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სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 30 მაისის სხდომის ოქმიდან 

 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის  

მისამართი: თბილისი ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა N33 

სხდომის დაწების დრო: 19 საათი 

 

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: დავით ასათიანი (თავმჯდომარე), მარიამ 

კუბლაშვილი, გიორგი თევზაძე, ზურაბ როსტიაშვილი, ირაკლი ყანდაშვილი, მამუკა ნოზაძე, 

გიორგი ტურაზაშვილი, ნათია კორკოტაძე.   

საკითხი 5. 2017-2018-2019 წლების საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა მიმართ 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის საკითხის განხილვა 

თავმჯდომარემ წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

შემდეგ კოლეგების მხრიდან საწევროების შეტანის პროცესი ინტენსიური გახდა, თუმცა დღეის 

მდგომარეობით, საწევრო დავალიანების მქონე პირთა სიაში კვლავ საკმაოდ ბევრი ადვოკატია. 

ამასთან, რამდენიმე ათეულმა ადვოკატმა მოგვმართა საწევროს გადახდის გარკვეული ვადით 

გადავადების თაობაზე. შესაბამისად, რადგან ასოციაციის თვითმიზანი არ არის წევრთა 

უფლებამოსილების შეწყვეტა და თან გვაქვს განცხადებები საწევროს გადავადებების თაობაზე 

მიზანშეწონილია კოლეგებს მიეცეთ შესაძლებლობა ადმინისტრაციული წარმოების ვადის 

გაგრძელებით დაფარონ საწევრო დავალიანება. საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსის მე-

100 მუხლი იძლევა ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის გაგრძელების 

შესაძლებლობას, 2019 წლის 12 აპრილს აღმასრულებელი საბჭოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების თანახმად, მიმდინარე წლის 1-ელ მაისს დაწყებული ადმინისტრაციული 

წარმოებით დადგენილი ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის და შესაბამისად საწევრო 

დავალიანების დაფარვის ვადა შეგვიძლია გავაგრძელოთ 20 კალენდარული დღით - 2019 წლის 

19 ივნისამდე.  
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კენჭისყრაზე დადგა საკითხი 2019 წლის 12 აპრილს აღმასრულებელი საბჭოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების თანახმად, 2019 წლის 1-ელ მაისს დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებით 

დადგენილი ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის და შესაბამისად საწევრო დავალიანების 

დაფარვის ვადის 20 კალენდარული დღით, ანუ 2019 წლის 19 ივნისამდე გაგრძელების თაობაზე.  

აღნიშნულ საკითხზე კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 

2019 წლის 12 აპრილის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად, 2019 წლის 1-ელ 

მაისს დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოებით დადგენილი ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის და შესაბამისად, საწევრო დავალიანების 

დაფარვის ვადა გაგრძელდეს 20 კალენდარული დღით და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გამოცემის საბოლოო ვადად განისაზღვროს 2019 წლის 19 ივნისი. 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად:  

 (ა) 2019 წლის 1-ლი მაისიდან დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება 2017-2018-2019 წლების 

საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა მიმართ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ 

სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით; 

(ბ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად განისაზღვროს 

ადმინისტრაციული ორგანო, რომელშიც მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება: სსიპ 

„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“, მისამართი: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. N36, 

ტელეფონი: 032 2 98 78 78;  

(გ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-100 მუხლის, მე-3 პუნქტის თანახმად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თარიღად განისაზღვროს 2019 წლის 1-ლი მაისი და 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადად განისაზღვროს 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებიდან 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე.  

(დ) ადმინისტრაციული წარმოების საგანი - “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის, 213 

მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნტის თანახმად 2017-2018-2019 წლების საწევრო 

დავიალიანების მქონე წევრთა გამოვლენა და წევრობის შეწყვეტის თაობაზე ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა.  

(ე) ვინაიდან, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ეხება 50-ზე მეტ პირს 

ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილე ასოციაციის წევრთა სია, რომელთაც აქვთ საწევრო 

დავალიანება, საქართველოს ზოგადი ადამინისტრაციული კოდექსის 55-ე და 56-ე მუხლების 

თანახმად გამოცხადდეს საჯაროდ. ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილე ასოციაციის წევრთა 

სია განთავსდეს ადვოკატთა ასოციაციის ვებ-გვერდზე www.gba.ge, ადვოკატთა ასოციაციის 

ფეისბუქ გვერდზე (საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია /Georgian Bar Association/) საწევრო 

დავალიანების მქონე ადვოკატებს გაეგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე მათ მიერ ასოციაციაში წარმოდგენილ 

მობილური ტელეფონის ნომრებზე. 

(ვ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 116-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის “დ” 

ქვეპუნქტის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 118-ე მუხლის, 1-ლი 

http://www.gba.ge/
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პუნქტის თანახმად, დაინტერესებულ პირთა მოსაზრებების წარდგენის ბოლო ვადად 

განისაზღვროს 2019 წლის 19 მაისი.  

(ზ) ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-100 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადად განისაზღვროს 

2019 წლის 19 ივნისი.  

(თ) ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილება და 2017-2018-2019 

წლების საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა სია “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის, 

213 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნტის თანახმად წევრობის შეწყვეტის თაობაზე 

გამოქვეყნდეს გაზეთ „რეზონანში“, განთავსდეს ადვოკატთა ასოციაციის ვებ-გვერდზე 

www.gba.ge, ადვოკატთა ასოციაციის ფეისბუქ გვერდზე (საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 

/Georgian Bar Association), უფლებამოსილებაშეწყვეტილ ადვოკატებს გაეგზავნოთ მოკლე 

ტექსტური შეტყობინებები აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ, მათ მიერ ასოციაციის წევრთა 

ერთიან სიაში მითითებულ მობილური ტელეფონის ნომრებზე.  

(ი) 2019 წლის 19 ივნისამდე დაზუსტდეს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საწევრო 

დავალიანების მქონე ადვოკატთა სია. 

 

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 მე-12 კმ. N6).  

 

 

დავით ასათიანი   

თავმჯდომარე 

http://www.gba.ge/



