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ამონაწერი 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს 

სხდომის ოქმიდან 

თარიღი: 16 ივლისი, 2021 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია  

მისამართი: თელავი 

სხდომის დაწყების დრო: 18:00 

 

სხდომაში მონაწილე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: დავით ასათიანი 

(თავმჯდომარე), მამუკა ნოზაძე, დათუნა მოდებაძე, გიორგი თევზაძე, ზურაბ 

როსტიაშვილი, ციცინო ცხვედიანი, მარიამ კუბლაშვილი. დისტანციურ რეჟიმში (Zoom 

პლატფორმის გამოყენებით) მონაწილე წევრები: ნათია კორკოტაძე, ირაკლი 

ყანდაშვილი. 

 

საკითხი 5. 2021 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა მიმართ 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის საკითხის 

განხილვა. 

 

წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია, რომ 2021 წლის 17  მაისის აღმასრულებელი საბჭოს 

გადაწყვეტილებით 2021 წლის 18  მაისიდან დაწყებული ადმინისტრაციული 

წარმოების ფარგლებში, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-100 

მუხლის, მე-3 პუნქტის თანახმად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადად განისაზღვრა 2021 წლის 18 ივნისი, ხოლო 

2021 წლის 18 ივნისის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით, საწევრო 

დავალიანების გადახდის ვადა გაგრძელდა დამატებით 14 კალენდარული დღით - 

2021 წლის 2 ივლისამდე.  2021 წლის 01 ივლისის აღმასრულებელი საბჭოს 

გადაწყვეტილებით,  საწევრო დავალიანების გადახდის ვადა გაგრძელდა დამატებით 

კიდევ 14 კალენდარული დღით - 2021 წლის 16 ივლისამდე.  

 

თავმჯდომარემ წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ დღეის მდგომარეობით, 639 

ადვოკატს ერიცხება 2021 წლის საწევრო დავალიანება. ამასთან, წევრთა გარკვეულმა 
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რაოდენობამ მომართა ასოციაციას საწევროს გადახდის სხვადასხვა ვადით 

გადავადებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, რადგან ასოციაციის თვითმიზანი არ 

არის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტა და წარმოდგენილია განცხადებები 

საწევროს გადავადების თაობაზე, მიზანშეწონილია, კოლეგებს მიეცეთ შესაძლებლობა  

ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელებით დაფარონ საწევრო დავალიანება. 

თავმჯდომარემ წევრებს შესთავაზა საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსის მე-

100 მუხლის თანახმად, საწევრო დავალიანების დაფარვის ვადის გაგრძელება  

დამატებით,  16 კალენდარული დღით -  2021 წლის 02 აგვისტომდე.   

 

კენჭისყრაზე დადგა საკითხი 2021 წლის 17 მაისს აღმასრულებელი საბჭოს მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, 2021 წლის 18 მაისს დაწყებული 

ადმინისტრაციული წარმოებით დადგენილი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - 

სამართლებრივი აქტის გამოცემის და შესაბამისად, საწევრო დავალიანების დაფარვის 

ვადის 16 კალენდარული დღით, ანუ 2021 წლის 02 აგვისტომდე გაგრძელების 

თაობაზე. 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებული 

გადაწყვეტილება:  

 

1. 2021 წლის 17 მაისის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად,  2021 

წლის 18 მაისს დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებით დადგენილი 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემის და 

შესაბამისად, საწევრო დავალიანების დაფარვის ვადა გაგრძელდეს 16 

კალენდარული დღით და ინდივიდუალური - სამართლებრივი აქტის გამოცემის 

საბოლოო ვადად განისაზღვროს 2021 წლის 02 აგვისტო. 

 

აღმასრულებელი საბჭოს სხდომა გამოცხადდა დასრულებულად.   

წინამდებარე აქტი და მასში ასახული გადაწყვეტილებები ძალაში შედის 

ხელმოწერისთანავე. წინამდებარე აქტი გამოქვეყნდეს სსიპ საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, მისამართი: www.gba.ge.  

წინამდებარე აქტი და მასში ასახული გადაწყვეტილებები შეიძლება გასაჩივრდეს მისი 

გამოქვეყნების დღიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში 

(მისამართი: ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N64). 

დავით ასათიანი  

თავმჯდომარე 

http://www.gba.ge/

	თარიღი: 16 ივლისი, 2021
	სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
	მისამართი: თელავი
	სხდომის დაწყების დრო: 18:00
	საკითხი 5. 2021 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა მიმართ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის საკითხის განხილვა.
	წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია, რომ 2021 წლის 17  მაისის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით 2021 წლის 18  მაისიდან დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-100 მუხლის, მე-3 პუნქტის თანახმად, ინდივი...
	თავმჯდომარემ წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ დღეის მდგომარეობით, 639 ადვოკატს ერიცხება 2021 წლის საწევრო დავალიანება. ამასთან, წევრთა გარკვეულმა რაოდენობამ მომართა ასოციაციას საწევროს გადახდის სხვადასხვა ვადით გადავადებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად,...
	კენჭისყრაზე დადგა საკითხი 2021 წლის 17 მაისს აღმასრულებელი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, 2021 წლის 18 მაისს დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებით დადგენილი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემის და შესაბამისად, საწ...



