმეში მოწინააღმდეგე მხარის 

სასარგებლოდ. ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერესების მქონე პირთა ერთდროულად 

წარმოდგენამ წარმოქმნა ინტერესთა კონფლიქტი, რამაც თავისთავად, საფრთხე შეუქმნა კლიენტ 

„ც“-ს  კონფიდენციალურ ინფორმაციის გამჟღავნებას. ამავდროულად, ადვოკატს, რომელიც 

არამხოლოდ ადვოკატის სტატუსითაა მოცემულ საქმეში ჩართული,  ის წარმოადგენს ფსიქო-

კონსულტირების ცენტრს - იმოქმედა კანონსაწინააღმდეგოდ, კერძოდ, დაარღვია „პაციენტთა 

უფლებების“ შესახებ კანონის 27-ე მუხლი.  
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კოლეგია აღნიშნავს, რომ კანონის საწინააღმდეგოდ მოქმედება წარმოადგენს ეთიკური 

ვალდებულების დარღვევას. შესაბამისად, მოცემულ შემთხვევაში, ინტერესთა კონფლიქტის 

დაუშვებლობის დარღვევასთან ერთად ადვოკატი დაარღვევს კანონიერების პრინციპს, იმ 

შემთხვევაში, თუ ის დაიცავს კლიენტ „ც“-ს მოწინააღმდეგე მხარეს - „ც“-სგან მიღებული 

ინფორმაციის გამოყენებით და ის, როგორც მისი დამსაქმებლის პაციენტის კონფიდენციალურ 

ინფორმაციას ხელყოფს. შედეგად, ასეთი ხელყოფის ან ხელყოფის საფრთხის გარეშე, ის ვერ 

დაიცავს სრულად მეორე მხარის ინტერესებს.  

კოლეგია მიიჩნევს, რომ მოცემულ შემთხვევაში, აგრეთვე, მიზანშეწონილია ინტერესთა 

შეუთავსებლობის მარეგულირებელი წესის „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 8.3 

მუხლით შეფასდეს ადვოკატის ქმედება:  

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 8.3: „დაუშვებელია ადვოკატის მიერ პროფესიული 

ფუნქციების შესრულება იმ საქმეზე, რომელზედაც მან უკვე განახორციელა მოსამართლის, 

პროკურორის, გამომძიებლის, მედიატორის, არბიტრის, აღმასრულებლის, მოსამართლის 

თანაშემწის, სასამართლო სხდომის მდივნის, თარჯიმნის, დამსწრის, მოწმის, ექსპერტის, 

სპეციალისტის, საჯარო მოსამსახურის ან ნოტარიუსის სტატუსით და საპროცესო 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებანი“. 

კოლეგია, ყურადღებას ამახვილებს ადვოკატის მიერ მოცემულ საქმეში ჩართვის 

თავისებურებაზე. კერძოდ, ადვოკატს არამხოლოდ, როგორც დასაქმებულ პირს აკისრია 

სამსახურეობრივი ვალდებულება იმოქმედოს კანონის შესაბამისად, არამედ, საქმის 

სასამართლოში განხილვიდან გამომდინარე, მას, როგორც პროცესის მონაწილეს გააჩნია 

განსაკუთრებული სტატუსი. ის სწორედ, სასამართლოს მითითების საფუძველზე (და არა 

კლიენტთა არჩევანის შესაბამისად) ჩაერთო ამ დავაში, როგორც ადვოკატი. კერძოდ, 

სასამართლოს მითითებიდან გამომდინარე, ერთ სამედიცინო დაწესებულებას დაევალა მხარეთა 

ფსიქო-კონსულტირება, რაც სასამართლო დავის გადაწყვეტისთვის იყო მნიშვნელოვანი. 

შესაბამისად, სამედიცინო ცენტრის დასკვნა მოცემული საქმისთვის შესაძლოა, წარმოადგენდა  

საექსპერტო დაწესებულების დასვკნას (ეს არის დაშვება, რადგან არ არის ცნობილი 

სასამართლოს განჩინება). აქედან გამომდიანრე, იმ შემთხვევაში, თუ ადვოკატმა, როგორც 

საექსპერტო დაწესებულების წარმომადგენელმა ჩაატარა სამედიცინო გამოკვლევა, მასზე 

გავრცელდება კანონით დადგენილი აკრძალვა - „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 8.3 

მუხლი და არ უნდა იქნეს დაშვებული პროცესზე ადვოკატად.   

დასკვნა:  

ადვოკატი, რომელიც ახორციელებს სამსახურეობრივ უფლებამოსილებას, ამ შემთხვევაში, 

წარმოადგენს ფსიქო-კონსულტირების ცენტრის ადვოკატს, გააჩნია კონფიდენციალობის დაცვის 

ვალდებულება ცენტრის მიმართ. თავის მხრივ, ცენტრი არის სამედიცინო მომსახურების გამწევი 

და ვალდებულია დაიცვას პაციენტის უფლებები (პაციენტის შესახებ მის ხელთ არსებული 
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ინფორმაცია). შედეგად, თუ ცენტრის ადვოკატი ამავე სამედიცინო დაწესებულების 

მომხმარებელ „ც“-ს სასამრთლოს დავალების შესაბამისად, გაუწევს კონსულტაციას, ის 

ვალდებულია არ გათქვას მისგან, როგორც კლიენტისგან მიღებული ინფორმაცია და იმავე 

საქმეზე სასამართლოში „ც“-ს წინააღმდეგ არ უნდა წარმოადგინოს მეორე მხარის ინტერესები 

კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოყენებით, რადგან მხარეთა ინტერესები ერთმანეთს 

უპირისპირდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადვოკატი დაარღვევს ინტერესთა კონფლიქტის 

დაუშვებლობის პრინციპსა და კანონიერების პრინციპს.   

 

კომისიის წევრი:                                                                                                                     /ინგა სეხნიაშვილი/ 

 

კომისიის წევრი:                                                                                                            /ირაკლი კორძახია/ 

 

კომისიის წევრი:                                                                                               /კონსტანტინე გელაშვილი/ 

 


