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სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს 2020 წლის 28 თებერვლის  

სხდომის ოქმი 

 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია  

მისამართი: თბილისი ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა N11 

სხდომის დაწყების დრო: 19:00 

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

ირაკლი ყანდაშვილი, გიორგი თევზაძე, დათუნა მოდებაძე, მარიამ კუბლაშვილი, გიორგი 

ტურაზაშვილი, ციცინო ცხვედიანი, ზურაბ როსტიაშვილი. 

 

საკითხი 1. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება 

წევრები გაეცნენ: ბაქარ სირაძის, ნატა ღიბრაძის, ელისო აბრალავას, ნინო ჯორბენაძის, გოგიტა 

გიუნაშვილის მიერ ხელახალი გაწევრიანებისათვის წარმოდგენილ განცხადებებს. 

წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ ზემოხსენებული პირების მიერ წარმოდგენილი 

განცხადებები თანდართული საჭირო დოკუმენტებითურთ შესაბამისობაშია „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის, მე-10 მუხლის მოთხოვნებთან.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ბაქარ 

სირაძის, ნატა ღიბრაძის, ელისო აბრალავას, ნინო ჯორბენაძის, გოგიტა გიუნაშვილის მიერ 

ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები.  

საკითხი 2. წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა  

წევრები გაეცნენ ადვოკატთა შესახებ კანონის 212  მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის 

თანახმად 2020 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა განცხადებებს წევრობის 
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შეჩერების შესახებ: თამარ ბეჟუაშვილი, ვახტანგ გედენიძე. წევრებმა განაცხადეს, რომ წევრებს, 

რომელთაც ასოციაციის წესდების 29-ე მუხლის, 29.3 პუნქტის თანახმად, 2020 წლის საწევრო 

აქვთ გადასახდელი, ეცნობოთ, რომ ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონის, 212  მუხლის, 

პირველი პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, აღმასრულებელი საბჭო ვალდებულია მიიღოს 

გადაწყვეტილება ადვოკატისთვის წევრობის შეჩერების შესახებ. თუმცა, წევრობის შეჩერება 

მანამდე არსებული დავალიანების გაუქმების საფუძველი არ არის და ამავე კანონის 

213 მუხლის პირველი პუნქტის, “ზ” ქვეპუნქტის თანახმად, საწევრო გადასახადის 

გადაუხდელობის შემთხვევაში, პირს შეუწყდება ასოციაციის წევრობა. გარდა ამისა, 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, არსებობს 2012 წლის 30 მაისის ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად: “საწევრო დავალიანების მქონე 

პირს, რომელიც მომართავს ასოციაციას პირადი განცხადებით, წევრობის შეჩერების შესახებ, 

საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“ 212  მუხლის 1-ლი პუნქტის (ადვოკატს 

ადვოკატთა ასოციაციის წევრობა შეუჩერდება ამ კანონის 213  მუხლის მე-2 პუნქტით 

დადგენილი წესით, ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით), „ა“ ქვეპუნქტის 

(პირადი განცხადების საფუძველზე) თანახმად, დაუკმაყოფილდეს განცხადება წევრობის 

შეჩერების შესახებ; თუმცა, წევრობის შეჩერება არ გახდება უკვე არსებული საწევრო 

დავალიანებისგან გათავისუფლების საფუძველი, რომლის გადახდის ვალდებულება პირს 

წევრობის შეჩერებამდე, ადვოკატთა ასოციაციის წესდების 29-ე მუხლის, 29.3 პუნქტის 

(ყოველი მომდევნო წლის საწევრო შენატანის გადახდა ხდება ყოვეწლიურად, მიმდინარე 

წლის 31 დეკემბრამდე) თანახმად წარმოეშვა. საწევრო  დავალიანების გადაუხდელობის 

შემთხვევაში, უფლებამოსილება შეჩერებულ ადვოკატს, “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს 

კანონის 213 მუხლის პირველი პუნქტის (ადვოკატს ადვოკატთა ასოციაციის წევრობა 

შეუწყდება) „ზ“ ქვეპუნქტის (თუ არ იხდის საწევრო გადასახადს) თანახმად, შეუწყდება 

ასოციაციის წევრობა“.  

საღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 

“ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის 212 მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის 

თანახმად, დაკმაყოფილდეს ზემოთჩამოთვლილ პირთა განცხადებები წევრობის შეჩერების 

შესახებ; ამასთან, 2020 წლის საწევრო დავალიანების მქონე პირებს - თამარ ბეჟუაშვილს და 

ვახტანგ გედენიძეს  ეცნობოთ ინფორმაცია მათ მიმართ არსებული საწევრო დავალიანების და 

2012 წლის 30 მაისის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ, აგრეთვე იმის შესახებ, 

რომ დავალიანების გადაუხდელობის შემთხვევაში მათ შეუწყდებათ ასოციაციის წევრობა. 

საკითხი 3. პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის მონაწილეთა სიის დამტკიცება  

წევრები გაეცნენ პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის მონაწილეთა სიას. წევრებს მიეწოდათ 

ინფორმაცია, რომ  წარმოდგენილი სია შესაბამისობაშია პროგრამის დებულებით დადგენილ 

მოთხოვნებთან.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 

ასოციაციის პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის დებულების მე-5 მუხლის, 5.7 პუნქტის 
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თანახმად, დამტკიცდეს პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის მონაწილეთა სია სხდომაზე 

წარმოდგენილი სახით (დანართი 1).  

 

საკითხი 4. პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის თეორიული კურსის  ტრენერთა დამტკიცება 

წევრები გაეცნენ პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის თეორიული კურსის ტრენერთა სიას: 

ვლადიმერ მკერვალიშვილი, ზურაბ მხეიძე, ლევან მესხორაძე, დათუნა მოდებაძე, ლაშა 

მდივანი.  

 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 

ასოციაციის პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის დებულების მე-7 მუხლის, 7.1 პუნქტის 

თანახმად, დამტკიცდეს ადვოკატთა ასოციაციის პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის 

თეორიული კურსის ტრენერთა სია სხდომაზე წარმოდგენილი სახით. 

 

საკითხი 5. 2020 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის 

საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების თაობაზე განცხადებების განხილვა 

წევრები გაეცნენ: 

(ა) ლიკა მურღულიას 2020 წლის 18 თებერვლის  განცხადებას, რომელშიც აღნიშნული  იყო, 

რომ იგი 2019 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ვერ გამოცხადდა 

ოჯახური პირობების გამო და ითხოვდა, გადახდილი გამოცდის რეგისტრაციის თანხის 

საფუძველზე, 2020 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე 

რეგისტრაციის საფასურის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლებას.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესების მე-6 

მუხლის, 6.3 პუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ლიკა მურღულიას განცხადება 2020 წლის 

ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 

(ბ) გვანცა აფციაურის 2020 წლის 19 თებერვლის  განცხადებას, რომელშიც აღნიშნული  იყო, 

რომ იგი 2019 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ვერ გამოცხადდა 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო და ითხოვდა გადახდილი გამოცდის 

რეგისტრაციის თანხის საფუძველზე, 2020 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო 

გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლებას.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესების მე-6 

მუხლის, 6.3 პუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს გვანცა აფციაურის  განცხადება 2020 წლის 
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ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 

(გ) გიორგი ევსტაფიშვილის 2020 წლის 19 თებერვლის  განცხადებას, რომელშიც აღნიშნული  

იყო, რომ იგი 2019 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ვერ 

გამოცხადდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო (წარმოდგენილი იყო 

შესაბამისი დოკუმენტი)  და ითხოვდა გადახდილი გამოცდის რეგისტრაციის თანხის 

საფუძველზე, 2020 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე 

რეგისტრაციის საფასურის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლებას.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესების მე-6 

მუხლის, 6.3 პუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს გიორგი ევსტაფიშვილის განცხადება 2020 

წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის 

გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 

(დ) სალომე გოგიბერიძის 2020 წლის 14 თებერვლის  განცხადებას, რომელშიც აღნიშნული  იყო, 

რომ იგი 2019 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ვერ გამოცხადდა 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო (წარმოდგენილი იყო შესაბამისი 

დოკუმენტი) და ითხოვდა გადახდილი გამოცდის რეგისტრაციის თანხის საფუძველზე, 2020 

წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის 

გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლებას.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესების მე-6 

მუხლის, 6.3 პუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს სალომე გოგიბერიძის  განცხადება 2020 წლის 

ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 

(ე) ნიკოლოზ პოპიაშვილის 2020 წლის 28 თებერვლის  განცხადებას, რომელშიც აღნიშნული  

იყო, რომ იგი 2019 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ვერ 

გამოცხადდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო და ითხოვდა 

გადახდილი გამოცდის რეგისტრაციის თანხის საფუძველზე, 2020 წლის ადვოკატთა 

საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლებას.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესების მე-6 

მუხლის, 6.3 პუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ნიკოლოზ პოპიაშვილის   განცხადება 2020 

წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის 

გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 
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(ვ) ნათია ბლიაძის 2020 წლის 28 თებერვლის  განცხადებას, რომელშიც აღნიშნული  იყო, რომ 

იგი 2019 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ვერ გამოცხადდა 

სამსახურეობრივი მივლინებით რეგიონში გამგზავრების გამო  და ითხოვდა გადახდილი 

გამოცდის რეგისტრაციის თანხის საფუძველზე, 2020 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო 

საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის ვალდებულებისგან 

გათავისუფლებას.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესების მე-6 

მუხლის, 6.3 პუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ნათია ბლიაძის  განცხადება 2020 წლის 

ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 

(ზ) მარი ფაიქიძის 2020 წლის 27 თებერვლის  განცხადებას, რომელშიც აღნიშნული  იყო, რომ 

იგი 2019 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ვერ გამოცხადდა  და 

ითხოვდა გადახდილი გამოცდის რეგისტრაციის თანხის საფუძველზე, 2020 წლის ადვოკატთა 

საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლებას.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესების მე-6 

მუხლის, 6.3 პუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს მარი ფაიქიძის  განცხადება 2020 წლის 

ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 

(თ) ციცია ჯავახიშვილის 2020 წლის 26 თებერვლის  განცხადებას, რომელშიც აღნიშნული  იყო, 

რომ იგი 2019 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ვერ გამოცხადდა 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო და ითხოვდა გადახდილი გამოცდის 

რეგისტრაციის თანხის საფუძველზე, 2020 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო 

გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლებას.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესების მე-6 

მუხლის, 6.3 პუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ციცია ჯავახიშვილის განცხადება 2020 წლის 

ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 

(ი) ლიკა ქარჩავას 2020 წლის 19 თებერვლის განცხადებას, რომელშიც აღნიშნული  იყო, რომ 

იგი ირიცხებოდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 

(თანდართული იყო შესაბამისი დოკუმენტი) და ითხოვდა 2020 წლის ადვოკატთა 

საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლებას.  
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აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესების მე-6 

მუხლის, 6.3 პუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ლიკა ქარჩავას განცხადება 2020 წლის 

ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 

 

(კ) მალხაზი ფირიაშვილის 2020 წლის 28 თებერვლის განცხადებას, რომელშიც აღნიშნული 

იყო, რომ იგი არის დროებით უმუშევარი და ითხოვდა 2020 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო 

საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის ვალდებულებისგან 

გათავისუფლებას.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესების მე-6 

მუხლის, 6.3 პუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს მალხაზი ფირიაშვილის   განცხადება 2020 

წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის 

გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 

(ლ) გურამი საგინაშვილის 2020 წლის 27 თებერვლის  განცხადებას, რომელშიც ითხოვდა 2020 

წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის 

გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლებას.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესების მე-6 

მუხლის, 6.3 პუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს გურამი საგინაშვილის  განცხადება 2020 

წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის 

გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 

(მ) ვაჟა ხარბედიას 2020 წლის 24 თებერვლის  განცხადებას, რომელშიც აღნიშნული  იყო, რომ 

იგი იყო დროებით უმუშევარი და ითხოვდა 2020 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო 

საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის ვალდებულებისგან 

გათავისუფლებას.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესების მე-6 

მუხლის, 6.3 პუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ვაჟა ხარბედიას  განცხადება 2020 წლის 

ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 

 

საკითხი 6. ინსტიტუციური აკრედიტაციის მინიჭების თაობაზე განცხადების განხილვა 



 

7 
 

 

წევრები გაეცნენ „სამართლის და მართლმსაჯულების სკოლის“ მიერ წარმოდგენილ 

განცხადებას ინსტიტუციური აკრედიტაციის მინიჭების თაობაზე. მათ მიეწოდათ 

ინფორმაცია, რომ განცხადება თანდართული მასალებით აკმაყოფილებდა აკრედიტაციის 

წესით დადგენილ მოთხოვნებს. 

 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: 

დაკმაყოფილდეს „სამართლის და მართლმსაჯულების სკოლის“ მიერ წარმოდგენილი 

განცხადება ინსტიტუციური აკრედიტაციის მინიჭების თაობაზე. 

 

 

საკითხი 7. სხვადასხვა 

 

წევრებმა მოისმინეს აღმასრულებელი მდივნის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია სასწავლო 

ცენტრის უფროსი კოორდინატორის - ეკატერინე სისვაძესათვის ყოველთვიური სახელფასო 

სარგოს მომატების თაობაზე. 

 

გიორგი ჭეხანმა განაცხადა, რომ ეკატერინე სისვაძეს თავისი სამსახურეობრივი 

მოვალეობებიდან გამომდინარე, უწევს საკმაოდ დატვირთულ რეჟიმში მუშაობა: ერთმანეთის 

პარარელურად იგი უძღვება ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებზე აპლიკანტთა  

რეგისტრაციის, ასევე, ზოგადად გამოცდების ორგანიზების პროცესს; პროფესიული 

ადაპტაციის პროგრამაზე მონაწილეთა რეგისტრაციას, პროგრამის ორგანიზების და 

მიმდინარეობის პროცესს, რის გამოც ის ხშირად ასრულებს ზეგანაკვეთურ სამუშაოს. 

ამდენად,  მიზანშეწონილია, შესასრულებელი სამუშაოს მასშტაბურობისა და ამ მიზნით 

დახარჯული დროის გათვალისწინებით, ეკატერინე სისვაძის სახელფასო სარგო გაიზარდოს 

და  განისაზღვროს  1950  (ათას ცხრაას ორმოცდაათი) ლარით (კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით).  

 

წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია. განსხვავებული მოსაზრება არ გამოთქმულა. აღნიშნულ 

საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: შევიდეს 

ცვლილება 2020 წლის ასოციაციის ბიუჯეტის აპარატის სახელფასო ფონდში და 2020 წლის 01 

მარტიდან, სასწავლო ცენტრის უფროსი კოორდინატორის - ეკატერინე სისვაძის ყოველთვიური 

სახელფასო სარგო  განისაზღვროს 1950 (ათას ცხრაას ორმოცდაათი) ლარით (კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით). 

 

აღმასრულებელი საბჭოს სხდომა გამოცხადდა დასრულებულად.   
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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/

