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2018 წლის 31 იანვრის  

 

სსიპ  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს 

                                                        

სხდომის ოქმი  

 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მისამართი: 

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ. #33 

სხდომის დაწყების დრო: 18:00  

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

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

ნოზაძე, დათუნა მოდებაძე.  

 

დღის წესრიგი:  

 

1. 2018 წლის 30 იანვარს ჩატარებული ადვოკატთა ასოციაციის აპარატის მოსამსახურეთა 

კონკურსის შედეგების დამტკიცება; 

 

2. 2018 წლის 30 იანვარს ჩატარებული ადვოკატთა ასოციაციის აპარატის მოსამსახურეთა 

კონკურსის შედეგად, საკონკურსო კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატის 

აღმასრულებელი მდივნის თანამდებობაზე დანიშვნა; 

 

3. ადვოკატთა ასოციაციის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის გაზრდა სარემონტო 

ხარჯების და PR მიმართულების ნაწილში; 

 

4. ზაზა ხატიაშვილის განცხადების განხილვა 2017 წლის 09 დეკემბერს საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრებაზე ჩატარებული არჩევნების დროს მომხდარ  

ექსცესებთან დაკავშირებით; 
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5. აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ განაცხადის განხილვა ; 

 

6. ასოციაციაში შექმნილი კომიტეტების შემადგენლობის 

დამტკიცება; რეგიონალური კომიტეტის თავჯდომარეების და წევრების დამტკიცება; 

 

7. სხვადასხვა მიმდინარე საკითხები  

 

 

 

პირველი საკითხი:  

 

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2018 წლის 30 იანვარს ჩატარებული საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის აპარატის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსის შედეგები, საკონკურსო კომისიის 

წარმოდგენილი ოქმის შესაბამისად. დამტკიცებულ კანდიდატებთან გაფორმდეს ერთწლიანი 

შრომითი ხელშეკრულებები, 2018 წლის 01 თებერვლიდან 2019 წლის 31 იანვრის  ჩათვლით.   

 

მეორე საკითხი 

გადაწყვეტილება: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი მდივნის 

თანამდებობაზე დანიშნულ იქნას გიორგი ჭეხანი (პ/ნ -----------------).  

 

მესამე საკითხი 

გადაწყვეტილება: შევიდეს ცვლილება ასოციაციის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში და  

გაიზარდოს 10 000 (ათი ათასი) ლარით, ასოციაციის სარემონტო ხარჯებისთვის.  

გადაწყვეტილება: შევიდეს ცვლილება ასოციაციის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში და 

გაიზარდოს 11 200 (თერთმეტი ათას ორასი) ლარით,  PR-მიმართულების ხარჯებისთვის. 

 

მეოთხე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: ზაზა ხატიაშვილის 26.01.2018 წლის განცხადების განხილვის მიზნით, 

აღმასრულებელი საბჭოს წევრების და სხვა მოწვეული პირების მონაწილეობით ცალკე კომისიის 

ჩამოყალიბების შესახებ, არ იქნა მიღებული. 
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გადაწყვეტილება: ზაზა ხატიაშვილის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომაზე მოწვევის და მისი 

26.01.2018 წლის განცხადების ერთობლივად განხილვის თაობაზე, არ იქნა მიღებული. 

 

გადაწყვეტილება: ზაზა ხატიაშვილის 2018 წლის 26 იანვრის განცხადება, ადვოკატთა 

ასოციაციის 09.12.2017 წლის საერთო კრებაზე მმართველი ორგანოების არჩევნებზე 

გამოვლენილი ინციდენტების გამორკვევის თაობაზე, კონკრეტული ადვოკატ(ებ)ის შესაძლო 

გადაცდომაზე რეაგირებისათვის, განსახილველად გადაეცეს საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის ეთიკის კომისიას.  

 

მეხუთე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს „იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი“-ს 

განაცხადი აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ;  აკრედიტაცია მიენიჭოს თემას: „უძრავ ნივთებთან 

დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები“.  

 

მეექვსე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს ასოციაციის კომიტეტების შემადგენლობა სხდომაზე 

კომიტეტების თავმჯდომარეების მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით 

(დანართი #1). 

 

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). 

 

 

დავით ასათიანი  

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის თავმჯდომარე 

http://www.gba.ge/

