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ეთიკის კომისიის 

ზეპირი 

რ  ე  კ  ო  მ  ე  ნ  დ  ა  ც  ი  ა 

 

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 11.02.19 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 006/19 

შეკითხვა: 

ადვოკატი „ბ“ მუშაობდა „პირველ კომპანიაში“ იურისტის პოზიციაზე, მათ შორის ახორციელებდა 

სასამართლო წარმომადგენლობას კომპანიის ინტერესების სასარგებლოდ სხვადასხვა საქმეზე. 

ადვოკატმა „გ“-მ მუშაობა განაგრძო ახალ კომპანიაში - ერთ-ერთ საადვოკატო ბიუროში. ადვოკატ 

„ბ“-ს დაევალა ბიუროს ინტერესების დაცვა „პირველი კომპანიის“ წინააღმდეგ სასამართლოში. 

დავის საგანი არ უკავშირდება იმ საქმეებს, რომლებზედაც ადვოკატი „ბ“, როგორც „პირველი 

კომპანიის“ იურისტი ახორციელებდა წარმომადგენლობას. მოცემულ შემთხვევაში, დაარღვევს თუ 

არა ეთიკურ ვალდებულებებს ადვოკატი „ბ“, თუ ის ბიუროს ინტერესებს წარმოადგენს? 

ანალიზი: 

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 პროფესიული ეთიკის კოდექსის 6.2.(ბ)). 

 „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 
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მიაწოდა კლიენტს ან ადვოკატმა სხვა წყაროდან გაიგო კლიენტთან ან მის საქმესთან 

დაკავშირებით“ (ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის 4.1). 

 ადვოკატის პროფესიულ ვალდებულებას წარმოადგენს ისე წარმართოს საადვოკატო საქმიანობა, 

რომ თავიდან აირიდოს ინტერესთა კონფლიქტი. აღნიშნული ვალდებულება გამომდინარეობს 

ადვოკატის როლიდან, რომელიც ერთის მხრივ, კლიენტის წარმომადგენელია, ხოლო მეორეს 

მხრივ, სამართლის სისტემის ნაწილი, რაც მას კლიენტთა, მართლმსაჯულების, პროფესიისა და 

საზოგადოების წინაშე ავალდებულებს, რომ საადვოკატო საქმიანობისას პროფესიული ეთიკის 

ნორმები დაიცვას. 

 ადვოკატმა საადვოკატო მომსახურების დაწყებისას, უნდა გაითვალისწინოს ის გარემოებები, რაც 

ინტერესთა კონფლიქტის არსებობას ან მისი საფრთხის წარმოქმნას უკავშირდება. მოცემულ 

შემთხვევაში, ადვოკატი მუშაობდა „პირველ კომპანიაში“ იურისტის პოზიციაზე, შესაბამისად, 

ფლობდა ორგანიზაციის საქმიანობის თაობაზე ინფორმაციას, წარმოადგენდა მის ინტერესებს 

სასამართლოში. ადვოკატი კომპანიაში იურისტის პოზიციაზე მუშაობისას იყო ადვოკატთა 

ასოციაციის წევრი და შესაბამისად, მას კომპანიის მიმართ გააჩნია ეთიკური ვალდებულება - 

დაიცვას კონდიენციალობის პრინციპი. მნიშვნელოვანია მხარეთა შორის არსებული საქმის 

შინაარსი და გასათვალისწინებელია ადვოკატის მიერ „თავდაპირველ კომპანიაში“ მუშაობის 

გარემოება ინტერესთა კონფლიქტის ან მისი წარმოქმნის საფრთხის თავიდან ასარიდებლად. 

 დასკვნა:  

 ადვოკატი, რომელიც იურისტის პოზიციაზე მუშაობს კომპანიაში, პროფესიული სტატუსიდან 

გამომდინარე, მასზე ვრცელდება ეთიკური ნორმები, მათ შორის ვალდებულია დაიცვას 

პროფესიული საიდუმლოება და შემდგომში კომპანიის წინააღმდეგ საადვოკატო საქმიანობის 

განხორციელებისას, არ დაუშვას ინტერესთა კონფლიქტის ან მისი წარმოქმნის საფრთხის 

არსებობა.  

 

რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო ეთიკის კომისიის ან სასამართლოს მიერ რომელიმე 

დისციპლინური საქმის განხილვისას. თუმცა შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ერთ-ერთ 

წყაროდ ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებაში. 


