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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: 007/19 

შეკითხვა: 

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

სასამართლო წარმომადგენლობას კომპანიის ინტერესების სასარგებლოდ სხვადასხვა საქმეზე, მათ 

შორის შრომით დავებზე. ადვოკატმა „გ“-მ მუშაობა განაგრძო ახალ კომპანიაში - ერთ-ერთ 

საადვოკატო ბიუროში. ადვოკატ „ბ“-ს შრომით დავაზე დაევალა იმ პირის („დ“-ს) ინტერესების 

დაცვა, რომლის მოწინააღმდეგე მხარეა „პირველი კომპანია“. 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). 

 ადვოკატმა საადვოკატო მომსახურების დაწყებისას, თავიდან უნდა აირიდოს ინტერესთა 

კონფლიქტის შემთხვევები. მოცემულ შემთხვევაში, ადვოკატი მუშაობდა „პირველ კომპანიაში“ 

იურისტის პოზიციაზე, შესაბამისად, ფლობდა ორგანიზაციის საქმიანობის თაობაზე ინფორმაციას, 

წარმოადგენდა მის ინტერესებს სასამართლოში, მათ შორის შრომით დავებზე. შესაბამისად, 

ადვოკატი ფლობდა ისეთი სახის კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომელიც შესაძლებელია 

სასარგებლო იყოს ახალი კლიენტის ინტერესების დაცვისათვის. თავისთავად, ყოფილი კლიენტის 

წინააღმდეგ დავის წარმოება არ წარმოადგენს ეთიკური ვალდებულების დარღვევის პირობას, თუ 

სახეზე არ არის ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევა. ამ შემთხვევაში, ადვოკატი იმ საქმეებთან 

დაკავშირებულ დავაზე განახორციელებს წარმომადგენლობას, რაზეც კომპანიას უწევდა 

იურიდიულ დახმარებას. შესაბამისად, საქმის არსიდან გამომდინარე, ადვოკატის ახალ დავაში 

ჩართვა საფრთხისშემცველია, იმენად რამდენადაც დავა უკავშირდება ყოფილი კლიენტის 

საქმეებს. 

 დასკვნა:  

 ადვოკატი, რომელიც მუშაობდა საადვოკატო ბიუროში და მის ინტერესებს წარმოადგენდა შრომით 

დავებზე, შემდგომში, ამავე ბიუროს წინააღმდეგ (ყოფილი კლიენტის) საადვოკატო მომსახურების 

გაწევა შრომით დავაზე (თუმცა არა იმავე საქმეზე) არის საფრთხისშემცველი, რადგან, 

შესაძლებელია, კომპანიისგან მიღებული კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოყენებას შეექმნას 

საფრთხე და დაზიანდეს ყოფილი კლიენტის ინტერესები.  

 

რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო ეთიკის კომისიის ან სასამართლოს მიერ რომელიმე 

დისციპლინური საქმის განხილვისას. თუმცა შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ერთ-ერთ 

წყაროდ ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებაში. 


