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  2018 წლის  16 თებერვლის   
 

სსიპ   საქართველოს  ადვოკატთა  ასოციაციის  
აღმასრულებელი  საბჭოს  

სხდომის  ოქმი  
 

სსიპ  საქართველოს  ადვოკატთა  ასოციაციის  მისამართი :  

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ. #33 

სხდომის დაწყების დრო: 18:30  

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: დავით  ასათიანი  (თავმჯდომარე) ,  
მამუკა  ნოზაძე ,  ზურაბ  როსტიაშვილი ,  ციცინო  ცხვედიანი ,  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  
გიორგი  თევზაძე ,  ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  მოდებაძე .  

დღის  წესრიგი :            
    

1. ასოციაციაში გაწევრიანება: 1 .თამთა  ანთია ,  2 .თამარი  ორმოცაძე ,  3 .გიორგი   
ბოჭორიშვილი ,   4 .ლაშა  ჯანგირაშვილი ,  5 .  ვენერა  ბუხაიძე ,   6 .ნინო  
კორძაძე ,  7 .  სალომე  შუბითიძე ,   8 .  იამზე  ხითარიშვილი ,  9 .  ნიკო  
გიგოლაშვილი ,   10.  გურამ  ჩადუნელი ,   11.დიმიტრი  გეგენავა ,  12.ონისიმე  
ცხომელიძე ,  13.დეა  სანიკიძე ,  14.შოთა  კვანტალიანი ,  15.თამარი  გაბადაძე ,  
16.მაკო  მაისურაძე ,  17.ია  იასაღაშვილი ,  18.ლეონიდ  გერგედავა ,  19.მალხაზ  
ხოსროშვილი ,  20.ნიკა  გუჯაბიძე ,  21.იური  კენჭოშვილი ,   შეჩერების მოთხოვნით:  
22.ოთარი  ქიმერიძე , 23. გიორგი  დავითაძე ,   24. ანა  მიქავა ,   25.  თინათინ  
სვანაძე ,  26.პაატა  კუბლაშვილი ,   27.მარინე  კვიტია ,  28.კახაბერ  მოსეშვილი ,  
29.როლანდი  ლომაშვილი ,  30.  ირინა     ჩანქსელიანი ,  31.სოფიო  ტაკიძე   
 

2. ადვოკატთა ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: ქართლოს  ბერიძე ,  ელზა  
კვესიაშვილი ,  შორენა  ხარჩილავა ,  ნათია  ლურსმანაშვილი ,  კარლო  კოდუა  
 

3 .  საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ 
ქვეპუნქტის თანახმად, წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების   გაცნობა: სალომე  
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კახიძე ,  თამარ  ჯანაშია ,  გელა  ზერეკიძე ,  ზვიადი  მეტონიძე ,  ნიკა  ჯერვალიძე ;   
2018 წლის საწევრო დავალიანების მქონე  წევრები: ვახტანგ  ბოხაშვილი ,  ნინო  
შვანგირაძე ,  თამარ  ბეჟუაშვილი ,  ევგენი  რუხაძე ,  ნინო  ნადირაშვილი ,  
ქეთევან  თურაზაშვილი ,  ოლღა  მერებაშვილი ,  დავით  დევიძე ,  ნინო  
პეპანაშვილი  

4. ზურაბ  ჯორბენაძის  განცხადების განხილვა ხელახლა გაწევრიანების შესახებ 
 

5. გიორგი  ლობჟანიძის  განცხადების განხილვა წევრობის აღდგენის შესახებ 
 

6. მოქალაქეები: ნატალია  ხიზამბარელის ,  თეონა  ჯანიბეგაშვილის ,  თინათინ  
ჭაკნელიძის ,  ავთანდილ  სიხუაშვილის ,  ანრი  სინაურიძის ,  თამილა  
ქუთათელაძის  (აპლიკანტ  გიორგი  გაბუნიას  თაობაზე)  განცხადებების განხილვა 
2018 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდების რეგისტრაციის 
საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლების თაობაზე 
 

7. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აპარატის ახალი შინაგანაწესის დამტკიცება 
 

8. ასოციაციის აპარატის თანამშრომელთა განახლებული სამუშაო აღწერილობების 
დამტკიცება. 
 

9. ასოციაციის აპარატის თანამშრომელთა სახელფასო ფონდში ცვლილების შეტანა 
 

10. ასოციაციის რეგიონული კომიტეტების თავმჯდომარეების და თანა-თავმჯდომარეების 
დამტკიცება 
 

11. „ადვოკატთა შესახებ“ კანონის და იურიდიულ პროფესიასთან დაკავშირებულ სხვა 
რეგულაციების ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის ახალი შემადგენლობის დამტკიცება 
 

12. „უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის და ანტიკორუფციულ საკითხთა“ 
კომიტეტის დებულების/თავმჯდომარის დამტკიცება 
 

13. სხვადასხვა მიმდინარე საკითხები: 1. სამართლის ექსპერტთა ჯგუფში (ტესტების 
შემუშავება, რედაქტირება, საჩივრის გასწორება როტაციის პრინციპით) ნონა თოდუას  
და  მოსამზადებელი კურსის ტრენერებში(სისხლის სამართლის კოდექსი) დიმიტრი 
მჭედლიშვილს დამატების შესახებ); 2. “საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ 
აპარატის მოსამსახურეთა კონკურსის ჩატარების შესახებ დებულებაში ცვლილების    
დამტკიცების შესახებ. 

საკითხი  #1   

წევრები გაეცნენ გასაწევრიანებელ პირთა განცხადებებს: 1 .თამთა  ანთია ,  2 .თამარი  
ორმოცაძე ,  3 .გიორგი   ბოჭორიშვილი ,   4 .ლაშა  ჯანგირაშვილი ,  5 .  ვენერა  ბუხაიძე ,   
6 .ნინო  კორძაძე ,  7 .  სალომე  შუბითიძე ,   8 .  იამზე  ხითარიშვილი ,  9 .  ნიკო  
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გიგოლაშვილი ,  10.  გურამ  ჩადუნელი ,  11.დიმიტრი  გეგენავა ,  12.ონისიმე  
ცხომელიძე ,  13.დეა  სანიკიძე ,  14.შოთა  კვანტალიანი ,  15.თამარი  გაბადაძე ,  16.მაკო  
მაისურაძე ,  17.ია  იასაღაშვილი ,  18.ლეონიდ  გერგედავა ,  19.მალხაზ  ხოსროშვილი ,  
20.ნიკა  გუჯაბიძე ,  21.იური  კენჭოშვილი ,   შეჩერების მოთხოვნით:  22.ოთარი  ქიმერიძე , 
23. გიორგი  დავითაძე ,   24. ანა  მიქავა ,   25.  თინათინ  სვანაძე ,  26.პაატა  კუბლაშვილი ,   
27.მარინე  კვიტია ,  28.კახაბერ  მოსეშვილი ,  29.როლანდი  ლომაშვილი ,  30.  ირინა     
ჩანქსელიანი ,  31.სოფიო  ტაკიძე   

მამუკა  ნოზაძემ  დააფიქსირა განსხვავებული მოსაზრება გიორგი ბოჭორიშვილთან 
დაკავშირებით; კერძოდ, მან განაცხადა, რომ განმცხადებელის მიერ სს „ენერგო პრო ჯორჯია“-
დან წარმოდგენილი ცნობით არ დასტურდებოდა იურისტის პროფესიული პრაქტიკის 
განხორციელების ფაქტი, რადგან იგი თვლიდა, რომ ცნობაში მითითებული ინფორმაცია 
(სემეკში კომპანიის ინტერესების წარმომადგენლობა) არ იყო სრულყოფილი იურიდიული 
პრაქტიკის განხორციელების დამადასტურებელი დოკუმენტი. აქედან გამომდინარე, მ. ნოზაძე 
გიორგი ბოჭორიშვილის ასოციაციაში გაწევრიანებას მხარს არ უჭერდა.   

ზემოთაღნიშნული პირების ასოციაციაში გაწევრიანების საკითხზე,  ღია კენჭისყრის შედეგად, 
წევრებმა  მიიღეს  

გადაწყვეტილება : საქართველოს  „კანონის  ადვოკატთა“ შესახებ ,  მე-10 მუხლის  
შესაბამისად ,  დამსწრე  წევრთა  გადაწყვეტილებით ,  დაკმაყოფილდეს  შემდეგ  
პირთა  განცხადებები  გაწევრიანების  შესახებ :  1 .  თამთა  ანთია ,  2 .  თამარი  
ორმოცაძე ,  3 .  გიორგი  ბოჭორიშვილი  (მომხრე 7 -დავით ასათიანი (თავმჯდომარე), ზურაბ 
როსტიაშვილი, ციცინო ცხვედიანი, გიორგი ტურაზაშვილი, გიორგი თევზაძე, ტარიელ კაკაბაძე, 
დათუნა მოდებაძე; წინააღმდეგი 1- მამუკა ნოზაძე) 4.  ლაშა  ჯანგირაშვილი ,  5 .  ვენერა  
ბუხაიძე ,   6 .  ნინო  კორძაძე ,  7 .  სალომე  შუბითიძე ,   8 .  იამზე  ხითარიშვილი ,  9 .  ნიკო  
გიგოლაშვილი ,  10.  გურამ  ჩადუნელი ,  11.  დიმიტრი  გეგენავა ,  12.  ონისიმე  
ცხომელიძე ,  13.  დეა  სანიკიძე ,  14.  შოთა  კვანტალიანი ,  15.თამარი  გაბადაძე ,  16. 
მაკო  მაისურაძე ,  17.ია  იასაღაშვილი ,  18.ლეონიდ  გერგედავა ,  19.  მალხაზ  
ხოსროშვილი ,  20.  ნიკა  გუჯაბიძე ,  21.  იური  კენჭოშვილი ,   22. ოთარი  ქიმერიძე , 23. 
გიორგი  დავითაძე ,   24.  ანა  მიქავა  ,   25.  თინათინ  სვანაძე .   

ასევე ,  “ადვოკატთა  შესახებ” საქართველოს  კანონის  212 მუხლის ,  მე-4 პუნქტის  
თანახმად ,   დაკმაყოფილდეს   თინათინ  სვანაძის ,  ანა  მიქავას ,  გიორგი  დავითაძის ,   
ოთარი  ქიმერიძის     განცხადებები   წევრობის  შეჩერების  შესახებ .      

წევრები გაეცნენ: 

 ა) იური  კენჭოშვილის  განცხადებას, რომელშიც აღნიშნავდა, რომ ის იყო დევნილის 
სტატუსის მქონე პირი და ითხოვდა გამონაკლისის სახით, შეღავათის გავრცელებას ასოციაციის 
წესდების 29-ე მუხლს, 29.3 პუნქტით დადგენილ გაწევრიანების წლის საწევრო გადასახადზე (150 
ლარი); კერძოდ, მას გადახდილი ჰქონდა 50 ლარი და ითხოვდა დარჩენილი 100 ლარის 
გადახდისგან გათავისუფლებას.  
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წევრებმა განაცხადეს, რომ განმცხადებელი იური კენჭოშვილი ამ ეტაპზე  ვერ ისარგებლებდა 
აღმასრულებელი საბჭოს მიერ ასოციაციის წევრებისთვის დადგენილი შეღავათებით, რადგან 
იგი ჯერ არ სარგებლობდა ადვოკატის სტატუსით, თუმცა, რადგან სხვა დოკუმენტები 
შესაბამისობაში იყო „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის 
მოთხოვნებთან,  წევრებმა მიიღეს შემდეგი  

გადაწყვეტილება :  დაკმაყოფილდეს  იური  კენჭოშვილის  განცხადება  ასოციაციაში  
გაწევრიანების  შესახებ  და  განემარტოს ,  რომ  მას  შეუძლია  ასოციაციაში  
გაწევრიანების  შემდეგ ,  მიმართოს  აღმასრულებელ  საბჭოს   საწევრო  გადასახდზე  
შეღავათის  გავრცელების  მოთხოვნით .   

ბ) პაატა  კუბლაშვილის  განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. მას წარმოდგენილი ჰქონდა 
შრომითი გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები: 

1. 2013 წლის 22 ნოემბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან  გაცემული ცნობა, 
იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოში,  2007-
2012 წლებში გამომძიებლად მუშაობის შესახებ.  

2. 2013 წლის 21 ნოემბერს გაცემული ცნობა საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურიდან 2012 -2013 წლებში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობის შესახებ, კერძოდ: 
პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის ექსპერტ-ანალიტიკოსი, 
შტატგარეშე მოსამსახურე- კონსულტანტი, აუდიტორი. 

3. 2013 წლის 21 ნოემბერს გაცემული ცნობა ქ. ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის 
ტექნიკურ უნივერსიტეტში კრიმინალისტიკური ტექნიკის და ტექნიკური ექსპერტიზის 
კათედრაზე მუშაობის თაობაზე (2005-2006 წლებში), თუმცა არ იყო მითითებული 
დაკავებული პოზიცია.  

4. 2006 წლის 05 აპრილით დათარიღებული შრომითი  ხელშეკრულება, რომელშიც არ იყო 
მითითებული მოქმედების ვადა. ხელშეკრულების საგანში მითითებული იყო, რომ 
აღნიშნული პირი  მიიღებოდა ადვოკატის თანამდებობაზე.  

 
წევრები გაეცნენ  პაატა კუბლაშვილის  მიერ წარმოდგენილ  პროკურატურის მუშაკთა 
საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელ სერთიფიკატს (ჩაბარების 
თარიღი: 06.12.2003); მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების 
დამადასტურებელ სერთიფიკატს (ჩაბარების თარიღი: 05.11.2005); საქართველოს 
იუსტიციის საბჭოში ადვოკატთა ტესტირების ჩაბარების დამადასტურებელ სერთიფიკატს  
(ჩაბარების თარიღი: 08.11.2003). 
 
მათ განაცხადეს, რომ წარმოდგენილი სერთიფიკატები არ არის ვალიდური შემდეგი 
გარემოებების გამო:  
 

2015 წლის 15 ოქტომბერს საქართველოს უზენაესმა  სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება 
(განჩინება #1120194600981), რომლის თანახმად დაზუსტდა პროკურატურის მუშაკთა 
საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგების გავრცელების  გარემოებები  საადვოკატო საქმიანობის 
დაწყებაზე, რაც ადასტურებს საპროკურორო პრაქტიკის მნიშვნელობას საადვოკატო 
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საქმიანობის დაწყების მაკვალიფიცირებელი მოთხოვნებისთვის, კერძოდ, „ადვოკატთა 
შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით დადგენილი საადვოკატო 
საქმიანობის დაწყების 7 წლიანი ვადისთვის.  

აღნიშნულ განჩინებაში მითითებულია, რომ პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატით ასოციაციაში გაწევრიანებისთვის, 
ზემოთ ხსენებულ ნორმებში მითითებული 7  წლიანი  ვადა  აითვლება  არა  გამოცდის  
ჩაბარებიდან ,  არამედ  პროკურატურის  ორგანოებში  საქმიანობის  შეწყვეტიდან .  
პროკურატურის ორგანოებში პრაქტიკის დაწყება ადასტურებს საადვოკატო საქმიანობის 
დაწყებაზე პრეტენდენტის სათანადო კვალიფიკაციას, რადგან პროკურატურის ორგანოებში 
სამსახური უკავშირდება პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდის დროს 
გამოვლენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში ინტენსიურ გამოყენებას. 

განმცხადებელს - პაატა კუბლაშვილს არ აქვს წარმოდგენილი პროკურატურის ორგანოებში 
მუშაობის დაწყების ან აღნიშნულ ორგანოებში საქმიანობის შეწყვეტის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი. მის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან 
გაცემული დოკუმენტი ადასტურებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებაში განმცხადებლის 
გამომძიებლად მუშაობის გამოცდილებას, რომელიც არ არის დაკავშირებული პროკურატურის 
მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებასთან.  

რაც შეეხება მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელ 
სერთიფიკატს (ჩაბარების თარიღი: 05.11.2005), აღნიშნული სერტიფიკატის ვადის საკითხს 
ადგენს საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“; აღნიშნული  
კანონის 53-ე მუხლის, მე-4 მუხლის თანახმად, მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის 
შედეგები ძალას კარგავს, თუ პირი გამოცდის ჩაბარებიდან 10 წლის განმავლობაში არ ჩაირიცხა 
იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ან არ აირჩა მოსამართლის თანამდებობაზე.  

განმცხადებლის - პაატა კუბლაშვილის მიერ წარმოდგენილი 2005 წლის 05 ნოემბერს 
მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერთიფიკატის 
ზემოთხსენებული კანონით დადგენილი მოქმედების ვადა ამოიწურა 2015 წლის 05 ნოემბერს.  
მას არ აქვს წარმოდგენილი მოსამართლის თანამდებობაზე მუშაობის ან  იუსტიციის უმაღლესი 
სკოლაში არჩევის შესახებ დოკუმენტი. აქედან გამომდინარე, „საერთო სასამართლოების 
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 53-ე მუხლის, მე-4 მუხლის თანახმად, 
განმცხადებლის  მიერ წარმოდგენილი 2005 წლის 05 ნოემბერს მოსამართლეობის 
საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერთიფიკატი   არ არის ვალიდური.  

საქართველოს იუსტიციის საბჭოში ადვოკატთა ტესტირების ჩაბარების დამადასტურებელ 
სერთიფიკატთან დაკავშირებით (ჩაბარების თარიღი: 08.11.2003), წევრებმა აღნიშნეს, რომ 
„ადვოკატთა შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით დადგენილი 
საადვოკატო საქმიანობის დაწყების 7 წლიანი ვადის გთვალისწინებით, აღნიშნული 
სერთიფიკატის ვადა ამოიწურა 2010 წლის 08 ნოემბერს. განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი 
დოკუმენტით - 2006 წლის 05 აპრილით დათარიღებული შრომითი  ხელშეკრულებით, 
რომელშიც  მითითებული იყო, რომ აღნიშნული პირი მიიღებოდა ადვოკატის თანამდებობაზე, 
ვერ დგინდებოდა გაწევრიანებისთვის სავალდებულო ერთწლიანი სტაჟი, რადგან 
ხელშეკრულებაში არ იყო მითითებული  მოქმედების ვადა.   
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ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, განმცხადებელი პაატა კუბლაშვილი ვერ 
აკმაყოფილებს საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“ მე-11 მუხლის მე-11 პუნქტის 
მოთხოვნას. საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“ 21 -ემუხლის, მე-3 პუნქტის, „ბ“ 
ქვეპუნქტის თანახმად,  მას უარი უნდა ეთქვას გაწევრიანებაზე.  

განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ შრომითი გამოდილების დამადასტურებელ სხვა 
დოკუმენტებთან დაკავშირებით, წევრებმა აღნიშნეს შემდეგი გარემოებები: 

 
1. 2013 წლის 21 ნოემბერს გაცემული ცნობით (საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურიდან 2012-2013 წლებში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობის შესახებ, კერძოდ: 
პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის ექსპერტ-ანალიტიკოსი, 
შტატგარეშე მოსამსახურე- კონსულტანტი, აუდიტორი) არ დასტურდება პაატა 
კუბლაშვილის, როგორც იურისტის პროფესიული საქმიანობის განხორცილების ფაქტი. 
აქედან გამომდინარე, ცნობა  არ არის შესაბამისობაში საქართველოს კანონის 
„ადვოკატთა შესახებ“ მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 
იმპერატიულ მოთხოვნასთან, რომლის თანახმად, გაწევრიანების მსურველ  პირს უნდა 
ჰქონდეს  იურისტად  ან  ადვოკატის  სტაჟიორად  მუშაობის  არანაკლებ  1  წლის  
სტაჟი  
2. 2013 წლის 21 ნოემბერს გაცემული ცნობა (ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის 
ტექნიკურ უნივერსიტეტში კრიმინალისტიკური ტექნიკის და ტექნიკური ექსპერტიზის 
კათედრაზე მუშაობის თაობაზე (2005 - 2006 წლებში) იყო ხარვეზიანი,  რადგან ცნობაში არ 
იყო მითითებული განმცხადებლის მიერ დაკავებული პოზიცია, შესაბამისად, არ 
დასტურდებოდა პ. კუბლაშვილის მიერ იურისტის პროფესიული საქმიანობის 
განხორცილების ფაქტი.  

 
განსხვავებული მოსაზრება გამოთქვა მამუკა ნოზაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ  
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული ზემოხსენებული განჩინება ეხება 
სრულიად სხვა გარემოებებს და იგი არ ეთანხმება საბჭოს წევრების მოსაზრებას, რომ 
აღნიშნული განჩინების თანახმად, არ შეიძლება პ. კუბლაშვილის ასოციაციაში გაწევრიანება. 
განმცხადებელს წარმოდგენილი აქვს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ მას 
ჩაბარებული აქვს იურიდიული პროფესიისთვის აუცილებელი ტესტირებები და ასოციაციაში 
აქამდე დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, იგი უნდა იქნას გაწევრიანებული, რადგან 
ტესტირების ჩაბარებიდან განმცხადებელი შეუდგა მუშაობას იურიდიულ პროფესიაში. მ. ნოზაძე 
თვლის, რომ „ადვოკატთა შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით 
დადგენილი საადვოკატო საქმიანობის დაწყების 7 წლიანი ვადისთვის, აღნიშნული ვადა უნდა 
აითვალოს არა მხოლოდ პროკურატურის ორგანოებში საქმიანობის შეწყვეტიდან, არამედ, 
ზოგადად იურისტის პროფესიული საქმიანობის შეწყვეტიდან, მათ შორის უნდა ჩაითვალოს შსს 
ორგანოებში გამომძიებლად  მუშაობის  გამოცდილებაც.  

პაატა კუბლაშვილის ასოციაციაში გაწევრიანების საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად 
(გაწევრიანების წინააღმდეგი - 7: დავით  ასათიანი  (თავმჯდომარე) ,  ზურაბ  
როსტიაშვილი ,  ციცინო  ცხვედიანი ,  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  გიორგი  თევზაძე ,  
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ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  მოდებაძე ,  მომხრე-1: მამუკა  ნოზაძე) ,  დამსწრე წევრების 
მიერ   მიღებულ იქნა   
 
გადაწყვეტილება :  არ  დაკმაყოფილდეს  პაატა  კუბლაშვილის   განცხადება  
გაწევრიანების  შესახებ .  განცხადების  ავტორს  წერილობით  ეცნობოს  
გადაწყვეტილების  შესახებ .   

 

გ)  მარინე  კვიტიას  განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. მას წარმოდგენილი ჰქონდა ცნობა 
საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის 
დეპარტამენტიდან 2005-2016 წლებში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობის შესახებ, კერძოდ: 
14.12.2005-17.01.2008 წლებში: სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს 
საგამოძიებო ჯგუფის  ექსპერტ-კრიმინალისტი; 17.01.2008-16.12.2010 წლებში საქართველოს 
თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს საგამოძიებო განყოფილების 
გამომძიებელი; 10.08.2011-07.12.2012 წლებში  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 
გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის მეორე რეგიონალური 
სამმართველოს პირველი განყოფილების ინსპექტორ-გამომძიებელი; 07.12.2012-30.12.2016 
წლებში:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის 
დეპარტამენტის გამოძიების მთავარი სამმართველოს დასავლეთ საგამოძიებო სამმართველოს 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის საგამოძიებო განყოფილების უფროსი გამომძიებელი; 
 
განმცხადებელს წარმოდგენილი ჰქონდა პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდის  
ჩაბარების დამადასტურებელი სერთიფიკატი (ჩაბარების თარიღი: 15.02.2003). 
 
წევრებმა განაცხადეს, რომ  წარმოდგენილი პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდის  ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატი არ არის ვალიდური შემდეგი 
გარემოების გამო: 

2015 წლის 15 ოქტომბერს საქართველოს უზენაესმა  სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება 
(განჩინება #1120194600981), რომლის თანახმად დაზუსტდა პროკურატურის მუშაკთა 
საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგების გავრცელების შესაძლებლობები საადვოკატო 
საქმიანობის დაწყებაზე, რაც ადასტურებს საპროკურორო პრაქტიკის მნიშვნელობას 
საადვოკატო საქმიანობის დაწყების მაკვალიფიცირებელი მოთხოვნებისთვის, კერძოდ, 
„ადვოკატთა შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით დადგენილი 
საადვოკატო საქმიანობის დაწყების 7 წლიანი ვადისთვის.  

აღნიშნულ განჩინებაში მითითებულია, რომ პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატით ასოციაციაში გაწევრიანებისთვის, 
ზემოთ ხსენებულ ნორმებში მითითებული 7  წლიანი  ვადა  აითვლება  არა  გამოცდის  
ჩაბარებიდან ,  არამედ  პროკურატურის  ორგანოებში  საქმიანობის  შეწყვეტიდან .  
პროკურატურის ორგანოებში პრაქტიკის დაწყება ადასტურებს საადვოკატო საქმიანობის 
დაწყებაზე პრეტენდენტის სათანადო კვალიფიკაციას, რადგან პროკურატურის ორგანოებში 
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სამსახური უკავშირდება პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდის დროს 
გამოვლენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში ინტენსიურ გამოყენებას. 

განმცხადებელს - მარინე კვიტიას არ აქვს წარმოდგენილი პროკურატურის ორგანოებში 
მუშაობის დაწყების ან აღნიშნულ ორგანოებში საქმიანობის შეწყვეტის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი. მის მიერ წარმოდგენილი  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური 
შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტიდან გაცემული დოკუმენტი ადასტურებს აღნიშნული 
სამინისტროს უწყებაში განმცხადებლის გამომძიებლად მუშაობის გამოცდილებას, რომელიც არ 
არის დაკავშირებული პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებასთან.  

აქედან გამომდინარე, საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“ 21-ე მუხლის, მე-3 პუნქტის, 
„ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, მარინე კვიტიას  უარი უნდა ეთქვას გაწევრიანებაზე.  
 
განსხვავებული მოსაზრება გამოთქვა მამუკა ნოზაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ  
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული ზემოთ ხსენებული განჩინება ეხება 
სრულიად სხვა გარემოებებს და იგი არ ეთანხმება საბჭოს წევრების მოსაზრებას, რომ 
აღნიშნული განჩინების თანახმად, არ შეიძლება მ. კვიტიას ასოციაციაში გაწევრიანება. 
განმცხადებელს წარმოდგენილი აქვს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ მას 
ჩაბარებული აქვს იურიდიული პროფესიისთვის აუცილებელი ტესტირება და ასოციაციაში 
აქამდე დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, იგი უნდა იქნას გაწევრიანებული, რადგან 
ტესტირების ჩაბარებიდან განმცხადებელი შეუდგა მუშაობას იურიდიულ პროფესიაში. მ. ნოზაძე 
თვლის, რომ „ადვოკატთა შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით 
დადგენილი საადვოკატო საქმიანობის დაწყების 7 წლიანი ვადისთვის, აღნიშნული ვადა უნდა 
აითვალოს არა მხოლოდ პროკურატურის ორგანოებში საქმიანობის შეწყვეტიდან, არამედ, 
ზოგადად იურისტის პროფესიული საქმიანობის შეწყვეტიდან, მათ შორის უნდა ჩაითვალოს  
გამომძიებლად  მუშაობის  გამოცდილებაც.  

მარინე კვიტიას ასოციაციაში გაწევრიანების საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად (გაწევრიანების 
წინააღმდეგი -7: დავით  ასათიანი  (თავმჯდომარე) ,  ზურაბ  როსტიაშვილი ,  ციცინო  
ცხვედიანი ,  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  გიორგი  თევზაძე ,  ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  
მოდებაძე ,   მომხრე-1: მამუკა  ნოზაძე) ,  დამსწრე წევრების მიერ   მიღებულ იქნა   
 
გადაწყვეტილება :  არ  დაკმაყოფილდეს  მარინე  კვიტიას   განცხადება  
გაწევრიანების  შესახებ .  განცხადების  ავტორს  წერილობით  ეცნობოს  
გადაწყვეტილების  შესახებ .   

 
დ )  როლანდი  ლომაშვილის  განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. მას წარმოდგენილი 
ჰქონდა შრომითი გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (შრომის წიგნაკის ასლი), 
რომლის თანახმად 25.08.1988-23.07.2007 წლებში განმცხადებელი მუშაობდა საქართველოს 
პროკურატურაში სხვადასხვა თანამდებობებზე, მათ შორის იგი იყო პროკურატურის სტაჟიორი, 
თბილისის ტრანსპორტის პროკურორის თანაშემწე, ნინოწმინდის რაიონის პროკურორი, 
ახალციხის რაიონული პროკურორის თანაშემწე, ახალქალაქის რაიონული პროკურორის 
მოადგილე.  ასევე, აღნიშნულ დოკუმენტში მითითებული იყო, რომ რ.ლომაშვილი მუშაობდა 
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ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში სპეციალისტის 
თანამდებობაზე 26.10-30.11.2010 წელს, ხოლო 12.01.2010-31.12.2012 წლებში - ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე იურიდიულ 
საკითხებში.   
 
რ. ლომაშვილის მიერ წარმოდგენილი იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან 
2015 წლის 24 აგვისტოს გაცემული ცნობა მის მიერ 2003 წლის 08 თებერვალს პროკურატურის 
მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შესახებ.  
 
წევრებმა განაცხადეს, რომ წარმოდგენილი პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდის  ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატი არ არის ვალიდური შემდეგი 
გარემოების გამო: 

2015 წლის 15 ოქტომბერს საქართველოს უზენაესმა  სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება 
(განჩინება #1120194600981), რომლის თანახმად დაზუსტდა პროკურატურის მუშაკთა 
საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგების გავრცელების შესაძლებლობები საადვოკატო 
საქმიანობის დაწყებაზე, რაც ადასტურებს საპროკურორო პრაქტიკის მნიშვნელობას 
საადვოკატო საქმიანობის დაწყების მაკვალიფიცირებელი მოთხოვნებისთვის, კერძოდ, 
„ადვოკატთა შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით დადგენილი 
საადვოკატო საქმიანობის დაწყების 7 წლიანი ვადისთვის.  

აღნიშნულ განჩინებაში მითითებულია, რომ პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატით ასოციაციაში გაწევრიანებისთვის, 
ზემოთ ხსენებულ ნორმებში მითითებული 7  წლიანი  ვადა  აითვლება  არა  გამოცდის  
ჩაბარებიდან ,  არამედ  პროკურატურის  ორგანოებში  საქმიანობის  შეწყვეტიდან .  
პროკურატურის ორგანოებში პრაქტიკის დაწყება ადასტურებს საადვოკატო საქმიანობის 
დაწყებაზე პრეტენდენტის სათანადო კვალიფიკაციას, რადგან პროკურატურის ორგანოებში 
სამსახური უკავშირდება პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდის დროს 
გამოვლენილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში ინტენსიურ გამოყენებას. 

მართალია, განმცხადებელ როლანდ  ლომაშვილის  მიერ წარმოდგენილი შრომითი 
გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტით (შრომის წიგნაკის ასლი)  დასტურდება, რომ 
იგი მუშაობდა საქართველოს პროკურატურაში 25.08.1988-23.07.2007 წლებში, მაგრამ 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ზემოთაღნიშნული განჩინების თანახმად, „ადვოკატთა 
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით დადგენილი საადვოკატო 
საქმიანობის დაწყების 7 წლიანი ვადისთვის, აღნიშნული  ვადა  აითვლება  არა  გამოცდის  
ჩაბარებიდან ,  არამედ  პროკურატურის  ორგანოებში  საქმიანობის  შეწყვეტიდან .  

შესაბამისად, ზემოთაღნიშნული განჩინების თანახმად, განმცხადებელ როლანდ  
ლომაშვილის  მიერ  პროკურატურის  ორგანოებში  საქმიანობის  შეწყვეტიდან ,  
საადვოკატო  საქმიანობის  დაწყებისთვის  დადგენილი  7  წლიანი  ვადა  ამოიწურა   
2014 წლის  23 ივლისს .  განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტით დასტურდება 
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და ამავე მუნიციპალიტეტის საკრებულოში აპარატის 
იურიდიულ საკითხებში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება, 
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რომელიც არ არის დაკავშირებული პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 
ჩაბარებასთან.  

აქედან გამომდინარე, როლანდ ლომაშვილის განცხადება გაწევრიანების შესახებ არ 
ექვემდებარება დაკმაყოფილებას.  

განსხვავებული მოსაზრება გამოთქვა მამუკა ნოზაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ  
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული ზემოთ ხსენებული განჩინება ეხება 
სრულიად სხვა გარემოებებს და იგი არ ეთანხმება საბჭოს წევრების მოსაზრებას, რომ 
აღნიშნული განჩინების თანახმად, არ შეიძლება რ.ლომაშვილის ასოციაციაში გაწევრიანება. 
განმცხადებელს წარმოდგენილი აქვს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ მას 
ჩაბარებული აქვს იურიდიული პროფესიისთვის აუცილებელი ტესტირება და ასოციაციაში 
აქამდე დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, იგი უნდა იქნას გაწევრიანებული, რადგან 
ტესტირების ჩაბარებიდან განმცხადებელი შეუდგა მუშაობას იურიდიულ პროფესიაში. მ. ნოზაძე 
თვლის, რომ „ადვოკატთა შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით 
დადგენილი საადვოკატო საქმიანობის დაწყების 7 წლიანი ვადისთვის, აღნიშნული ვადა უნდა 
აითვალოს არა მხოლოდ პროკურატურის ორგანოებში საქმიანობის შეწყვეტიდან, არამედ, 
ზოგადად იურისტის პროფესიული საქმიანობის შეწყვეტიდან. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი 
როლანდ ლომაშვილის მიერ  იურისტის პროფესიული საქმიანობის შეწყვეტიდან 7 წელი არ 
არის გასული. 

როლანდ ლომაშვილის  ასოციაციაში გაწევრიანების საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად 
(გაწევრიანების წინააღმდეგი - 7: დავით  ასათიანი  (თავმჯდომარე) ,  ზურაბ  
როსტიაშვილი ,  ციცინო  ცხვედიანი ,  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  გიორგი  თევზაძე ,  
ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  მოდებაძე ,   მომხრე - 1: მამუკა  ნოზაძე) ,  დამსწრე წევრების 
მიერ მიღებულ იქნა   
 
გადაწყვეტილება :  არ  დაკმაყოფილდეს  როლანდ  ლომაშვილის    განცხადება  
გაწევრიანების  შესახებ .  განცხადების  ავტორს  წერილობით  ეცნობოს  
გადაწყვეტილების  შესახებ .   

 

ე) კახაბერ  მოსეშვილის  განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. მას წარმოდგენილი ჰქონდა 
ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერთიფიკატი, 
რომლის თანახმად, მას აღნიშნული  გამოცდა ჩაბარებული ჰქონდა  2010 წლის 24 ივნისს. 
განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი იყო შრომითი გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტები, კერძოდ:  1.ფონდის („პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“) მიერ 
გაცემული ცნობა კ.მოსეშვილის მიერ იურიდიული კონსულტანტის პოზიციაზე მუშაობის შესახებ 
10.01.2011-29.01.2018 წლის მდგომარეობით; 2. ცნობა საქართველოს უნივერსიტეტის 
სამართლის სკოლიდან მოწვეული ლექტორის თანამდებობაზე მუშაობის შესახებ 01.09.2013 
წლიდან 2018 წლის 23 იანვრის მდგომარეობით; 3. ცნობა ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში 
სასამართლო კანცელარიის სპეციალისტის და მოსამართლის თანაშემწის მოვალეობის 
შემსრულებლის პოზიციაზე მუშაობის შესახებ  30.03-02.12.02.2009 წელს. 
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წევრებმა განაცხადეს, რომ წევრებმა განაცხადეს, რომ  წარმოდგენილი ადვოკატთა 
საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერთიფიკატი არ არის ვალიდური 
შემდეგი გარემოების გამო: 

„ადვოკატთა შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით დადგენილია, რომ  
“ადვოკატთა ტესტირების გავლის დამადასტურებელი მოწმობა ძალას კარგავს, თუ პირი 
ტესტირების გავლიდან 7 წლის განმავლობაში არ დაიწყებს საადვოკატო საქმიანობას“, ხოლო 
ამავე კანონის 21 -ემუხლის, მე-3 პუნქტის, „ბ“ ქვეპუნქტი (ტესტირების გავლიდან გასულია 7 
წელი) წარმოადგენს გაწევრიანებაზე პირისთვის უარის თქმის საფუძველს.  
 
შესაბამისად, რადგან განმცხადებელ კ. მოსეშვილს ადვოკატთა ასოციაციაში 
გაწევრიანებისთვის არ მოუმართავს, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების 
დამადასტურებელი სერთიფიკატისთვის „ადვოკატთა შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-11 
მუხლის, მე-11 პუნქტით დადგენილი 7 წლიანი ვადის განმავლობაში, აღნიშნული 
სერთიფიკატის ვადა ამოიწურა 2017 წლის 24 ივნისს. შესაბამისად, კ.მოსეშვილის მიერ 
წარმოდგენილი ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი 
სერთიფიკატი არ არის ვალიდური.  
 

საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“ 21 -ე მუხლის, მე-3 პუნქტის, „ბ“ ქვეპუნქტის 
თანახმად,  განმცხადებელ კახაბერ მოსეშვილს  უარი უნდა ეთქვას გაწევრიანებაზე. 
  
განსხვავებული მოსაზრება გამოთქვა მამუკა ნოზაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ  
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული ზემოთ ხსენებული განჩინება ეხება 
სრულიად სხვა გარემოებებს და იგი არ ეთანხმება საბჭოს წევრების მოსაზრებას, რომ 
აღნიშნული განჩინების თანახმად, არ შეიძლება კ.მოსეშვილის ასოციაციაში გაწევრიანება. 
განმცხადებელს წარმოდგენილი აქვს დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ მას 
ჩაბარებული აქვს იურიდიული პროფესიისთვის აუცილებელი ტესტირება და ასოციაციაში 
აქამდე დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, იგი უნდა იქნას გაწევრიანებული, რადგან 
ტესტირების ჩაბარებიდან განმცხადებელი შეუდგა მუშაობას იურიდიულ პროფესიაში. მ. ნოზაძე 
თვლის, რომ „ადვოკატთა შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით 
დადგენილი საადვოკატო საქმიანობის დაწყების 7 წლიანი ვადისთვის, აღნიშნული ვადა უნდა 
აითვალოს არა მხოლოდ პროკურატურის ორგანოებში საქმიანობის შეწყვეტიდან, არამედ, 
ზოგადად იურისტის პროფესიული საქმიანობის შეწყვეტიდან. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 
კახაბერ მოსეშვილი ახორციელებს იურისტის პროფესიულ საქმიანობას.  

კახაბერ მოსეშვილის გაწევრიანების საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად (გაწევრიანების 
წინააღმდეგი -7: დავით  ასათიანი  (თავმჯდომარე) ,  ზურაბ  როსტიაშვილი ,  ციცინო  
ცხვედიანი ,  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  გიორგი  თევზაძე ,  ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  
მოდებაძე ,   მომხრე-1: მამუკა  ნოზაძე) ,  დამსწრე წევრების მიერ   მიღებულ იქნა   
 
გადაწყვეტილება :  არ  დაკმაყოფილდეს  კახაბერ  მოსეშვილის  განცხადება  
გაწევრიანების  შესახებ .  განცხადების  ავტორს  წერილობით  ეცნობოს  
გადაწყვეტილების  შესახებ .   
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ვ)  ირინა  ჩანქსელიანის  განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. მას წარმოდგენილი ჰქონდა 
ცნობა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან იურიდიული 
დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოში მთავარი სპეციალისტის 
თანამდებობაზე მუშაობის შესახებ 27.02.2012-05.02.2018 წლებში. განმცხადებლის  მიერ 
წარმოდგენილი ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი 
სერთიფიკატის თანახმად, მას აღნიშნული  გამოცდა ჩაბარებული ჰქონდა 2007 წლის 26 
ნოემბერს.  

წევრებმა განაცხადეს, რომ ზემოთაღნიშნული ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 
ჩაბარების დამადასტურებელი სერთიფიკატი არ არის ვალიდური შემდეგი გარემოების გამო: 

„ადვოკატთა შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით დადგენილია, 
რომ:  “ადვოკატთა ტესტირების გავლის დამადასტურებელი მოწმობა ძალას კარგავს, თუ პირი 
ტესტირების გავლიდან 7 წლის განმავლობაში არ დაიწყებს საადვოკატო საქმიანობას“, ხოლო 
ამავე კანონის 21-ე მუხლის, მე-3 პუნქტის, „ბ“ ქვეპუნქტი (ტესტირების გავლიდან გასულია 7 
წელი) წარმოადგენს გაწევრიანებაზე პირისთვის უარის თქმის საფუძველს.  
 
შესაბამისად, რადგან განმცხადებელ ირინა ჩანქსელიანს ადვოკატთა ასოციაციაში 
გაწევრიანებისთვის არ მოუმართავს „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 
მუხლის, მე-11 პუნქტით ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი 
სერთიფიკატისთვის დადგენილი 7 წლიანი ვადის განმავლობაში, აღნიშნული სერთიფიკატის 7 
წლის ვადა ამოიწურა 2014 წლის 26 ნოემბერს.  
 
შესაბამისად, ი.ჩანქსელიანის მიერ წარმოდგენილი ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 
ჩაბარების დამადასტურებელი სერთიფიკატი არ არის ვალიდური.  
 
საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“ 21 -ე მუხლის, მე-3 პუნქტის, „ბ“ ქვეპუნქტის 
თანახმად,  განმცხადებელს - ირინა ჩანქსელიანს  უარი უნდა ეთქვას გაწევრიანებაზე. 
  
განსხვავებული მოსაზრება გამოთქვა მამუკა ნოზაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ  
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული ზემოთ ხსენებული განჩინება ეხება 
სრულიად სხვა გარემოებებს და იგი არ ეთანხმება საბჭოს წევრების მოსაზრებას, რომ 
აღნიშნული განჩინების თანახმად, არ შეიძლება ი. ჩანქსელიანის ასოციაციაში გაწევრიანება. 
განმცხადებელს წარმოდგენილი აქვს დოკუმენტი, რომლებიც ადასტურებს, რომ მას 
ჩაბარებული აქვს იურიდიული პროფესიისთვის აუცილებელი ტესტირება და ასოციაციაში 
აქამდე დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, იგი უნდა იქნას გაწევრიანებული, რადგან 
ტესტირების ჩაბარებიდან განმცხადებელი შეუდგა მუშაობას იურიდიულ პროფესიაში. მ. ნოზაძე 
თვლის, რომ „ადვოკატთა შესახებ“, საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტით 
დადგენილი საადვოკატო საქმიანობის დაწყების 7 წლიანი ვადისთვის, აღნიშნული ვადა უნდა 
აითვალოს არა მხოლოდ პროკურატურის ორგანოებში საქმიანობის შეწყვეტიდან, არამედ, 
ზოგადად იურისტის პროფესიული საქმიანობის შეწყვეტიდან. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 
ირინა ჩანქსელიანი ახორციელებს იურისტის პროფესიულ საქმიანობას.  
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ირინა ჩანქსელიანის გაწევრიანების საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად (გაწევრიანების 
წინააღმდეგი -7: დავით  ასათიანი  (თავმჯდომარე) ,  ზურაბ  როსტიაშვილი ,  ციცინო  
ცხვედიანი ,  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  გიორგი  თევზაძე ,  ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  
მოდებაძე ,   მომხრე - 1: მამუკა  ნოზაძე) ,  დამსწრე წევრების მიერ   მიღებულ იქნა   
 
გადაწყვეტილება :  არ  დაკმაყოფილდეს  ირინა  ჩანქსელიანის  განცხადება  
გაწევრიანების  შესახებ .  განცხადების  ავტორს  წერილობით  ეცნობოს  
გადაწყვეტილების  შესახებ .   

 

ზ) სოფიო  ტაკიძის  განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ 
აღნიშნულ პირს უარი ეთქვა გაწევრიანებაზე 2017 წლის 24 ოქტომბრის აღმასრულებელი 
საბჭოს გადაწყვეტილებით, ვინაიდან, იგი ვერ აკმაყოფილებდა საქართველოს კანონის 
„ადვოკატთა შესახებ“ მე-10 მუხლის, 1-ლი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილ მოთხოვნას. 
აღნიშნული გადაწყვეტილება მას გაეგზავნა 2017 წლის 01 ნოემბერს.  

2018 წლის 24 იანვარს სოფიო ტაკიძემ წარმოადგინა განმეორებითი განცხადება  გაწევრიანების 
შესახებ თანდართული დოკუმენტით (ე.წ საჯარო სამსახურის ბიუროდან ვაკანსიის #33260 
დეტალები).  

წევრებმა განაცხადეს, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 102-ე მუხლის,  
1-ლი პუნქტის თანახმად,  „განცხადება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომლის თაობაზედაც 
არსებობს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტი განცხადების, აგრეთვე საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის 
შესახებ, შეიძლება წარდგენილი იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ფაქტობრივი ან 
სამართლებრივი მდგომარეობა, რომელიც საფუძვლად დაედო ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას, შეიცვალა დაინტერესებული პირის 
სასარგებლოდ, ან თუ არსებობს ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოებანი 
(მტკიცებულებები), რომლებიც განაპირობებს განმცხადებლისათვის უფრო ხელსაყრელი 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას“. 

წარმოდგენილი ცნობა (ე.წ საჯარო სამსახურის ბიუროდან ვაკანსიის #33260 დეტალები) არ 
არის ოფიციალური სახის დოკუმენტი. გარდა ამისა, აღნიშნული დოკუმენტის შინაარსით არ 
დგინდება განმცხადებლის მიერ იურისტის პროფესიული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი, 
რაც არის საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“ მე-10 მუხლის, 1-ლი პუნქტის „გ“ 
ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნა და რადგან, ს. ტაკიძე ვერ აკმაყოფილებდა აღნიშნულ 
მოთხოვნას,  მას უარი ეთქვა გაწევრიანებაზე 2017 წლის 24 ოქტომბრის აღმასრულებელი 
საბჭოს  გადაწყვეტილებით.  

ამრიგად, ს. ტაკიძის მიერ წარმოდგენილი ცნობა (ე.წ საჯარო სამსახურის ბიუროდან ვაკანსიის 
#33260 დეტალები) არ შეიძლება ჩაითვალოს განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ  ახლად 
გამოვლენილ გარემოებად ან მტკიცებულებად.  
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საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 102-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის (თუ 
განცხადებაში არ არის მითითებული ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი 
გარემოებანი, ადმინისტრაციული ორგანო განცხადების განუხილველად გამოსცემს 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს განცხადებაზე უარის თქმის შესახებ; 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში მითითებული უნდა იყოს ის 
სამართლებრივი აქტი, რომლის საფუძველზედაც უარი ითქვა განცხადების დაკმაყოფილებაზე) 
თანახმად, წევრებმა მიიღეს შემდეგი  

გადაწყვეტილება :  სოფიო  ტაკიძის  განმეორებით  განცხადებას  გაწევრიანების  
შესახებ ,  განხილვის  გარეშე ,  უარი  ეთქვას  დაკმაყოფილებაზე ,  თანახმად  ზოგადი  
ადმინისტრაციული  კოდექსის  102-ე  მუხლის ,  მე-2 პუნქტისა .  განმცხადებელს  
ეცნობოს  მიღებული  გადაწყვეტილების  შესახებ .   

 

საკითხი  #2:  

წევრები გაეცნენ ადვოკატთა ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანების მსურველთა  
განცხადებებს: ქართლოს  ბერიძე ,  ელზა  კვესიაშვილი ,  შორენა  ხარჩილავა ,  ნათია  
ლურსმანაშვილი ,  კარლო  კოდუა .  

წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ ზემოთხსენებულ პირების   მიერ წარმოდგენილი 
განცხადებები თანდართული საჭირო დოკუმენტებით შესაბამისობაშია საქართველოს „კანონის 
ადვოკატთა“ შესახებ, მე-10 მუხლის მოთხოვნებთან.   

მსჯელობის შემდეგ,  აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებული:  

გადაწყვეტილება :  საქართველოს  „კანონის  ადვოკატთა“ შესახებ ,  მე-10 მუხლის  
თანახმად ,  დაკმაყოფილებულ  იქნას  ხელახლა  გაწევრიანებისთვის  
წარმოდგენილი  განცხადებები :  ქართლოს  ბერიძე ,  ელზა  კვესიაშვილი ,  შორენა  
ხარჩილავა ,  ნათია  ლურსმანაშვილი ,  კარლო  კოდუა .  

 

საკითხი  #3:   

წევრები გაეცნენ საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ, 212 მუხლის, პირველი პუნქტის, 
„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ: სალომე  კახიძე ,  თამარ  ჯანაშია ,  
გელა  ზერეკიძე ,  ზვიადი  მეტონიძე ,  ნიკა  ჯერვალიძე ;  2018 წლის საწევრო 
დავალიანების მქონე წევრები: ვახტანგ  ბოხაშვილი ,  ნინო  შვანგირაძე ,  თამარ  
ბეჟუაშვილი ,  ევგენი  რუხაძე ,  ნინო  ნადირაშვილი ,  ქეთევან  თურაზაშვილი ,  ოლღა  
მერებაშვილი ,  დავით  დევიძე ,  ნინო  პეპანაშვილი .   

გადაწყვეტილება :  საქართველოს  კანონის  ადვოკატთა  შესახებ ,  212მუხლის ,  
პირველი  პუნქტის ,  „ა“ ქვეპუნქტის  თანახმად ,   დაკმაყოფილდეს   სალომე  კახიძის ,  
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თამარ  ჯანაშიას ,  გელა  ზერეკიძის ,  ზვიადი  მეტონიძის ,  ნიკა  ჯერვალიძის  
განცხადებები წევრობის  შეჩერების შესახებ. 

წევრები გაეცნენ: 

2018 წლის საწევრო დავალიანების მქონე პირების (ვახტანგ  ბოხაშვილი ,  ნინო  
შვანგირაძე ,  თამარ  ბეჟუაშვილი ,  ევგენი  რუხაძე ,  ნინო  ნადირაშვილი ,  ქეთევან  
თურაზაშვილი ,  ოლღა  მერებაშვილი ,  დავით  დევიძე ,  ნინო  პეპანაშვილი)  
განცხადებებს წევრობის შეჩერების შესახებ.  

წევრებმა განაცხადეს, 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 ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 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, 
უფლებამოსილებაშეჩერებულ ადვოკატს, საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“, 213 
მუხლის, 1 პუნქტის (ადვოკატს ადვოკატთა ასოციაციის წევრობა შეუწყდება), „ზ“ ქვეპუნქტის (თუ 
არ იხდის საწევრო გადასახადს) თანახმად, შეუწყდება ასოციაციის წევრობა“. 

ღია კენჭისყრით, წევრებმა ერთობლივად მიიღეს  

გადაწყვეტილება :  საქართველოს  კანონის  „ადვოკატთა  შესახებ“,   212 მუხლის ,  
პირველი  პუნქტის ,  „ა“ქვეპუნქტის  თანახმად ,  დაკმაყოფილდეს  საწევრო  
დავალიანების  მქონე  პირების  (ვახტანგ  ბოხაშვილი ,  ნინო  შვანგირაძე ,  თამარ  
ბეჟუაშვილი ,  ევგენი  რუხაძე ,  ნინო  ნადირაშვილი ,  ქეთევან  თურაზაშვილი ,  ოლღა  
მერებაშვილი ,  დავით  დევიძე ,  ნინო  პეპანაშვილი)  განცხადებები  წევრობის  
შეჩერების  შესახებ .  აღნიშნულ  პირებს  წერილობით  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 .   
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საკითხი  #4:  

თავმჯდომარემ წევრებს გააცნო ზურაბ  ჯორბენაძის  2018 წლის 17 იანვრის განცხადება 
ხელახალი გაწევრიანების შესახებ თანდართული ცნობით ნასამართლობის შესახებ  (გაცემის 
თარიღი:  05.01.2018).  

წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია, რომ 2013 წლის 09 დეკემბერს ზურაბ ჯორბენაძემ 
განცხადებით მიმართა ადვოკატთა ასოციაციას წევრობის შეწყვეტის მოთხოვნით (ზ. ჯორბენაძის 
განცხადებაში აღნიშნული იყო წინადადება „ადვოკატთა ასოციაციის წევრობაზე უარის თქმის 
თაობაზე“).  

2013 წლის 26 დეკემბერს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ  
საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“ 213 მუხლის, მე-2 პუნქტის თანახმად, ცნობად 
იქნა მიღებული ზურაბ ჯორბენაძის განცხადება ასოციაციის წევრობის შეწყვეტის შესახებ. 

2015 წლის 17 სექტემბერს, ზურაბ ჯორბენაძემ განცხადებით მიმართა ადვოკატთა ასოციაციას 
ხელახალი გაწევრიანების მოთხოვნით, რომელსაც თან ჰქონდა დართული საწევროს 
გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (50 ლარის ოდენობით) და ცნობა ნასამართლობის 
შესახებ (გაცემის თარიღი: 09.09.2015). აღნიშნული განცხადება განხილულ იქნა 2015 წლის 12 
ოქტომბრის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომაზე და მიღებულ იქნა უარყოფითი 
გადაწყვეტილება. 2015 წლის 12 ოქტომბრის ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 
სხდომის ოქმის ამონაწერიდან ირკვევა შემდეგი: 

ოქმის  ამონაწერი  _ “აღმასრულებელი საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს ზურაბ  ჯორბენაძის  
განცხადების შესახებ. თავმჯდომარემ წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია,  რომ  საქართველოს 
კანონის ადვოკატთა შესახებ,  213 მუხლის,  მე-2 ნაწილის თანახმად,  2013 წლის 26 დეკემბერს,  
აღმასრულებელი საბჭოს მიერ  ცნობად იქნა მიღებული ზურაბ  ჯორბენაძის   მიმართ მისი 
განცხადება წევრობის შეწყვეტის შესახებ.   

თავმჯდომარემ წევრებს  მიაწოდა ინფორმაცია, რომ 2014 წლის 27  ნოემბერს  საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოდან მიღებულ იქნა წერილი  (დათარიღებული 2014 წლის 16 ნოემბრით, 
#3-1024-14),  რომლის თანახმად, თბილისის საქალაქო  სასამართლოში ზურაბ ჯორბენაძის 
მიმართ სსკ-ის 180-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის, „ბ“ ქვეპუნქტით იხილებოდა    სისხლის სამართლის 
საქმე.  გარდა ამისა, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ეთიკის კომისიის მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციით, კომისიაში 8  საქმის ნომრით მიმდინარეობდა ზურაბ ჯორბენაძის მიმართ 
დისციპლინური წარმოება.  აქედან,  ერთ საქმეზე  აღძრული იყო დისციპლინური დევნა,  თუმცა 
წარმოებათა დასრულება და ეთიკის კომისიის მიერ საქმეთა გამოკვლევა ვერ დასრულდა,  
ზურაბ ჯორბენაძის მიერ წევრობის შეწყვეტის გამო პირადი განცხადების საფუძველზე, 
„ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების შესახებ“  
დებულების  22-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე დისციპლინურ წარმოებათა შეწყვეტის 
შედეგად. აღმსრულებელი საბჭო  თვლის, რომ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ზურაბ  
ჯორბენაძის მხრიდან პირადი განცხადებით წევრობის შეწყვეტა უკავშირდებოდა ეთიკის 
კომისიაში მის მიმართ დაწყებულ დისციპლინურ წარმოებას.  
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წევრებმა იმსჯელეს და განაცხადეს, რომ   საქართველოს კანონის  „ადვოკატთა შესახებ“,  მე-3 
მუხლის „თ“ პუნქტის თანახმად,  საადვოკატო საქმიანობის პრინციპია ადვოკატის მიერ 
პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა, ხოლო  „ადვოკატთა შესახებ“ კანონის მე-5 მუხლის „ა“ 
პუნქტის თანახმად - ადვოკატი ვალდებულია კეთილსინდისიერად  შეასრულოს პროფესიული 
ფუნქციები, ასევე,   ამავე კანონის მე-5 მუხლის „ბ“ პუნქტის თანახმად - ადვოკატი ვალდებულია 
ზუსტად და განუხრელად დაიცვას პროფესიული ეთიკის ნორმები.  

ადვოკატთა საქმიანობის სტანდარტები და პროფესიული მოვალეობები განმტკიცებულია 
სხვადასხვა საერთაშორისო აქტებში. კერძოდ, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 
რეკომენდაციის (Rec 2000-21) 3(1) პარაგრაფის მიხედვით: ადვოკატი ვალდებულია იმოქმედოს 
დამოუკიდებლად, გულდასმით და სამართლიანად, ხოლო ამავე რეკომენდაციის 3(2) 
პარაგრაფით: ადვოკატებმა პატივი უნდა სცენ კანონმდებლობას და პროფესიულ სტანდარტებს. 

ევროპის ადვოკატთა გაერთიანებებისა და იურიდიული საზოგადოების საბჭოს (CCBE) ქარტიით 
იურიდიულ პროფესიების ძირითადი პრინციპების შესახებ, რომელ დოკუმენტსაც სსიპ 
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ჯერ კიდევ 2008 წელს შეუერთდა, ადვოკატის 
საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად პრინციპს - იურიდიული პროფესიის ღირსება, პატივისცემა, 
ინდივიდუალური ადვოკატის პატიოსნება და დადებითი რეპუტაცია წარმოადგენს.  

აღნიშნული საერთაშორისო აქტებით დადგენილია სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც 
ადვოკატი უნდა იყოს ღირსეული და სანდო, რათა მოიპოვოს კლიენტის, მესამე პირების, 
სახელმწიფოსა და სასამართლოს ნდობა.  აღნიშნული სტანდარტი იმგვარადაა განმარტებული, 
რომ ადვოკატმა არ უნდა განახორციელოს ისეთი ქმედება, რაც შებღალავს მის ან იურიდიული 
პროფესიის რეპუტაციას ანდა დააზარალებს პროფესიის მიმართ საზოგადოების ნდობას. 
აღნიშნული მართალია არ გულისხმობს, რომ ყველა ადვოკატი უნდა იყოს სრულყოფილი 
ადამიანი, მაგრამ გულისხმობს იმას, რომ ადვოკატი არ უნდა იქცეოდეს უღირსად არც 
იურიდიული პრაქტიკის და არც საქმიან თუ პირად სფეროში, რამაც შეიძლება მთლიანი 
იურიდიული პროფესიის უპატივცემულობა გამოიწვიოს.   

ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის განცხადებით,  ზურაბ ჯორბენაძის მიერ მასმედიის 
საშუალებებით არაერთხელ გავრცელდა განცხადება,  რომ იგი იყო სპეცსამსახურების აგენტი 
და ასრულებდა გარკვეულ დავალებებს, რაც მიუღებელია ადვოკატის პროფესიისთვის.  

აღმასრულებელი საბჭო თვლის, რომ ზურაბ  ჯორბენაძის   მიერ პროფესიული საქმიანობისას 
ჩადენილი ქმედებები წინააღმდეგობაშია „ადვოკატთა შესახებ“ კანონით, საერთაშორისო 
აქტებით განსაზღვრულ პრინციპებთან და აღიარებულ სტანდარტებთან, ადვოკატის როგორც 
მართლმსაჯულებაში მონაწილე სუბიექტის პროფესიული კეთილსინდისიერების 
მოთხოვნებთან, ზოგადად ადვოკატის პროფესიასთან და მსგავსი უარყოფითი ბიოგრაფიის 
კანდიდატების ავტომატურად პროფესიაში მიღებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ისეთ 
მნიშვნელოვან სიკეთეს, როგორიცაა კლიენტის, სასამართლოს, სახელმწიფოსა და 
მართლმსაჯულების სხვა მონაწილეთა მხრიდან ადვოკატისადმი ნდობა და ადვოკატის 
პროფესიული კეთილსინდისიერება. ღია კენჭისყრაზე დადგა საკითხი ზურაბ ჯორბენაძის 
განცხადება ასოციაციაში გაწევრიანების თაობაზე. კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა 
მიღებული გადაწყვეტილება  არ  დაკმაყოფილდეს  ზურაბ  ჯორბენაძის   განცხადება  
გაწევრიანების  თაობაზე  “ .   
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2015 წლის 12 ოქტომბრის აღმასრულებელი საბჭოს ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება ზურაბ 
ჯორბენაძეს გაეგზავნა  2015 წლის 22 ოქტომბერს, რომელიც მის მიერ არ გასაჩივრებულა. 

წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია. მათ განაცხადეს, რომ საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის 102-ე მუხლის, 1-ლი პუნქტის თანახმად, განცხადება იმ საკითხთან 
დაკავშირებით, რომლის თაობაზედაც არსებობს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 
გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი განცხადების, აგრეთვე 
საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, შეიძლება წარდგენილი იქნეს მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ ფაქტობრივი ან სამართლებრივი მდგომარეობა, რომელიც საფუძვლად 
დაედო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას, შეიცვალა 
დაინტერესებული პირის სასარგებლოდ, ან თუ არსებობს ახლად აღმოჩენილი ან ახლად 
გამოვლენილი გარემოებანი (მტკიცებულებები), რომლებიც განაპირობებს 
განმცხადებლისათვის უფრო ხელსაყრელი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამოცემას. 

განმცხადებლის - ზურაბ ჯორბენაძის მიერ არ არის წარმოდგენილი ახალი ფაქტობრივი ან 
სამართლებრივი მდგომარეობის/ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოების 
დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მითითება ასეთზე, რომელზეც საბჭო იმსჯელებდა.  

შესაბამისად, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 102-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის (თუ 
განცხადებაში არ არის მითითებული ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი 
გარემოებანი, ადმინისტრაციული ორგანო განცხადების განუხილველად გამოსცემს 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს განცხადებაზე უარის თქმის შესახებ; 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში მითითებული უნდა იყოს ის 
სამართლებრივი აქტი, რომლის საფუძველზედაც უარი ითქვა განცხადების დაკმაყოფილებაზე) 
თანახმად, წევრებმა მიიღეს შემდეგი  

გადაწყვეტილება :  ზურაბ  ჯორბენაძის  განმეორებით  განცხადებას  ხელახლა  
გაწევრიანების  შესახებ ,  განხილვის  გარეშე ,  უარი  ეთქვას  დაკმაყოფილებაზე ,  
თანახმად  ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  102-ე  მუხლის ,  მე-2 პუნქტისა .  
განმცხადებელს  ეცნობოს  მიღებული  გადაწყვეტილების  შესახებ .   

 

საკითხი  #5:  

თავმჯდომარემ წევრებს გააცნო მოქალაქე გიორგი  ლობჟანიძის  2018 წლის 15 იანვრის  
განცხადება, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ 2006 წლის აგვისტომდე განმცხადებელი ეწეოდა 
საადვოკატო საქმიანობას; 2006 წლის 29 აგვისტოს იგი დაინიშნა მოსამართლის 
თანამდებობაზე, საიდანაც გათავისუფლდა 2017 წლის 09 იანვარს. ითხოვდა ასოციაციის 
წევრობის აღდგენას და უთითებდა, რომ მისი ასოციაციაში გაწევრიანების შესახებ ინფორმაცია 
არ მოიძებნა ასოციაციის წევრთა მონაცემთა ბაზაში. განმცხადებელის მოთხოვნა იყო 
ასოციაციის არქივში ინფორმაციის მოძიება, რის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნებოდა მისი 
ასოციაციის წევრობის აღდგენა. 
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წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ ადვოკატთა ასოციაციის წევრთა ერთიანი 
ელექტრონული მონაცემთა ბაზა გადამოწმდა და არ მოიძებნა ინფორმაცია გიორგი 
ლობჟანიძის ასოციაციაში გაწევრიანების შესახებ; აღნიშნული პირის პირადი საქმეც არ 
არსებობდა ასოციაციის წევრთა პირადი საქმის არქივში. გ. ლობჟანიძის მიერ არ იყო 
წარმოდგენილი რაიმე დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებდა განმცხადებლის ასოციაციაში 
გაწევრიანების ფაქტს.  

მამუკა ნოზაძემ გამოთქვა განსხვავებული მოსაზრება, რომლის თანახმად იგი თვლიდა, რომ 
რადგან ასოციაციას არ გამოუთხოვია ინფორმაცია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოდან, გ. ლობჟანიძის პირადი საქმის ადვოკატთა ასოციაციაში გადმოგზავნის თაობაზე,  
რომლითაც გაირკვეოდა გ. ლობჟანიძის ასოციაციის წევრობის საკითხი, შესაძლოა ტექნიკური 
ხარვეზის გამო არ იყო დაფიქსირებული გ.ლობჟანიძე ასოციაციის წევრთა სიაში ან ამავე 
საფუძვლით არ მოიძებნა მისი პირადი საქმე წევრთა არქივში, მას მიზანშეწონილად მიაჩნდა გ. 
ლობჟანიძის განცხადების დადებითად გადაწყვეტა წევრობის აღდგენის მოთხოვნასთან 
დაკავშირებით.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად (მომხრე  7  -  დავით  ასათიანი  
(თავმჯდომარე) ,  ზურაბ  როსტიაშვილი ,  ციცინო  ცხვედიანი ,  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  
გიორგი  თევზაძე ,  ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  მოდებაძე ;  წინააღმდეგი  1- მამუკა  
ნოზაძე)     წევრებმა  მიიღეს   

გადაწყვეტილება :  არ  დაკმაყოფილდეს  გიორგი  ლობჟანიძის  2018 წლის  15 
იანვრის  განცხადება  ასოციაციის  წევრობის  აღდგენის  შესახებ .  განმცხადებელს  
განემარტოს  ადვოკატთა  ასოციაციაში  საერთო  წესით  გაწევრიანების  (ასოციაციის  
წესდების  მე-8 მუხლის ,  8 .2 პუნქტით  დადგენილი  მოთხოვნები)  თაობაზე .     

 

 

საკითხი  #6:  

წევრები გაეცნენ მოქალაქეების ნატალია  ხიზამბარელის ,  თეონა  ჯანიბეგაშვილის ,  
თინათინ  ჭაკნელიძის ,  ავთანდილ  სიხუაშვილის ,  ანრი  სინაურიძის ,  ადვოკატ  
თამილა  ქუთათელაძის  (განცხადებაში ითხოვდა გამოცდის აპლიკანტის – ერეკლე  
გაბუნიას  2018 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდებზე რეგისტრაციის  
საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებას) განცხადებებს, 2018 წლის ადვოკატთა 
საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდებზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდისაგან 
გათავისუფლების თაობაზე, ფინანსური პრობლემების არსებობის საფუძვლით.  

წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ არსებობს აღმასრულებელი საბჭოს პრაქტიკა 
ანალოგიური განცხადებების დაკმაყოფილების შესახებ, გამომდინარე იქიდან, რომ ფინანსური 
პრობლემების გამო, ადვოკატის პროფესიაში შემოსვლის პოტენციურ მსურველებს  არ 
შეეშალოთ ხელი პროფესიის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით.  
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მსჯელობის შემდეგ, აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, წევრების მიერ ერთხმად 
იქნა მიღებული 

გადაწყვეტილება :  დაკმაყოფილდეს  ნატალია  ხიზამბარელის ,  თეონა  
ჯანიბეგაშვილის ,  თინათინ  ჭაკნელიძის ,  ავთანდილ  სიხუაშვილის ,  ანრი  
სინაურიძის ,  ადვოკატ  თამილა  ქუთათელაძის   (განცხადებაში  ითხოვდა  გამოცდის  
აპლიკანტის  –  ერეკლე  გაბუნიას  2018 წლის  ადვოკატთა  საგაზაფხულო  
საკვალიფიკაციო  გამოცდებზე  რეგისტრაციის   საფასურის  გადახდისაგან  
გათავისუფლებას)  განცხადებები ,   2018 წლის  ადვოკატთა  საგაზაფხულო  
საკვალიფიკაციო  გამოცდებზე  რეგისტრაციის  საფასურის  გადახდისაგან  
გათავისუფლების  შესახებ .  განმცხადებლებს  ეცნობოთ  მიღებული  
გადაწყვეტილების  თაობაზე .   

 

საკითხი  #7:  

აღმასრულებელი დირექტორის, გიორგი ჭეხანის მიერ წარმოდგენილ იქნა  საქართველოს 
ადვოკატთა ასოციაციის აპარატის ახალი შინაგანაწესის პროექტი.  

წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია შინაგანაწესის განახლების აუცილებლობის თაობაზე, 
რომელიც მოიცავდა გარკვეულ სიახლეებს, კერძოდ: ცვლილება შეეხო სამუშაო დროის 
ხანგრძლივობას, განისაზღვრა ასოციაციაში სტაჟირების სისტემის მოთხოვნები, დაემატა მუხლი 
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებით  და ა.შ. 

თავმჯდომარის მიერ გაკეთდა განცხადება, რომ წარმოდგენილი შინაგანაწესის განახლებული 
პროექტი საბოლოოდ ემსახურება აპარატში შრომის პროცესის დახვეწა/გაუმჯობესებას.  

განსხვავებული მოსაზრება დააფიქსირეს წევრებმა გიორგი  ტურაზაშვილმა ,  დათუნა  
მოდებაძემ  და მამუკა  ნოზაძემ ,  რომელთაც აღნიშნეს, რომ ისინი არ ეთანხმებიან 
შინაგანაწესის პროექტით გათვალისწინებულ  სამუშაო დროის  ხანგრძლივობის გაზრდას 19:00 
საათამდე, რადგან ამის საჭიროებას ვერ ხედავენ ორგანიზაციის სამუშაო სპეციკიფიდან 
გამომდინარე. გარდა ამისა, მამუკა ნოზაძემ დამატებით განაცხადა, რომ იგი პრინციპულად არ 
არის თანახმა შეიცვალოს სამუშაო საათების ხანგრძლივობა და ვერ მოისმინა მოტივაცია 
ამასთან დაკავშირებით; ასევე, ხაზს უსვამს იმ გარემოებასაც, რომ დღის წესრიგის საკითხების 
მასალები არ მიეწოდა დროულად, შესაბამისად, იგი არ არის გაცნობილი წარმოდგენილ 
დოკუმენტებს სრულყოფილად. ბოლოს მან დასძინა, რომ ყველა საჯარო დაწესებულებაში 
სამუშაო საათებია დილის 09:00 დან საღამოს 18:00 საათამდე. ამ პრინციპით მუშაობდა 
ადვოკატთა ასოციაცია წლების განმავლობაში და ამჟამად, არ არსებობს მისი შეცვლის რაიმე 
საფუძველი.  

მსჯელობის შემდეგ, ღია კენჭისყრაზე დადგა საკითხი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 
აპარატის ახალი შინაგანაწესის პროექტის დამტკიცების თაობაზე სხდომაზე წარმოდგენილი 
სახით. 
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ღია კენჭისყრის შედეგად (მომხრე 5: დავით ასათიანი (თავმჯდომარე), ზურაბ როსტიაშვილი, 
ციცინო ცხვედიანი, გიორგი თევზაძე, ტარიელ კაკაბაძე, წინააღმდეგი 3 (სამუშაო დროის  
ხანგრძლივობის გაზრდასთან დაკავშირებით ცვლილების ნაწილში: გიორგი ტურაზაშვილი,  
დათუნა მოდებაძე, მამუკა ნოზაძე) მიღებულ იქნა  

გადაწყვეტილება :  დამტკიცდეს  საქართველოს  ადვოკატთა  ასოციაციის  აპარატის  
ახალი  შინაგანაწესის  პროექტი  სხდომაზე  წარმოდგენილი  სახით  (დანართი  #1) .   

 

საკითხი  #8:   

აღმასრულებელი დირექტორის, გიორგი ჭეხანის მიერ წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ 
მიმდინარე  წლის 22 იანვარს აღმასრულებელი საბჭოს სხდომაზე დამტკიცებულ ასოციაციის 
აპარატის თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობებში შევიდა მცირე ცვლილებები  და უფრო 
დაიხვეწა, რაც პრაქტიკაში უზრუნველყოფს თითოეული  თანამშრომლის მიერ  შესაბამისი  
სამუშაო აღწერილობით გათვალისწინებული ფუნქცია-მოვალეობების მაქსიმალურად 
ეფექტურად განხორციელებას.    

განსხვავებული მოსაზრება დააფიქსირა წევრმა მამუკა ნოზაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ  
დღის წესრიგის საკითხების მასალები არ მიეწოდა დროულად, შესაბამისად, იგი არ არის 
გაცნობილი წარმოდგენილ დოკუმენტებს სრულყოფილად, ამიტომ თავს შეიკავებს აღნიშნულ 
საკითხზე  ხმის მიცემისგან, რადგან შესაძლებელია ჰქონდეს შენიშვნა ან დამატება აღნიშნულ 
საკითხთან დაკავშირებით.  

მსჯელობის შემდეგ, ღია კენჭისყრაზე დადგა საკითხი ასოციაციის აპარატის თანამშრომელთა  
განახლებული სამუშაო აღწერილობების  დამტკიცების თაობაზე წარმოდგენილი სახით. 

ღია კენჭისყრის შედეგად, მომხრე  -  7:  დავით ასათიანი (თავმჯდომარე), ზურაბ როსტიაშვილი, 
ციცინო ცხვედიანი, გიორგი თევზაძე, ტარიელ კაკაბაძე, გიორგი ტურაზაშვილი,  დათუნა 
მოდებაძე,  წინააღმდეგი  -  1   მამუკა ნოზაძე) მიღებულ იქნა  

გადაწყვეტილება :  დამტკიცდეს  საქართველოს  ადვოკატთა  ასოციაციის  აპარატის  
განახლებული  სამუშაო  აღწერილობები  სხდომაზე  წარმოდგენილი  სახით  
(დანართი  #2).   

 

საკითხი  #9:   

აღმასრულებელი დირექტორის, გიორგი ჭეხანის მიერ წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ 
მიმდინარე წლის 22 იანვარს აღმასრულებელი საბჭოს სხდომაზე დამტკიცებულ ასოციაციის 
აპარატის თანამშრომელთა სახელფასო ფონდში შეტანილი ცვლილება გულისხმობს 
ასოციაციის კომიტეტების კოორდინატორის შტატის სახელფასო სარგოს რაოდენობის გაზრდას 
1800 ლარამდე, საშტატო განრიგში არსებული სასწავლო ცენტრის კოორდინატორის 
ვაკანტური შტატის სახელფასო სარგოს ხარჯზე (აღნიშნული შტატი დარჩა ვაკანტური 
მიმდინარე წლის 30 იანვრის საკონკურსო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილებით).  
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განსხვავებული მოსაზრება დააფიქსირა წევრმა მამუკა ნოზაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ 
დღის წესრიგის საკითხების მასალები არ მიეწოდა დროულად, შესაბამისად, იგი  არ არის 
გაცნობილი წარმოდგენილ დოკუმენტებს სრულყოფილად, ამიტომ თავს შეიკავებს აღნიშნულ 
საკითხზე ხმის მიცემისგან, რადგან შესაძლელებელია ჰქონდეს შენიშვნა ან დამატება აღნიშნულ 
საკითხთან დაკავშირებით.  

მსჯელობის შემდეგ, ღია კენჭისყრაზე დადგა საკითხი ასოციაციის აპარატის თანამშრომელთა 
სახელფასო ფონდში შეტანილი ცვლილების დამტკიცების თაობაზე სხდომაზე წარმოდგენილი 
სახით. 

ღია კენჭისყრის შედეგად, მომხრე  -  7:  დავით ასათიანი (თავმჯდომარე), ზურაბ როსტიაშვილი, 
ციცინო ცხვედიანი, გიორგი თევზაძე, ტარიელ კაკაბაძე, გიორგი ტურაზაშვილი,  დათუნა 
მოდებაძე,  წინააღმდეგი  -1   მამუკა ნოზაძე) მიღებულ იქნა  

გადაწყვეტილება :  დამტკიცდეს  საქართველოს  ადვოკატთა  ასოციაციის  აპარატის  
თანამშრომელთა  სახელფასო  ფონდში  შეტანილი  ცვლილება  სხდომაზე  
წარმოდგენილი  სახით  (დანართი  #3).   

 

 

საკითხი  #10: 

თავმჯდომარემ წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ დასრულდა ასოციაციის რეგიონული 
კომიტეტების წევრობის მსურველთა განცხადებების მიღება. მან წევრებს წარუდგინა 
კომიტეტების თავმჯდომარეების და თანა/თავმჯდომარეების კანდიდატების სია:  

აჭარა   

1.ადვოკატის  უფლებათა  დაცვის  რეგიონული  კომიტეტი   

თავმჯდომარე: ზაზა პაპიძე; თანა-‐თავმჯდომარე:	  ქეთი ადამია 
 
2.კულტურულ  და  სპორტულ  ღონისძიებათა  რეგიონული  კომიტეტი   

თავმჯდომარე: ნინო კოსტავა; თანა-‐თავმჯდომარე: სულხან ვარშალომიძე 

3.სამოქალაქო  სამართლის  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: ამირან ცეცხლაძე; თანა-‐თავმჯდომარე: დალი ჭანიძე  
 
4.  სისხლის  სამართლის  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: დავით ჩავლეიშვილი; თანა-‐თავმჯდომარე: ჯემალ კიკნაძე  

 

სამეგრელო   
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1. ადვოკატის  უფლებათა  დაცვის  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: როლანდ შონია; თანა-‐თავმჯდომარე: ჯიტა გულუა 
 
2.  კულტურულ  და  სპორტულ  ღონისძიებათა  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: ლენა თოლორაია; თანა-‐თავმჯდომარე: ხვიჩა ხევსურიანი 
 
3.  სამოქალაქო  სამართლის  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: ეკა ლატარია; თანა-‐თავმჯდომარე: მაია რობაქიძე 
 
4.  სისხლის   სამართლის  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: შორენა როგავა; თანა-‐თავმჯდომარე: დავით ჩქოტუა 
 

იმერეთი  

1.  ადვოკატის  უფლებათა  დაცვის  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: მარინა მანგოშვილი; თანა-‐თავმჯდომარე: ნორა მურღულია 
 
2.  კულტურულ  და  სპორტულ  ღონისძიებათა  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: ფერიდე ჩახუნაშვილი; თანა-‐თავმჯდომარე: ზურაბ წკეპლაძე 
 
3.  სამოქალაქო  სამართლის  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: ია შვანგირაძე; თანა-‐თავმჯდომარე: ავთანდილ ბუცხრიკიძე   
 
4.  სისხლის   სამართლის  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: გრიგოლ გიორგაძე; თანა-‐თავმჯდომარე: დალი სულაქველიძე 
 
 
კახეთი  
 

1.  ადვოკატის  უფლებათა  დაცვის  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: დავით ახალაური; თანა-‐თავმჯდომარე: ნანა ჯეირანაშვილი 
 
2.  კულტურულ  და  სპორტულ  ღონისძიებათა  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: მაია უტიაშვილი; თანა-‐თავმჯდომარე: ნინო ამისულაშვილი 
     
3.  სამოქალაქო  სამართლის  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე: თამარ ბაწელაშვილი; თანა-‐თავმჯდომარე: ბაადურ გულიაშვილი 
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4. სისხლის   სამართლის  რეგიონული  კომიტეტი  

თავმჯდომარე:	  ზურაბ ბეგიაშვილი; თანა-‐თავმჯდომარე: გია ზედელაშვილი 
 

წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია. განსხვავებული მოსაზრება არ გამოთქმულა. 

ღია კენჭისყრაზე დადგა საკითხი ასოციაციის რეგიონული კომიტეტების თავმჯდომარეების და 
თანა/თავმჯდომარეების დამტკიცების თაობაზე სხდომაზე წარმოდგენილი შემადგენლობით.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებული 

გადაწყვეტილება :  დამტკიცდეს  ასოციაციის  რეგიონული  კომიტეტების  
თავმჯდომარეები  და  თანათავმჯდომარეები  სხდომაზე  წარმოდგენილი  
შემადგენლობით  (დანართი  #4).   

საკითხი  #11: 

თავმჯდომარემ წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია „ადვოკატთა შესახებ“ კანონის და იურიდიულ 
პროფესიასთან დაკავშირებულ სხვა რეგულაციების ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის ახალი 
შემადგენლობით დამტკიცების თაობაზე.  

მან წევრებს გააცნო მისი მოსაზრება ახალი შემადგენლობის შესახებ, კერძოდ: აღნიშნული 
შემადგენლობა უნდა დაკოპლექტდეს მოქმედი აღმასრულებელი საბჭოს სრული 
შემადგენლობით: დავით ასათიანი (თავმჯდომარე), ირაკლი ყანდაშვილი, მარიამ კუბლაშვილი,  
ზურაბ როსტიაშვილი,  ციცინო ცხვედიანი, გიორგი ტურაზაშვილი, გიორგი თევზაძე,  ტარიელ 
კაკაბაძე,  დათუნა მოდებაძე,  მამუკა ნოზაძე,  ნათია კორკოტაძე, ზვიად კორძაძე; ასოციაციის 
აპარატიდან ჯგუფს უნდა დაემატონ აღმასრულებელი დირექტორი - გიორგი ჭეხანი, სასწავლო 
ცენტრის დირექტორი - ქეთევან თურაზაშვილი, ეთიკის კომისიის უფროსი იურისტი - თამარ 
ხუბულური, ეთიკის კომისიის ხუთი კოლეგიის თავმჯდომარე: გია ტაბლიაშვილი, თორნიკე 
ბაქრაძე, ქეთევან უტიაშვილი, ინგა სეხნიაშვილი, ია გაბედავა;   ეთიკის კომისიის არა ადვოკატი 
წევრი - ანა ხურციძე, ადვოკატი ხათუნა ჩხაიძე, სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე - რაჟდენ 
კუპრაშვილი; საპარლამენტო მდივანი - თამარ სადრაძე. ასოციაციის შემდეგი კომიტეტების და 
კომისიის თავმჯდომარეები: თეა ხამხაძე (სამოქალაქო სამართლის კომიტეტი), პაატა კიკვიძე 
(ადმინისტრაციული სამართლის კომიტეტი), მარინე ნიქაბაძე (კომერციული და კონკურენციის 
სამართლის კომიტეტი), ამირან გიგუაშვილი (სისხლის სამართლის კომიტეტი), თამარ 
ავალიანი (მართლმსაჯულების და სასამართლო რეფორმების  კომიტეტი), ოთარ 
კაჭკაჭიშვილი (ფინანსური მდგრადობის და  მონიტორინგის კომიტეტი), გიორგი მდინარაძე 
(ადვოკატის უფლებათა დაცვის კომიტეტი), ანა არგანაშვილი (ადამიანის უფლებათა დაცვის 
კომიტეტი), არჩილ კაიკაციშვილი (არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის 
კომიტეტი).  

მამუკა ნოზაძემ სხდომაზე დააყენა საკითხი აღნიშნულ ჯგუფში ადვოკატ ირმა ჭკადუას 
კანდიდატურის დამტკიცების შესახებ.  
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ღია კენჭისყრაზე დადგა საკითხი „ადვოკატთა შესახებ“ კანონის და იურიდიულ პროფესიასთან 
დაკავშირებულ სხვა რეგულაციების ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობაში 
ადვოკატ  ირმა ჭკადუას დამტკიცების თაობაზე.  

ღია კენჭისყრის შედეგად („ადვოკატთა შესახებ“ კანონის და იურიდიულ პროფესიასთან 
დაკავშირებულ სხვა რეგულაციების ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობაში 
ადვოკატ ირმა ჭკადუას კანდიდატურის დამტკიცების მომხრე  7 : დავით ასათიანი 
(თავმჯდომარე), ზურაბ როსტიაშვილი, მამუკა ნოზაძე, გიორგი თევზაძე, ტარიელ კაკაბაძე, 
დათუნა მოდებაძე, ციცინო ცხვედიანი,  წინააღმდეგი  -  1:  გიორგი ტურაზაშვილი), მიღებულ 
იქნა  

გადაწყვეტილება :  „ადვოკატთა  შესახებ“ საქართველოს  კანონის  და  იურიდიულ  
პროფესიასთან  დაკავშირებულ  სხვა  რეგულაციების  ცვლილებებზე  მომუშავე  
ჯგუფის  შემადგენლობაში  დატკიცდეს  ადვოკატ  ირმა  ჭკადუას  კანდიდატურა .   

დავით ასათიანმა სხდომაზე დააყენა საკითხი აღნიშნულ ჯგუფში ადვოკატ დავით ებრალიძის  
კანდიდატურის დამტკიცების შესახებ.   

ღია კენჭისყრაზე დადგა საკითხი „ადვოკატთა შესახებ“ კანონის და იურიდიულ პროფესიასთან 
დაკავშირებულ სხვა რეგულაციების ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობაში 
ადვოკატ  დავით ებრალიძის დამტკიცების თაობაზე.  

ღია კენჭისყრის შედეგად („ადვოკატთა შესახებ“ კანონის და იურიდიულ პროფესიასთან 
დაკავშირებულ სხვა რეგულაციების ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის შემადგენლობაში 
ადვოკატ დავით ებრალიძის კანდიდატურის დამტკიცების თაობაზე, მომხრე  8 :  დავით  
ასათიანი  (თავმჯდომარე) ,  ზურაბ  როსტიაშვილი ,  ციცინო  ცხვედიანი ,  გიორგი  
ტურაზაშვილი ,  გიორგი  თევზაძე ,  ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  მოდებაძე ,  მამუკა  
ნოზაძე ,  წინააღმდეგი-0),  ერთხმად იქნა მიღებული  

გადაწყვეტილება :  „ადვოკატთა  შესახებ“ საქართველოს  კანონის  და  იურიდიულ  
პროფესიასთან  დაკავშირებულ  სხვა  რეგულაციების  ცვლილებებზე  მომუშავე  
ჯგუფის  შემადგენლობაში  დამტკიცდეს  ადვოკატ  დავით  ებრალიძის  კანდიდატურა .   

დავით ასათიანმა აღნიშნა, რომ კარგი იქნება თუ ჯგუფის შემადგენლობაში მონაწილეობას 
მიიღებს აგრეთვე, აიპ საადვოკატო ბიუროთა გაერთიანების, აიპ საქართველოს ადვოკატთა 
დამოუკიდებელი პროფკავშირისა და აიპ საქართველოს იურიდული ფირმების ასოციაციას 
თითო წარმომადგენელი. წევრებმა გაიზიარეს თავმჯდომარის პოზიცია და აღნიშნული 
ორგანიზაციებიდან შესაბამისად დასახელებულ იქნა ადვოკატების: კონსტანტინე გელაშვილის, 
ელზა ლეშკაშელის და ქეთევან ქვარცხავას კანდიდატურები.  

თავმჯდომარემ ღია კენჭისყრაზე დააყენა „ადვოკატთა შესახებ“ კანონის და იურიდიულ 
პროფესიასთან დაკავშირებულ სხვა რეგულაციების ცვლილებების სამუშაო ჯგუფის სრული 
შემადგენლობით დამტკიცების საკითხი.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად (მომხრე  8 :  დავით  ასათიანი  
(თავმჯდომარე) ,  ზურაბ  როსტიაშვილი ,  ციცინო  ცხვედიანი ,  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  
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გიორგი  თევზაძე ,  ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  მოდებაძე ,  მამუკა  ნოზაძე ,  
წინააღმდეგი-0),  ერთხმად იქნა მიღებული  

გადაწყვეტილება :  დამტკიცდეს  „ადვოკატთა  შესახებ“კანონის  და  იურიდიულ  
პროფესიასთან  დაკავშირებულ  სხვა  რეგულაციების  ცვლილებებზე  მომუშავე  
ჯგუფის  შემადგენლობა  სხდომაზე  წარმოდგენილი  სახით :  1 .  დავით  ასათიანი  
(თავმჯდომარე) ,  2.  ირაკლი  ყანდაშვილი ,  3 .  მარიამ  კუბლაშვილი ,  4 .  ზურაბ  
როსტიაშვილი ,  5 .  ციცინო  ცხვედიანი ,  6 .  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  7 .  გიორგი  
თევზაძე ,   8 .  ტარიელ  კაკაბაძე ,  9 .  დათუნა  მოდებაძე ,  10.  მამუკა  ნოზაძე ,  11.  ნათია  
კორკოტაძე ,  12. ზვიად  კორძაძე ,  13. გიორგი  ჭეხანი ,  14. ქეთევან  თურაზაშვილი ,  
15.  თამარ  ხუბულური ,  16. გია  ტაბლიაშვილი ,  17. თორნიკე  ბაქრაძე ,  18. ქეთევან  
უტიაშვილი ,  19. ინგა  სეხნიაშვილი ,  20.  ია  გაბედავა ,  21.  ანა  ხურციძე ,  22.  ხათუნა  
ჩხაიძე ,   23.  რაჟდენ  კუპრაშვილი ,  24.  თამარ  სადრაძე ,  25.  ელზა  ლეშკაშელი ,  26.  
თეა  ხამხაძე ,  27. პაატა  კიკვიძე ,  28.  მარინე  ნიქაბაძე ,  29.  ამირან  გიგუაშვილი ,  30. 
თამარ  ავალიანი ,  31.  ოთარ  კაჭკაჭიშვილი ,  32. გიორგი  მდინარაძე ,  33. ანა  
არგანაშვილი ,  34. არჩილ  კაიკაციშვილი ,  35. კონსტანტინე  გელაშვილი ,  36.  
ქეთევან  ქვარცხავა ,  37.  ირმა  ჭკადუა ,  38.  დავით  ებრალიძე .   

 

საკითხი  #12. 

თავმჯდომარემ წევრებს გააცნო „უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის და 
ანტიკორუფციულ საკითხთა“ კომიტეტის დებულების პროექტი და აღნიშნა, რომ ადვოკატთა 
ასოციაციის ჩართულობა ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია და შესაბამისი კომიტეტის შექმნის 
მიზნით, ის სთავაზობს წევრებს კომიტეტის დებულების პროექტის და თავმჯდომარის 
დამტკიცებას. კომიტეტის თავმჯდომარის კანდიდატურად მან წარადგინა ასოციაციის სარევიზიო 
კომისიის თავმჯდომარე - რაჟდენ კუპრაშვილი.  

წევრები გაეცნენ წარმოდგენილ დებულების პროექტს განსხვავებული მოსაზრება არ 
გამოთქმულა.   

თავმჯდომარემ ღია კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი „უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის 
აღკვეთის და ანტიკორუფციულ საკითხთა“ კომიტეტის დებულების პროექტის და    კომიტეტის 
თავმჯდომარედ რაჟდენ კუპრაშვილის  დამტკიცების თაობაზე.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად (მომხრე  8 :  დავით  ასათიანი  
(თავმჯდომარე) ,  ზურაბ  როსტიაშვილი ,  ციცინო  ცხვედიანი ,  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  
გიორგი  თევზაძე ,  ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  მოდებაძე ,  მამუკა  ნოზაძე ,  
წინააღმდეგი-0),  ერთხმად იქნა მიღებული  

გადაწყვეტილება :  სხდომაზე  წარმოდგენილი  სახით  დამტკიცდეს  „უკანონო  
შემოსავლების  ლეგალიზაციის  აღკვეთის  და  ანტიკორუფციულ  საკითხთა“ 
კომიტეტის  დებულების  პროექტი  და  კომიტეტის  თავმჯდომარედ  დამტკიცდეს  
რაჟდენ  კუპრაშვილის  კანდიდატურა .   
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საკითხი  #13: 

სხვადასხვა მიმდინარე საკითხებად, თავმჯდომარემ წევრებს წარუდგინა ორი  საკითხი:  

1. “საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ აპარატის მოსამსახურეთა კონკურსის ჩატარების 
შესახებ დებულებაში ცვლილების დამტკიცების შესახებ. 

2. ასოციაციის სასწავლო ცენტრის მიერ მოწოდებული საკითხი: სამართლის ექსპერტთა ჯგუფში 
(ტესტების შემუშავება, რედაქტირება, საჩივრის გასწორება როტაციის პრინციპით) ნონა  
თოდუას  კანდიდატურის და 2018 წლის საგაზაფხულო ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 
მოსამზადებელი კურსის ლექტორთა შემადგენლობაში (სისხლის სამართლის კოდექსი) 
დიმიტრი  მჭედლიშვილის  კანდიდატურის დამატების შესახებ.  

 

წევრები გაეცნენ: 

1. “საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ აპარატის მოსამსახურეთა კონკურსის ჩატარების 
შესახებ დებულებაში შესატან ცვლილებას. მათი მხრიდან განსხვავებული მოსაზრება არ 
გამოთქმულა. 

თავმჯდომარემ ღია კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი “საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ 
აპარატის მოსამსახურეთა კონკურსის ჩატარების შესახებ დებულებაში ცვლილების    
დამტკიცების შესახებ. 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად (მომხრე  8 :  დავით  ასათიანი  
(თავმჯდომარე) ,  ზურაბ  როსტიაშვილი ,  ციცინო  ცხვედიანი ,  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  
გიორგი  თევზაძე ,  ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  მოდებაძე ,  მამუკა  ნოზაძე ,  
წინააღმდეგი-0),  ერთხმად იქნა მიღებული  

გადაწყვეტილება :  დამტკიცდეს  “საქართველოს  ადვოკატთა  ასოციაციის“ აპარატის  
მოსამსახურეთა  კონკურსის  ჩატარების  შესახებ  დებულებაში  შესატანი  
ცვლილებები  სხდომაზე  წარმოდგენილი  სახით  (დანართი  #5).   

2.  სამართლის ექსპერტთა ჯგუფში ნონა  თოდუას  კანდიდატურის და 2018 წლის 
საგაზაფხულო ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის მოსამზადებელი კურსის ლექტორთა 
შემადგენლობაში დიმიტრი  მჭედლიშვილის  კანდიდატურის დამატების შესახებ.  

მამუკა ნოზაძემ გამოთქვა მოსაზრება, რომ დიმიტრი მჭედლიშვილის კანდიდატურის 
დამტკიცების წინააღმდეგია, რადგან იგი მოსამართლედ მუშაობის პერიოდში ადვოკატების 
მიმართ გამოირჩეოდა არაკოლეგიაური დამოკიდებულებით.  

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად (დიმიტრი  მჭედლიშვილის  დამტკიცების   
(მომხრე  7 :  დავით  ასათიანი  (თავმჯდომარე) ,  ზურაბ  როსტიაშვილი ,  ციცინო  
ცხვედიანი ,  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  გიორგი  თევზაძე ,  ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  
მოდებაძე ,  წინააღმდეგი  1 :  მამუკა  ნოზაძე) ,მიღებული იქნა 
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გადაწყვეტილება :  საგაზაფხულო  ადვოკატთა  საკვალიფიკაციო  გამოცდის  
მოსამზადებელი  კურსის  ლექტორთა  შემადგენლობაში  დამტკიცდეს  დიმიტრი  
მჭედლიშვილს  კანდიდატურა .   

ღია კენჭისყრის შედეგად (ნანა  თოდუას  დამტკიცების  მომხრე  8 :  დავით  ასათიანი  
(თავმჯდომარე) ,  ზურაბ  როსტიაშვილი ,  ციცინო  ცხვედიანი ,  გიორგი  ტურაზაშვილი ,  
გიორგი  თევზაძე ,  ტარიელ  კაკაბაძე ,  დათუნა  მოდებაძე ,  მამუკა  ნოზაძე ,  
წინააღმდეგი  -  0),  მიღებული იქნა 

გადაწყვეტილება :  სამართლის  ექსპერტთა  ჯგუფში  დამტკიცდეს  ნონა  თოდუას  
კანდიდატურა ;    

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე მსჯელობის  ამოწურვის შემდეგ, მამუკა ნოზაძემ 
წევრებს გააცნო თავისი მოსაზრება  „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის, 
მე-7 პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტით („აღმასრულებელი საბჭო ორმხრივი თხოვნის საფუძველზე არის 
ასოციაციის მოდავე წევრების ან წევრების და მათი კლიენტების მომრიგებელი“) დადგენილ 
ნორმასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმად, აღმასრულებელ საბჭოს გარკვეულწილად 
მინიჭებული ჰქონდა მოდავე მხარეებს შორის მომრიგებლის ფუნქცია და აქედან გამომდინარე, 
იგი თვლიდა, რომ საბჭოს ჰქონდა უფლებამისილება განეხორციელებინა მისი ეფექტური 
ამოქმედება აღნიშნული ნორმით ნაგულისხმევი  საუკეთესო მიზნების გათვალისწინებით;  მათ 
შორის მოიაზრებოდა აღმასრულებელი საბჭოს ფუნქციის და საქმიანობის ეფექტურობის 
გაზრდა, საბჭოს მიმართ ნდობის ხარისხის ამაღლება როგორც ადვოკატთა კორპუსის, ასევე 
საზოგადოების მხრიდან და სხვა თანმდევი, დადებითი შედეგები; თუმცა აღინიშნა, რომ 
პარალელურად, აუცილებელია შენარჩუნებული იყოს ეთიკის კომისიის საქმიანობისგან სრული 
გამიჯვნა. 

წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია. გამოითქვა სხვადასხვა მოსაზრებები.  

ციცინო  ცხვედიანის ,  ზურაბ  როსტიაშვილის  და  დათუნა  მოდებაძის  მხრიდან გაკეთდა 
განცხადებები, რომ ისინი ცალსახად არ ეთანხმებიან აღმასრულებელი საბჭოს ამ 
მიმართულებით გააქტიურებას, რადგან თვლიან, რომ ეს არის საფრთხის შემცველი აქტივობა 
და ძალიან ფრთხილი მიდგომაა საჭირო; მეტიც, ისინი ხედავენ ეთიკის კომისიის საქმიანობის  
გადაკვეთის სერიოზულ რისკს. აქედან გამომდინარე, არ ეთანმხებიან მამუკა ნოზაძის 
მოსაზრებას. 

გიორგი ტურაზაშვილმა და ტარიელ კაკაბაძემ  განაცხადეს, რომ რადგან კანონში აღნიშნული 
ნორმა არსებობს, ეს ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია მისი ეფექტურად ამოქმედების 
მექანიზმის შემუშავება. ამ ეტაპზე, მათ კონკრეტული წინადადებები ამ თვალსაზრისით არ 
გააჩნიათ, მაგრამ ზოგადად აფიქსირებენ დადებით პოზიციას აღნიშნული საკითხის მიმართ. 
დამატებით, გიორგი ტურაზაშვილმა განაცხადა, რომ ის გამოხატავს მზადყოფნას, ამ 
მიმართულებით,  სამომავლოდ ჩაერთოს სამუშაო ჯგუფში (არსებობის შემთხვევაში).  

მსჯელობის შემდეგ, დავით ასათიანის მიერ შეჯამებულ იქნა დისკუსიის შედეგები. მან განაცხადა, 
რომ ასოციაციის პრესტიჟის, იმიჯის, ავტორიტეტის გაზრდის და ზოგადად, ორგანიზაციისადმი 
ნდობის ხარისხის ამაღლების ერთ-ერთ წინაპირობად თვლის ზემოთხსენებული მუხლის 



29	  
	  

სწორად და ეფექტიანად ამოქმედებას. ამ მიზნით, საჭიროა მუშაობა და წევრებს შესთავაზა ღია 
კენჭისყრით მიეღოთ გადაწყვეტილება წინადადებაზე შემდეგი ფორმულირებით: „დაევალოს 
ასოციაციის აღმასრულებელ მდივანს, „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის  26-ე 
მუხლის, მე-7 პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტის ეფექტურად და სწორად ამოქმედების მიზნით, შეიმუშაოს 
წინადადებები, მორიგების განხორციელების წესი  და საჭიროების შემთხვევაში შეიქმნას სამუშაო 
ჯგუფი“.   

ღია კენჭისყრაზე დადგა თავმჯდომარის წინადადება „ასოციაციის აღასრულებელი მდივნის 
მიერ  „ადვოკატთა შესახებ“კანონის   26-ე მუხლის, მე-7 პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტის ეფექტურად და 
სწორად ამოქმედების მიზნით,  წინადადებების შემუშავების, მორიგების განხორციელების წესის  
და საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“.  

აღნიშნულ წინადადებაზე ღია კენჭისყრის შედეგად (მომხრე  5 :  დავით ასათიანი 
(თავმჯდომარე), გიორგი თევზაძე, ტარიელ კაკაბაძე, გიორგი ტურაზაშვილი, მამუკა ნოზაძე)     
წინააღმდეგი  3 :  ზურაბ როსტიაშვილი, ციცინო ცხვედიანი, დათუნა მოდებაძე)  

მიღებულ იქნა  

გადაწყვეტილება :  დაევალოს ასოციაციის  აღასრულებელი  მდივანს  „ადვოკატთა  
შესახებ“ კანონის  26-ე  მუხლის ,  მე-7 პუნქტის  „რ“ ქვეპუნქტის  ეფექტურად  და  
სწორად  ამოქმედების  მიზნით ,  წინადადებების  შემუშავება ,  მორიგების  
განხორციელების  წესის  შესახებ  და  საჭიროების  შემთხვევაში  სამუშაო  ჯგუფის  
შექმნის  თაობაზე .   

 

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. #6). 
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