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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: თორნიკე ბაქრაძე 

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი: 08.10.19 

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 008/19 

შეკითხვა: 

გთხოვთ, დამაკვალიანოთ და დამეხმაროთ კლიენტთან იურიდიული მომსახურეობის 

ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე.  

ვთქვათ, კლიენტი აბსურდულ ბრალდებას უყენებს ადვოკატს, ადანაშაულებს, რომ თურმე საქმე არ 

აწარმოა და მიკერძოებულია, აყენებს შეურაცხყოფას, (რაც ლახავს მისი, როგორც ადვოკატის 

სახელს და რეპუტაციას) და ასევე ეუბნება, რომ თითქოს, ინფორმაცია არ მიაწოდა საქმესთან 

დაკავშირებით, თუმცა ტელეფონის თუ სოციალური ქსელის მეშვეობით (მისი თხოვნით 

სოციალური ქსელის - „ფეისბუქის“ მეშვეობით მუდმივად ინფორმირებული იყო საქმის შესახებ, 

ვინაიდან ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე განაცხადა, რომ ელექტრონული ფოსტა არ 

გააჩნდა).  

კლიენტი ადვოკატთან მივიდა პრობლემით, თუმცა არ იცოდა მოპასუხე ვინ იყო, რაც არ უნდა 

გასაკვირი ყოფილიყო. მოპასუხის მოძიებაში, მისი მონაცემების გარკვევაში დიდი დრო და 

ფინანსებიც გაიღო ადვოკატმა (მოპასუხე მოსარჩელის მეზობელი იყო ამ დროს). საბოლოოდ, 



2 
 

აღმოჩნდა რომ ვის მიმართაც სარჩელი წარადგინეს გარდაცვლილი იყო ბოლო პერიოდში და 

ადვოკატს მოუწია სარჩელის ხელახლა მომზადება, შეტანა და სათანადო მოპასუხის მოძიებაც. 

თავის მხრივ, ამ ყველაფერმა დროსთან ერთად კომპანიის მხრიდან ძალზედ დიდი რესურსი წაიღო, 

ვგულისხობ საჯარო რეესტრში, არქივში, ექსპერტიზაზე სიარულს (პირადად დაესწრო ადვოკატი 

ექსპერტიზის ჩატარებას და საფრთხე შეუქმნა მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ამით), 

არაერთხელ კლიენტის თხოვნით არასაოფისე გარემოში შეხვდნენ ერთმანეთს, რადგან არ ჰქონდა 

დრო კლიენტს მასთან ოფისში მოსასვლელად და ა.შ.  

საქმის ბოლო მიწოდებული ეტაპი, რაც მიეწოდა კლიენტს მოიცავდა ექსპერტიზის დასკვნის 

კორექტირებული ვერსიის ჩაბარებას, შემდგომში დაზუსტებული სარჩელის წარდგენას და ამ 

სარჩელის ორჯერ მოპასუხისთვის გაგზავნას, (ვინაიდან, არ ბარდებოდა სარჩელი როგორც წესი) 

რაც ასევე დროსთან არის დაკავშირებული.  

ამ ფონზე, მიუხედავად იმისა რომ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პროცედურა განხორციელებულია, 

ორჯერ დაზუსტდა სარჩელი ადვოკატის მიერ ექსპერტიზის დასკვნის კორექტირების 

საჭიროებების გამო (რასაც თან უამრავი პრაქტიკული სირთულე ახლდა და ადვოკატმა საკუთარი 

ხარჯიც გასწია ერთი აქტისა და ბაჟის გადახდის სახით, ვინაიდან, პატივისცემა გამოიჩინა 

კლიენტის მიმართ), კლიენტი ადვოკატს აყენებს შეურაცხყოფას, კერძოდ, ურეკავს და ესაუბრება 

ყვირილით და არაერთი შეურაცხმყოფელი ფრაზით მიმართავს.  

მიუხედავად იმისა, რომ აშკარაა, აპრილის შემდგომ ამდენი ზოგადი რამ რაც ზემოთ აღინიშნა, 

რამდენად კარგ დროში მოასწრო ადვოკატმა, კლიენტს ახალი ბრალდებები აქვს, რომ ადვოკატმა 

„შედეგი ვერ დადო საქმეში“, და „კარგი გადაწყვეტილება ხელში არ უჭირავს“, მაშინ როცა 

გაფრთხილებული იყო წლების მანძილზე საქმის გაჭიანურების შესახებ.  

საბოლოოდ, ადვოკატს არ სურს ამ ადამიანთან თანამშრომლობა და აქვს უფლება შეუწყვიტოს 

იურიდიული მომსახურეობა (ხელშეკრულება გაფორმებულია იურიდიულ კომპანიასთან, რომლის 

დირექტორიც და ასევე საქმის მწარმოებელია შეკითხვაში აღნიშნული ადვოკატი), ვინაიდან, მას 

ძალზედ დიდი (და საკმარისზე მეტიც) დრო აქვს ახალი ადვოკატის ასაყვანად, ჯერ ბოლო 

დაზუსტებულ სარჩელი მოპასუხეს არც კი ჩაბარებია სასამართლოდან.  

ამ შემთხვევაში, როგორ გამოიყენოს ადვოკატმა თავისი უფლებამოსილება და შეწყვიტოს  ამ 

კლიენტთან თანამშრომლობა კანონის სრული დაცვით.  

კლიენტს გადახდილი აქვს მომსახურეობის საფასური სრულად, საიდანაც მატერიალურ ხარჯებზე 

(საწვავის, ასლების გამოთხოვის, ქსეროქსის, ექსპერტიზაზე სიარულის და სხვა არაერთი 

ტექნიკური ხარჯი) ნახევარზე მეტი ადვოკატს უკვე გახარჯული, ამას ემატება ადვოკატის 

ინტელექტუალური შრომის შედეგი, იგულისხმება სამჯერ სარჩელის დაზუსტება (ვინაიდან, 

კლიენტმა მოპასუხის (ანუ მეზობლის) სახელი-გვარიც კი არ იცოდა), ექსპერტებთან არაერთ 

გასაუბრებას და მთელ რიგ სამუშაოები, რაც საჭიროა საქმის წარმოებისთვის.  
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ბოლო საუბარში კლიენტი ასევე დაემუქრა ადვოკატს, რომ არ შეარჩენდა ამ ყველაფერს, იყო 

არაადეკვატური საუბარში, არ აძლევდა ახსნის საშუალებას. ანალოგიური გაგრძელდა 

მოგვიანებით, უკვე მესიჯების გზით, სადაც ადვოკატს წერდა, რომ „დეტსკი სადი“ იყო ადვოკატთან 

ურთიერთობა და ა.შ. მისი მუქარიდან გამომდინარე, არ გამოირიცხება, რომ მან მიმართოს 

პოლიციას და არა შესაბამის ორგანოს (იქვე საუბარში ადვოკატმა განუმარტა, რომ სრულად იყო 

პასუხისმგებელი საქმეზე, გაწეულ შრომაზეც და თუ მას პრეტენზია გააჩნდა ყვირილის მაგიერ 

მიემართა შესაბამისი ორგანოსათვის).   

ანალიზი:  

ეთიკის კომისია მოკლებულია იმსჯელოს რეალურ ფაქტებზე თავის რეკომენდაციაში, რადგან 

დებულების 43.2 მუხლის შესაბამისად შეკითხვა უნდა აღწერდეს ჰიპოთეტურ ფაქტებს, შესაძლო 

ქმედებას და არ შეიცავდეს ინფორმაციას კონკრეტულ პირზე.  შესაბამისად კომისია იმსჯელებს 

მხოლოდ განზოგადოებულ და ჰოპოთეტურ ფაქტებზე და არ მიაქცევს ყურადღებას შეკითხვაში 

აღწერილ კონკრეტულ ფრაზებს და სხვა გარემოებებს.  

ანალიზის დროს კომისია ხელმძღვანელობს აპეკ-ის 8.7 და 8.15 მუხლებით და უზენაესი 

სასამართლოს და კომისიის შესაბამისი პრაქტიკით. 

,,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’’ (8.7 მუხლი) 

ეთიკის კომისიამ 2015 წლის 22 მაისის გადაწყვეტილებაში დისციპლინურ საქმეზე 026/17 იმსჯელა 

იმ საკითხის ირგვლივ, თუ რამდენად იყო ადვოკატის მიერ დაცული “გონივრული ვადა” 

კლიენტთან ურთიერთობის შეწყვეტამდე. გონივრული ვადის შეფასებისას, კომისიამ 

მხედველობაში მიიღო ის დრო, რომელიც საკმარისი იქნება კლიენტის მიერ ახალი ადვოკატის 

მოსაძიებლად და ამ ახალი ადვოკატის მიერ საქმის გასაცნობად. „ორივე ფაქტორის 

გათვალისწინება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ახალი ადვოკატის ჩართულობისა და საქმის 

გაცნობის მოტივით სხდომის გადადება არ წარმოადგენს მოსამართლის ვალდებულებას, ეს 

მოსამართლის დისკრეციული უფლებამოსილებაა. შესაბამისად, რისკი იმისა, რომ სასამართლომ ამ 

მოტივით არ გადადოს სხდომა, ყოველთვის არსებობს. აქედან გამომდინარე, ეს რისკი, რომელმაც 

შესაძლოა, მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს კლიენტის ინტერესებს და შეუზღუდოს მას დაცვის 

უფლებით სარგებლობა, ადვოკატმა არ უნდა გაწიოს... მოცემულ შემთხვევაში, კოლეგიამ მიიჩნია, 

რომ სამდღიანი ვადა არ შეიძლება ჩაითვალოს ადვოკატის ინიციატივით სამართლებრივი 

ურთიერთობის შეწყვეტისათვის დადგენილ გონივრულ ვადად.“  

ჰიპოთეტურად მომსახურების შეწყვეტა ხდება კლიენტის საქმის სასამართლოში წარმოების 

ეტაპზე. კერძოდ, კლიენტის დაზუსტებული სარჩელი უნდა ჩაბარდეს მოპასუხეს. შესაბამისად, 

სწორედ კლიენტის საქმიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია იმ გონივრული ვადის განსაზღვრა, 

რაც ახალი ადვოკატის საქმეში ჩართვის შესაძლებლობას უზრუნველყოფს ისე, რომ თავიდან იქნება 
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აცილებული კლიენტის ინტერესებისათვის ზიანის მიყენება. ადვოკატმა უნდა გაითვალისწინოს 

საქმე მარტივი კატეგორიისაა თუ რთული, რაც ერთ-ერთი ინდიკატორია ახალი ადვოკატის 

აყვანამდე გონივრული ვადის განსაზღვრისთვის. როდესაც საქმე მარტივი კატეგორიისაა, შეიძლება 

გონივრულად ჩაითვალოს სულ ცოტა 2 კვირა პროცესის დანიშნულ დღემდე ან სხვა საპროცესო 

მოქმედებამდე, რასაც კლიენტი ახალი ადვოკატის მოძიებისთვის, ხოლო ახალი ადვოკატი საქმის 

გაცნობისთვის გამოიყენებს. რთული კატეგორიის საქმისთვის შედარებით დიდი პერიოდი იქნება 

საჭირო, როგორც ადვოკატის მოძიებისთვის, ისე ახალი ადვოკატის მიერ საქმის გაცნობისთვის. 

ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გონივრული ვადა საქმის სირთულის, საქმეზე მოპოვებული 

მასალის მოცულობის, კლიენტის გათვითცნობიერებულობის, საქმის წარმოების ეტაპის, და სხვა 

გარემოებების მიხედვით არის შესაფასებელი. შესაძლოა რთული კატეგორიის საქმეებში ის 2 

თვესაც შეადგენდეს, ასევე არ იძლეოდეს შესაძლებლობას, რომ ადვოკატმა უარი უთხრას კლიენტს 

კერძო, სააპელაციო ან საკასაციო საჩივრის წარდგენაზე კანონში განსაზღვრული მცირე საპროცესო 

ვადების გათვალისწინებით და ა.შ.  

გასათვალისწინებელია, რომ მომსახურების შეწყვეტისას, ადვოკატმა მასთან არსებული საქმის 

მასალები არაგონივრული დაყოვნების გარეშე უნდა დაუბრუნდეს კლიენტს, მისი 

ინტერესებისათვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილების, მათ შორის, ახალი ადვოკატისთვის 

საქმის გაცნობის ხელშეწყობის მიზნით. „ადვოკატის მიერ ნათლად უნდა იქნას გამოხატული 

მზაობა, საქმის ყველა მასალა გადასცეს ახალ ადვოკატს, რაც კლიენტის უფლებების რეალიზაციის 

ხელშემწყობი იქნება“.(იხ. ეთიკის კომისიის 2012 წლის 13 დეკემბრის N047/12 გადაწყვეტილება).   

შეკითხვა ასევე ეხება საადვოკატო მომსახურების შეწყვეტისას ჰონორარის და გაწეული ხარჯების 

საკითხს.  

სზაკ-ის 8.15 მუხლის თანახმად „კლიენტის ინტერესების დაცვის შეწყვეტისას ადვოკატმა კლიენტს 

უნდა დაუბრუნოს ... ფულადი სახსრები რომელიც კლიენტმა ადვოკატს გადასცა ან მიანდო 

წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებისას ან რომელიც ადვოკატმა 

სასამართლოსგან, სხვა ორგანოსაგან ან პირისგან მიიღო საქმის წარმოების პროცესში. 

კლიენტისთვის გადასაცემი თანხიდან ადვოკატს უფლება აქვს გამოქვითოს ურთიერთობის 

შეწყვეტამდე განხორციელებული მომსახურებისათვის მისაღები გასამრჯელო და გაწეული ხარჯი“ 

სზაკ-ის 8.6 მუხლის თანახმად ადვოკატმა კლიენტს მასთან შეთანხმებული წესით უნდა მიაწოდოს 

ინფორმაცია მასზე მინდობილი საქმის მსვლელობისა და საქმის წამოების მოსალოდნელი 

ხარჯების შესახებ.  

სზაკ-ის 8.12 მუხლით „ადვოკატმა უნდა აწარმოოს სრული და ზუსტი ჩანაწერი კლიენტის მიერ 

გადახდილ საქმის წარმოების ხარჯებთან დაკავშირებით.  

უზენაესი სასამართლოს 2016 წლის 21 ნოემბერს საქმე დს-შ/17-16 განმარტების შესაბამისად . „იმ 

შემთხვევაში, როდესაც ადვოკატს კლიენტისაგან მიღებული აქვს შეთანხმებული საადვოკატო 

მომსახურების საფასური, ხოლო წარმომადგენელმა, ხელშეკრულების შეწყვეტის გამო ვერ შეძლო 
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წარმომადგენლობის დასრულება, ადვოკატს უფლება აქვს მიღებული თანხიდან გამოქვითოს 

ურთიერთობის შეწყვეტამდე განხორციელებული მომსახურებისათვის მისაღები გასამრჯელო და 

გაწეული ხარჯი, ხოლო დარჩენილი თანხა უნდა დაუბრუნოს კლიენტს. ადვოკატის პროფესიული 

ქცევის აღნიშნული სტანდარტი ემსახურება კლიენტის ინტერესებს და ადვოკატის ავტორიტეტის 

დაცვას, გამომდინარეობს ადვოკატის ვალდებულებიდან იმოქმედოს კლიენტის ინტერესებით, 

თავისი ქცევით პატივისცემას იწვევდეს კლიენტში“. 

კომისია მხედველობაში იღებს ჰიპოთეტურ ფაქტს, რომ ადვოკატს მიღებული აქვს შეთანხმებული 

ჰონორარი კლიენტისგან, თუმცა ადვოკატმა გარდა, იმისა, რომ იურიდიული მომსახურება 

განახორციელა, ამასთან გარკვეული ხარჯებიც გასწია (საწვავის, ასლების გამოთხოვის, ქსეროქსის, 

ექსპერტიზაზე სიარულის და სხვა არაერთი ტექნიკური ხარჯი). შეკითხვიდან არ ჩანს ადვოკატს 

სრულად განსახორციელებელ საადვოკატო მომსახურების ჰონორარი აქვს თუ არა მიღებული 

წინასწარ და შესაბამისად, საქმისწარმოების რომელ ეტაპზე შეწყდა მომსახურება. ვინაიდან, 

მომსახურება სრულად არ განხორციელებულა, იმ შემთხვევაში, თუ ადვოკატს მიღებული აქვს 

განსახორციელებელი ჰონორარი და ურთიერთობა შეწყდა, ადვოკატი ვალდებულია 

გამოუმუშავებელი ჰონორარი დაუბრუნოს კლიენტს, მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება 

ურთიერთობის შეწყვეტის ინიციატორი.  

იმისათვის, რომ ადვოკატმა ზუსტად შეასრულოს პროფესიული ვალდებულებები, მან წინასწარ 

უნდა შეატყობინოს ხარჯების თაობაზე ინფორმაცია კლიენტს და აიღოს მისგან თანხმობა. ხარჯის 

გაწევის შემდეგ კი წარუდგინოს ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამ 

წინაპირობების დაცვის გარეშე ადვოკატი ვერ მოსთხოვს კლიენტს ხარჯის ანაზღაურებას, თუ 

კლიენტი შემდგომში თანხმობას არ განაცხადებს. სხვა შემთხვევაში ადვოკატი იქნება აპეკ-ის 8.6 და 

8.12 მუხლების დარღვევის საფრთხის წინაშე. ის ვერც 8.15 მუხლით დადგენილი წესით 

გამოქვითავს ასეთ ხარჯს უკვე გადაცემული ავანსიდან.   

ჰონორარიც რეკომენდირებულია განისაზღვროს იმ წესით, რომ საქმის წარმოების შეწყვეტისას არ 

იყოს სადაო, თუ რამდენი გამოიმუშავა ადვოკატმა უკვე განხორციელებული მომსახურებით. 

წარმოდგენილი ჰიპოთეტური ფაქტები არ იძლევა კონკრეტული დასკვნის გაკეთების საშუალებას. 

ყველაზე ნაკლებ დავას იწვევს ადვოკატის მიერ გაწეული დროით ანაზღაურება, საათობრივი ან 

დღიური. სხვა შემთხვევაში შეიძლება განისაზღვროს ანაზღაურება ეტაპობრივად, 

მტკიცებულებების მოპოვების, სარჩელის მომზადების, სასამართლო მოსამზადებელი ეტაპის, 

არსებითი განხილვის და სხვა უფრო დეტალური ეტაპებითაც. სხვა შემთხვევაში შესაფასებელი 

იქნება გაწეული სამუშაოს და გადახდილი ჰონორარის პროპორციულობა, რასაც კომისია აშკარა 

შეუსაბამობის სტანდარტით შეაფასებს . ყველა შემთხვევაში უმჯობესია ადვოკატის მიერ 

დეტალურად გაწერა მისი მომსახურების და ამისთვის მისაღები ჰონორარის. ეს იძლევა როგორც 

სამოქალაქო სამართლებრივი, ისე დისციპლინური დავების თავიდან არიდების საშუალებას.  

ასევე, ადვოკატმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ კლიენტთან საადვოკატო მომსახურების 

სტანდარტულ პირობებში გადახდილი თანხების დაუბრუნებლობის თაობაზე შეთანხმება 



6 
 

ბათილია ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსით დადგენილი რეგულაციისთვის. იხ. 

უზენაესი სასამართლოს 2016 წლის 21 ნოემბერს საქმე დს-შ/17-16 გადაწყვეტილება.  

დასკვნა:  

ადვოკატის მიერ საადვოკატო მომსახურების შეწყვეტა შესაძლებელია, როდესაც კლიენტს აქვს 

საკმარისი დრო ადვოკატის ასაყვანად. მარტივი კატეგორიის საქმეებზე გონივრული დრო შეიძლება 

იყოს 2 კვირა, თუმცა რთული კატეგორიის საქმეებზე გაცილებით მეტი ვადა შეიძლება იყოს 

საჭირო, რაც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ადვოკატმა უნდა გაითვალისწინოს. ურთიერთობის 

შეწყვეტისას, ადვოკატის ეთიკური ვალდებულებაა დაუბრუნოს კლიენტს გამოუმუშავებელი 

ჰონორარი. შესრულებული სამუშაოს პროპორციულად მიღებული ჰონორარის გამოთვლისთვის, 

რეკომენდირებულია საადვოკატო მომსახურების ხელშეკრულებით განსაზღვრული იყოს სამუშაო 

დროით ან მომსახურების ყოველი კონკრეტული ეტაპისთვის ჰონორარის ოდენობა, რაც თავიდან 

ააცილებს მხარეებს შესაძლო დავებს.  

 

მითითება: ეთიკის კომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაცია არის მხოლოდ სარეკომენდაციო 

ხასიათის მოსაზრება და არ აქვს სავალდებულო ხასიათი. 

 

კოლეგიის თავმჯდომარე                                                                                                        /ინგა სეხნიაშვილი/ 

    

                                                                                

კოლეგიის წევრი                                                                                                                       /ირაკლი კორძახია/ 

 

 

კოლეგიის წევრი                                                                                                                        /თორნიკე ბაქრაძე/ 

 

 


