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სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 30 აპრილის 

სხდომის ოქმი 

 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის  

მისამართი: თბილისი ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა N33 

სხდომის დაწების დრო: 20 საათი 

 

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

გიორგი თევზაძე, მარიამ კუბლაშვილი, ტარიელ კაკაბაძე, მამუკა ნოზაძე, ზურაბ 

როსტიაშვილი, ირაკლი ყანდაშვილი, ციცინო ცხვედიანი. 

 

საკითხი 1. ასოციაციაში გაწევრიანება 

აღმასრულებელი საბჭოს წევრები გაეცნენ: 

(ა) ოთარ კაცაძის განცხადებას გაწევრიანების თაობაზე.  წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ 

აღნიშნულმა პირმა საადვოკატო სტაჟირება დაიწყო 2019 წლის 1-ელ იანვრამდე და მის მიერ 

წარმოდგენილი დოკუმენტები შესაბამისობაშია „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 

2019 წლის 1-ელ იანვრამდე მოქმედი რედაქციის მე-10 მუხლისა და მე-16 მუხლის 

მოთხოვნებთან. ამასთან, ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2018 წლის 19 ოქტომბრის 

გადაწყვეტილებით „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში 2019 წლის 1-ლი იანვრიდან 

შესული ცვლილების თანახმად სავალდებულო ადაპტაციის პროგრამის გავლის მოთხოვნა არ 

ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებმაც ადვოკატთა ასოციაციას მიმართეს განცხადებით 

გაწევრიანების თაობაზე ან ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლით 
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განსაზღვრული მოთხოვნის შესაბამისად დაიწყეს საადვოკატო სტაჟირება 2019 წლის 1-ელ 

იანვრამდე. 

წევრები გაეცნენ წარმოდგენილ დოკუმენტებს და აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის 

შედეგად ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ოთარ კაცაძის 

განცხადება გაწევრიანების თაობაზე.  

(ბ) თეონა ჩანქსელიანის განცხადებას გაწევრიანების თაობაზე.  წევრებს მიეწოდათ 

ინფორმაცია, რომ აღნიშნულმა პირმა საადვოკატო სტაჟირება დაიწყო 2019 წლის 1-ელ 

იანვრამდე და მის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები შესაბამისობაშია „ადვოკატთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 2019 წლის 1-ელ იანვრამდე მოქმედი რედაქციის მე-10 მუხლისა და მე-

16 მუხლის მოთხოვნებთან. ამასთან, ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2018 წლის 19 

ოქტომბრის გადაწყვეტილებით „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში 2019 წლის 1-ლი 

იანვრიდან შესული ცვლილების თანახმად სავალდებულო ადაპტაციის პროგრამის გავლის 

მოთხოვნა არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებმაც ადვოკატთა ასოციაციას მიმართეს 

განცხადებით გაწევრიანების თაობაზე ან ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონის მე-16 

მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნის შესაბამისად დაიწყეს საადვოკატო სტაჟირება 2019 წლის 

1-ელ იანვრამდე. 

წევრები გაეცნენ წარმოდგენილ დოკუმენტებს და აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის 

შედეგად ერთხმად მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს თეონა ჩანქსელიანის  

განცხადება გაწევრიანების თაობაზე.  

(გ) გერისო მღებრიშვილის 2019 წლის 15 აპრილს განმეორებით წარმოდგენილ განცხადებას 

გაწევრიანების თაობაზე, რომელითაც ითხოვდა მის მიერ 2018 წლის 28 დეკემბერს 

გაწევრიანების თაობაზე წარმოდგენილი განცხადების თავიდან განხილვას, ვინაიდან მის მიერ 

წარმოადგენილი ცნობით დასტურდებოდა მის მიერ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩაბარების შემდეგ საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების ფაქტი. წარმოდგენილ 

განცხადებას თან ერთვოდა 2019 წლის 12 აპრილს, ა(ა)იპ საქართველოს იურისტთა ასოციაცია 

XXI - დან გაცემული ცნობა 2003 წლის 31 ივლისიდან - 2004 წლის 9 ოქტომბრამდე ადვოკატად 

მუშაობის შესახებ. 

წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ გერისო მღებრიშვილს 2018 წლის 28 დეკემბრის 

განცხადება გაწევრიანების თაობაზე არ დაკმაყოფილდა აღმასრულებელი საბჭოს 2018 წლის 31 

დეკემბრის გადაწყვეტილებით, ვინაიდან მის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული სამუშაო სტაჟის დამადასტურებელი ცნობით 

სხვადასახვა თანამდებობაზე მუშაობის შესახებ 2005 წლის 24 აგვისტოდან - 2018 წლის 26 

დეკემბრის მდგომარეობით, არ დადასტურდა, რომ იგი დადგენილი წესით გაწევრიანდა 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში, ან გამწესდა მოსამართლედ ან პროკურორად, რაც 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით 
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დადგენილი მოთხოვნით ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანებაზე პირისთვის უარის თქმის 

საფუძველია.  

წევრები გაეცნენ გერისო მღებრიშვილის მიერ დამატებით წარდგენილ განცხადებას 

თანდართული დოკუმენტებით და განაცხადეს, რომ გერისო მღებრიშვილის მიერ ადვოკატთა 

საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებიდან გასულია „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით დადგენილი 10 წელი, თუმცა მის მიერ დამატებით 

წარმოდგენილი სამუშაო სტაჟის დამადასტურებელი ცნობით არ დასტურდება, რომ იგი 

დადგენილი წესით გაწევრიანდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში, ან გამწესდა 

მოსამართლედ ან პროკურორად, რაც „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე 

მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნით ადვოკატთა ასოციაციაში 

გაწევრიანებაზე პირისთვის უარის თქმის საფუძველია. 

აღნიშნული საკითხი დადგა ღია კენჭისყრაზე და კენჭისყრის შედეგად,  ერთხმად იქნა 

მიღებული გადაწყვეტილება: 

1. არ დაკმაყოფილდეს გერისო მღებრიშვილის განცხადება გაწევრიანების თაობაზე 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-21 მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

მოთხოვნებთან შეუსაბამობის გამო; 

2. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების 

წესის თაობაზე. 

 

საკითხი 2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება 

წევრები გაეცნენ ხელახალი გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილ ალექსანდრე მეთოფიშვილისა 

და თამარ კუპრიენკოს განცხადებებს. წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ ზემოხსენებული 

პირების მიერ წარმოდგენილი განცხადებები თანდართული საჭირო დოკუმენტებით 

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 

ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი ალექსანდრე მეთოფიშვილისა და თამარ 

კუპრიენკოს განცხადებები.  

 

საკითხი 3. წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა: ირაკლი ქსოვრელი, ლევან 

მაისურაძე, თამარი ლობჟანიძე, ეკა დალაქიშვილი, თემურ ადონია, 2019 წლის საწევრო 

დავალიანების მქონე წევრები: ნინო მაჩხანელი, ბელა ბაშარაძე, სესილი მეუნარგია,  ეკა 

ზედელაშვილი, დავით ასათიანი, თეიმურაზ არჩვაძე, დავით ასლანიშვილი, მიხეილ 

კუპრაშვილი, სალომე ხარშილაძე, გიორგი დგვარელი, ნათია ბერიშვილი. 2018-2019 წლების 

საწევრო დავალიანების მქონე წევრები: სალომე მჭედლიშვილი, ლია ლაპიაშვილი 
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წევრებმა განაცხადეს, რომ ჩამოთვლილ პირთაგან, რომელთაც ასოციაციის წესდების 29-ე 

მუხლის, 29.3 პუნქტის თანახმად, 2018-2019 წლების საწევრო აქვთ გადასახდელი, ეცნობოთ, 

რომ საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ, 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, 1-ლი 

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 ზემოთ ჩამოთვლილ პირთა განცხადებები წევრობის შეჩერების 

შესახებ. ამავდროულად, 2018-2019 წლების საწევრო დავალიანების მქონე პირებს: ნინო 

მაჩხანელს, ბელა ბაშარაძეს, სესილი მეუნარგიას, ეკა ზედელაშვილს, დავით ასათიანს, 

თეიმურაზ არჩვაძეს, დავით ასლანიშვილს, მიხეილ კუპრაშვილს, სალომე ხარშილაძეს, 

გიორგი დგვარელს, ნათია ბერიშვილს, სალომე მჭედლიშვილს, ლია ლაპიაშვილს 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 წევრობა.   

საკითხი 4.  საწევრო გადასახდისგან გათავისუფლების შესახებ განცხადებების განხილვა 

აღმასრულებელი საბჭოს წევრები გაეცნენ:  

(ა) თამუნა ძაძუას განცხადებას 2019 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე.  
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წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ თამუნა ძაძუა აღმასრულებელი საბჭოს 

გადაწყვეტილებით, პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლებული იყო 2018 წლის 

საწევრო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან, ხოლო ამჟამად მოქმედი საწევროს 

შეღავათების წესების შესაბამისად არ ექვემდებარებოდა საშეღავათო საწევროს 

სარგებლობისთვის დადგენილი არცერთ კრიტერიუმს.  

აღნიშნული საკითხი დადგა ღია კენჭისყრაზე და ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა 

მიღებული გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს თამუნა ძაძუას განცხადება 2019 წლის 

საწევრო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე. 

 

(ბ) შალვა ერისთავის განცხადებას 2019 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე.  

წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ შალვა ერისთავი აღმასრულებელი საბჭოს 

გადაწყვეტილებით, პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლებული იყო 2018 წლის 

საწევრო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან, ხოლო ამჟამად მოქმედი საწევროს 

შეღავათების წესების შესაბამისად არ ექვემდებარებოდა საშეღავათო საწევროს 

სარგებლობისთვის დადგენილი არცერთ კრიტერიუმს.  

აღნიშნული საკითხი დადგა ღია კენჭისყრაზე და ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა 

მიღებული გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს შალვა ერისთავის განცხადება 2019 წლის 

საწევრო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე. 

 

(გ) ნათელა სირაძეს განცხადებას 2019 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე.  

წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ ნათელა სირაძე აღმასრულებელი საბჭოს 

გადაწყვეტილებით, პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლებული იყო 2016-2017-

2018 წლების საწევრო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან, ხოლო ამჟამად მოქმედი 

საწევროს შეღავათების წესების შესაბამისად არ ექვემდებარებოდა საშეღავათო საწევროს 

სარგებლობისთვის დადგენილი არცერთ კრიტერიუმს.  

აღნიშნული საკითხი დადგა ღია კენჭისყრაზე და ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა 

მიღებული გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ნათელა სირაძის განცხადება 2019 წლის 

საწევრო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე. 

 

(დ) რამაზ კაკუშაძეს განცხადებას 2019 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე.  

წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ რამაზ კაკუშაძე აღმასრულებელი საბჭოს 

გადაწყვეტილებით, პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლებული იყო 2016-2017-
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2018 წლების საწევრო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან, ხოლო ამჟამად მოქმედი 

საწევროს შეღავათების წესების შესაბამისად არ ექვემდებარებოდა საშეღავათო საწევროს 

სარგებლობისთვის დადგენილი არცერთ კრიტერიუმს.  

აღნიშნული საკითხი დადგა ღია კენჭისყრაზე და ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა 

მიღებული გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს რამაზ კაკუშაძის განცხადება 2019 წლის 

საწევრო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე. 

 

(ე) კახაბერ ჩუბინიძეს განცხადებას 2019 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე.  

წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ კახაბერ ჩუბინიძე აღმასრულებელი საბჭოს 

გადაწყვეტილებით, პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლებული იყო 2016-2017-

2018 წლების საწევრო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან, ხოლო ამჟამად მოქმედი 

საწევროს შეღავათების წესების შესაბამისად არ ექვემდებარებოდა საშეღავათო საწევროს 

სარგებლობისთვის დადგენილი არცერთ კრიტერიუმს.  

აღნიშნული საკითხი დადგა ღია კენჭისყრაზე და ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა 

მიღებული გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს კახაბერ ჩუბინიძის განცხადება 2019 წლის 

საწევრო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე. 

 

(ვ) გიორგი გოცირიძეს განცხადებას 2019 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე.  

წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ ამჟამად მოქმედი საწევრო შეღავათების წესების 

შესაბამისად გიორგი გოცირიძე არ ექვემდებარებოდა საშეღავათო საწევროს 

სარგებლობისთვის დადგენილ არცერთ კრიტერიუმს. თუმცა, მის მიერ წარმოდგენილ 

განცხადებაში მითითებული გარემოებებიდან გამომდინარე, იგი განეკუთვნება ადვოკატთა 

სოციალური დახმარების ფონდის მიერ განსახილველ საკითხთა კატეგორიას და 

მიზანშეწონილია განმცხადებელს განემარტოს, რომ შეუძლია ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გამო, დახმარების მიღების მიზნით მიმართოს ადვოკატთა სოციალური დახმარების ფონდს. 

აღნიშნული საკითხი დადგა ღია კენჭისყრაზე და ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა 

მიღებული გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს გიორგი გიცირიძეს განცხადება 2019 წლის 

საწევრო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების თაობაზე. 

 

(ზ) ბელა ბაშარაძის, შალვა გეწაძის, სოფიო ქანთარიას, მარიამ ქებაძის, მანანა გელაშვილის, 

ონისე მებონიას განცხადებებს საწევრო გადასახადის გადახდის გადავადებასთან 

დაკავშირებით. 
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აღნიშნული საკითხი დადგა ღია კენჭისყრაზე და ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა 

მიღებული გადაწყვეტილება: განმცხადებელთა მოთხოვნა საწევრო გადახდის გადახდის 

გადავადების თაობაზე განსახილველად გადაიდოს აღმასრულებელი საბჭოს მომდევნო 

სხდომისთვის. 

 

საკითხი 5. სხვადასხვა 

თამარ გაჩეჩილაძის განცხადება სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის 

იურიდიული დახმარების ბიუროს საზოგადოებრივ ადვოკატებზე საშეღავათო საწევროს 

გავრცელების თაობაზე. 

აღმასრულებელი საბჭოს წევრები გაეცნენ თამარ გაჩეჩილაძის 2019 წლის 16 აპრილის 

განცხდებას, რომლითაც ითხოვდა სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის 

იურიდიული დახმარების ბიუროს საზოგადოებრივ ადვოკატებზე 50%-იანი საწევრო 

შეღავათის გავრცელებას.  

წევრებმა მსჯელობის შედეგად განმარტეს, რომ აღმასრულებელმა საბჭომ 2019 წლის 31 

იანვარს მიიღო გადაწყვეტილება ასოციაციის იმ წევრების შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ, 

რომლებზეც ვრცელდება აღმასრულებელი საბჭოს მიერ დადგენილი საშეღავათო საწევროს 

გადახდის ვალდებულება.  

წევრებმა განაცხადეს, რომ განმცხადებლის მიერ მითითებული მოთხოვნა სსიპ იურიდიული 

დახმარების სამსახურის თბილისის ბიუროს ადვოკატებისთვის 50%-იანი საწევრო შეღავათის 

გავრცელების თაობაზე, შესაძლოა არასამართლიანი იყოს ასოციაციის იმ წევრებთან 

მიმართებით, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ 

პირებად თბილისიში და დედაქალაქში ახორციელებენ საადვოკატო საქმიანობას და მათ არ 

ეხებათ უკვე დადგენილი საწევრო შეღავათები.  

თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ საკითხის სწორად და სამართლიანად გადაწყვეტისათვის 

განხილული და გაანალიზებული უნდა იქნას ყველა გამოთქმული არგუმენტი და ამისათვის, 

მიზანშეწონილია აღნიშნულზე დამატებითი კომუნიკაცია მოხდეს სსიპ იურიდიული 

დახმარების სამსახურის დამოუკიდებელ საბჭოსა და დირექტორთან. თავმჯდომარემ წევრებს 

შესთავაზა საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების გადადება, მანამ სანამ არ მოხდება 

კომუნიკაცია და ინფორმაციის გაცვლა სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის 

დამოუკიდებელ საბჭოსა და დირექტორთან.   

აღნიშნული საკითხი დადგა ღია კენჭისყრაზე და ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა 

მიღებული გადაწყვეტილება: სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის თბილისის 

იურიდიული დახმარების ბიუროს საზოგადოებრივი ადვოკატებისთვის საწევრო 

გადასახადის განახევრების თაობაზე თამარ გაჩეჩილაძის განცხადების განხილვა გადაიდოს 



8 

 

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის დამოუკიდებელ საბჭოსა და დირექტორთან 

კომუნიკაციამდე.   

 

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/



