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სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს 

2021 წლის 15 აპრილის 

ს ხ დ ო მ ი ს    ო ქ მ ი 

 

 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია  

ადგილმდებარეობა: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ.11 

სხდომის დაწყების დრო: 18:00 

 

დისტანციურ სხდომაში მონაწილე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: დავით ასათიანი 

(თავმჯდომარე), მარიამ კუბლაშვილი, ტარიელ კაკაბაძე, ნათია კორკოტაძე, გიორგი 

ტურაზაშვილი, ირაკლი ყანდაშვილი, ციცინო ცხვედიანი და გიორგი თევზაძე. 

 

 

საკითხი 1. წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადების განხილვა. 

 

წევრები გაეცნენ “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის 212  მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად საწევრო დავალიანების მქონე - ზაირა ფრუიძის 

განცხადებას წევრობის შეჩერების შესახებ. 

 

წევრებმა განაცხადეს, რომ ზაირა ფრუიძეს, რომელსაც ასოციაციის წესდების 29-ე 

მუხლის, 29.3 პუნქტის თანახმად, 2021 წლის საწევრო აქვს გადასახდელი, ეცნობოს, 

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 
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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, „ადვოკატთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონის, 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“.  

 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებული 

გადაწყვეტილება: “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის, 212 მუხლის, 1-ლი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ზაირა ფრუიძის წევრობის 

შეჩერების შესახებ განცხადება. ამასთან, ზაირა ფრუიძეს ეცნობოს ინფორმაცია მის 

მიმართ არსებული საწევრო დავალიანების და 2012 წლის 30 მაისის აღმასრულებელი 

საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ, აგრეთვე ეცნობოს იმის შესახებ, რომ დავალიანების 

გადაუხდელობის შემთხვევაში მას შეუწყდებათ ასოციაციის წევრობა. 

 

 

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.  

http://www.gba.ge/
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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 
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