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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: 009/19 

შეკითხვა: 

2016 წელს ადვოკატმა საოჯახო დავასთან დაკავშირებით, იურიდიული მომსახურება გაუწია 

კლიენტ „დ“-ს, რის შემდგომაც, მათ შორის ურთიერთობა დასრულდა. 2019 წელს ადვოკატს 

სასამართლოში წარმომადგენლობის განხორციელებისთვის მიმართა კლიენტმა „ბ“-მ, რომელსაც 

სურდა სამოქალაქო დავის წარმოება „დ“-ს წინააღმდეგ. საქმეთა შინაარსი არ უკავშირდება 

ერთმანეთს, თუმცა სასამართლო სხდომაზე ყოფილმა კლიენტმა „დ“-მ წარადგინა ადვოკატის 

სახელზე 2016 წელს უვადოდ გაცემული მინდობილობა და მიუთითა, რომ ადვოკატს მის 

წინააღმდეგ საქმის წარმოების უფლება არ ჰქონდა. დაარღვევს თუ არა ადვოკატი ეთიკურ 

ვალდებულებებს, თუ ის კლიენტ „ბ“-ს გაუწევს მომსახურებას?  

ანალიზი: 

ადვოკატი კლიენტთან თავის საქმიანობას იწყებს კლიენტთან ურთიერთშეთანხმების 

საფუძველზე (ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი, მუხლი 8.1) 

“ადვოკატს უფლება არა აქვს პროფესიული რჩევა მისცეს ან წარმოადგინოს ორი ან მეტი კლიენტი 

ერთი და იგივე ან ერთმანეთთან დაკავშირებულ საქმეზე, თუკი აღნიშნული კლიენტების 

ინტერესებს შორის არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი ან მისი წარმოქმნის მნიშვნელოვანი 

საფრთხე”. (ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი, მუხლი 6.1). 

მინდობილობის საფუძველზე ადვოკატს ენიჭება უფლებამოსილება მიმდობი პირის ინტერესები 

წარმოადგინოს გაცემული რწმუნებულების ფარგლებში. მოცემულ შემთხვევაში, მხარეთა 
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შეთანხმების შესაბამისად, ადვოკატი აწარმოებდა კლიენტ „დ“-ს საქმეს გაცემული მინდობილობის 

ფარგლებში. ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა საადვოკატო მომსახურების გაწევის შემდეგ 

დასრულდა, თუმცა კლიენტ „დ“-მ ადვოკატზე გაცემული მინდობილობა არ გააუქმა. აღნიშნული 

რწმუნებულების გაცემი მიზანი წარმოადგენდა საოჯახო დავასთან დაკავშირებით საადვოკატო 

მომსახურების გაწევას, რაც შესრულდა და ადვოკატ-კლიენტის ურთიერთობა შეწყდა. 

შესაბამისად, ფორმალურად, მხოლოდ მინდობილობის არსებობა არ წარმოადგენს ადვოკატ-

კლიენტის ურთიერთობის არსებობის საფუძველს.  

აქედან გამომდინარე, მოცემულ შემთხვევაში, „დ“-ს მიმართ ადვოკატს გააჩნია ვალდებულებები, 

როგორც ყოფილი კლიენტის მიმართ, რა შემთხვევაშიც, მის წინააღმდეგ საადვოკატო 

მომსახურების განხორციელებისას ადვოკატმა უნდა იმოქმედოს პროფესიული საიდუმლოების და 

ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების გათვალისწინებით.  

დასკვნა: 

მხოლოდ მინდობილობის არსებობა არ შეიძლება ჩაითვალოს ადვოკატის მიერ ეთიკური 

ვალდებულებების წარმოშობის საფუძვლად. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანია უშუალოდ მხარეთა 

შორის არსებული შეთანხმების არსებობა. ადვოკატმა ყოფილი კლიენტის წინააღმდეგ დავის 

წარმოებისას უნდა დაიცვას კონფიდენციალობის პრინციპი და თავიდან აირიდოს ინტერესთა 

კონფლიქტი.  

 

რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო ეთიკის კომისიის ან სასამართლოს მიერ რომელიმე 

დისციპლინური საქმის განხილვისას. თუმცა შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ერთ-ერთ 

წყაროდ ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებაში. 


