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ეთიკის კომისიის 

ზეპირი 

რ  ე  კ  ო  მ  ე  ნ  დ  ა  ც  ი  ა 

 

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 13.02.19 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 011/19 

შეკითხვა: 

ადვოკატი საადვოკატო მომსახურებას უწევს კლიენტს, მათ შორის უნდა განახორციელოს 

წარმომადგენლობა სასამართლოში, თუმცა კლიენტი ადვოკატს არ ურიცხავს შეთანხმების 

შესაბამისად ჰონორარის ნაწილს, რომელიც წინსწრებით, ავანსის სახით უნდა ჩაერიცხა კლიენტს. 

ადვოკატს უკვე შესრულებული აქვს გარკვეული იურიდიული მოქმედებები. კლიენტი ადვოკატს 

დაპირდა, რომ აუცილებლად ჩაურიცხავდა შეთანხმებულ თანხას, თუმცა პირობა არ შეასრულა. 

შეუძლია თუ არა ადვოკატს ჰონორარის გადაუხდელობის საფუძვლით შეწყვიტოს იურიდიული 

მომსახურების განხორციელება, კლიენტის საქმეზე სასამართლო სხდომის გამართვამდე 10 დღით 

ადრე?  

ანალიზი: 

„ადვოკატმა არ უნდა ისარგებლოს საქმეზე უარის თქმის უფლებით ისეთ გარემოებებში, როდესაც 

კლიენტი უძლური იქნება დროულად ისარგებლოს სხვა ადვოკატის იურიდიული დახმარებით, 

კლიენტისათვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილების მიზნით“ (ადვოკატთა პროფესიული 

ეთიკის კოდექსის 8.7 მუხლი). 

„ჰონორარის გადაუხდელობის შემთხვევაში, ადვოკატი უფლებამოსილია უარი თქვას საქმეზე ან 

მის წარმოებაზე წინამდებარე თავის მე-7 პუნქტის გათვალისწინებით“ (ადვოკატთა პროფესიული 

ეთიკის კოდექსის 8.9 მუხლი). 
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საადვოკატო მომსახურების დაწყების ეტაპზე მხარეები თანხმდებიან  ჰონორარის ოდენობაზე და 

მისი გადახდის პირობებზე. შესაძლებელია, მხარეები შეთანხმდნენ ჰონორარის მთლიანად ან მისი 

ნაწილს წინასწარ გადახდაზე ან ანაზღაურება დამოკიდებული იყოს ადვოკატის მიერ 

კონკრეტული იურიდიული მოქმედების განხორციელებაზე. ადვოკატს, როგორც ხელშეკრულების 

მხარეს, შეუძლია კლიენტს მოსთხოვოს ვალდებულების შესრულება - ჰონორარის ანაზღაურება. 

მოცემულ შემთხვევაში, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ადვოკატისთვის კლიენტს წინსწრებით, 

ავანსის სახით უნდა ჩაერიცხა გარკვეული თანხა. მიუხედავად ვალდებულების 

შეუსრულებლობისა, ადვოკატმა განახორციელა გარკვეული იურიდიული მოქმედებები 

კლიენტის ინტერესების სასარგებლოდ. განსახილველ შემთხვევაში, ადვოკატს შეთანხმებული 

ჰონორარის გადაუხდელობის საფუძვლით, შეუძლია შეწყვიტოს კლიენტისთვის საადვოკატო 

მომსახურება, თუმცა აქვე, უნდა გაითვალისწინოს ის გარემოება, რომ არ დაზიანდეს მისი 

ინტერესები. კერძოდ, კლიენტს ჰქონდეს შესაძლებლობა, გონივრული დრო იმისათვის, რომ 

მიმართოს სხვა ადვოკატს დახმარებისთვის. როგორც შეკითხვიდან ირკვევა, კლიენტის საქმეზე 

დანიშნულია სასამართლო სხდომა. ადვოკატს სურს სხდომის გამართვამდე 10 დღით ადრე 

შეწყვიტოს საადვოკატო მომსახურება. მოცემულ შემთხვევაში, ადვოკატმა უნდა გაითვალისწინოს, 

რამდენად არის 10 დღე გონივრული პერიოდი, იმისათვის, რომ კლიენტმა საქმის 

თავისებურებიდან და სირთულიდან გამომდინარე მისი ინტერესების დაუზიანებლად შეძლოს 

სასამართლოში საქმისწარმოება, მათ შორის მიმართოს ახალ ადვოკატს, რომელსაც თავის მხრივ 

დრო დასჭირდება შეისწავლოს საქმე. 

დასკვნა: 

ადვოკატმა თავისი ინიციატივით საადვოკატო მომსახურება უნდა შეწყვიტოს იმგვარად, რომ 

კლიენტმა შეძლოს მიმართოს ახალ ადვოკატს იურიდიული დახმარების მიღების მიზნით. 

სასამართლო სხდომის გამართვამდე 10 დღით ადრე კლიენტის საქმეზე საადვოკატო 

მომსახურების შეწყვეტა შესაძლებელია არ იყოს გონივრული პერიოდი, იმისათვის, რომ კლიენტმა 

შეძლოს თავისი ინტერესების დასაცავად მიმართოს ახალ ადვოკატს და არ დაზიანდეს მისი 

ინტერესები.  

რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო ეთიკის კომისიის ან სასამართლოს მიერ რომელიმე 

დისციპლინური საქმის განხილვისას. თუმცა შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ერთ-ერთ 

წყაროდ ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებაში. 


