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ს.ს.ი.პ  საქართველოს ადვოკატთა   ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის 

ოქმი 

 

3 ოქტომბერი,   2017  წელი 

 

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ მისამართი: 

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომა ჩატარდა დისტანციურ რეჟიმში და დღის წერიგით გათვალისწინებული  საკითხების 

განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს შემდეგმა  აღმასრულებელი საბჭოს წევრებმა: ზაზა 

ხატიაშვილი (თავმჯდომარე),   დავით ასათიანი, ირაკლი ყანდაშვილი, მამუკა ნოზაძე, გიორგი 

თევზაძე, დათუნა მოდებაძე, დავით ლანჩავა. 

 

დღის წესრიგი: 

 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება:  მიხეილ ზერეკიძე,ზვიად ორჯონიკიძე, თამარი წერეთელი, 

ნუგზარი ნოზაძე, მარიამ მეგრელიშვილი, გიორგი ოკრიბელაშვილი, ვალერიანე 

ბოჭორიშვილი, ქრისტინე ნიჟარაძე, გიორგი  გოგალაძე,ოლეგ ნიკოლაიშვილი, ნინო 

პატარაია;  ლანა ლონდარიძე, ეკატერინე აბესაძე, იზოლდა ლოსაბერიძე, ნინო 

ხომასურიძე, ასმათი გვარამაძე, გაგა ჩანქსელიანი 

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება:  ლევან ესაკია, მანანა მერლანი, ქეთევან 

ბეთანელი, ლალი მარტიაშვილი, ომარ მდივნიშვილი. 
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3. ადვოკატთა ასოციაციის მოქმედი წევრების მიერ, 2016 წელს ტრენინგებში 

მონაწილეობის საფუძველზე, დამატებით დაგროვებული კრედიტ–საათების 

ოდენობის საკითხის განხილვა (სასწავლო ცენტრის რეკომენდაციაა, 2016 წელს, 

დამატებით დაგროვებული კრედიტ–საათებიდან 6 (ექვსი) კრედიტ–საათი 

გავრცელდეს წევრთა 2017 წლის ვალდებულებაზე.  

            „განგრძობადი იურიდიული განათლების წესები“  

მუხლი 4. განგრძობადი იურიდიული განათლების სავალდებულო კრედიტ-საათების 

რაოდენობა და მათი გადანაწილება 

4.3. შესაძლებელია დამატებით დაგროვებული კრედიტ-საათების მომდევნო წლის 

საანგარიშო პერიოდზე გადატანა. გადატანილი კრედიტ-საათების რაოდენობას, 

სასაწავლო ცენტრის რეკომენდაციის საფუძველზე, ადგენს აღმასრულებელი საბჭო“) 

 

4. აკრედიტაციის მინიჭების თაობაზე განაცხადის განხილვა (განმცხადებელი შპს „იბიდ“, 

თემა „ჯანდაცვის სამართალი და მენეჯმენტი“)  

 

                                                             

                                                             პირველი საკითხი  

გადაწყვეტილება: საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, მე-10 მუხლის შესაბამისად, 

დამსწრე წევრთა ერთობლივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილებულ იქნას შემდეგი 

განცხადებები გაწევრიანების შესახებ:   მიხეილ ზერეკიძე,ზვიად ორჯონიკიძე, თამარი 

წერეთელი, ნუგზარი ნოზაძე, მარიამ მეგრელიშვილი, გიორგი ოკრიბელაშვილი, ვალერიანე 

ბოჭორიშვილი, ქრისტინე ნიჟარაძე, გიორგი  გოგალაძე,ოლეგ ნიკოლაიშვილი ლანა 

ლონდარიძე, ეკატერინე აბესაძე, იზოლდა ლოსაბერიძე, ნინო ხომასურიძე, ასმათი გვარამაძე.  

 

  გადაწყვეტილება: საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, 212  მუხლის,   მე-4 პუნქტის 

თანახმად, ლანა ლონდარიძეს, ეკატერინე აბესაძეს, იზოლდა ლოსაბერიძეს, ნინო ხომასურიძეს, 

ასმათი გვარამაძეს    შეუჩერდეთ   ასოციაციის წევრობა.  

 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს  ნინო პატარაიას   განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ. 
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გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს  გაგა ჩანქსელიანის   განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

ზ/აღნიშნული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე,   გაგა ჩანქსელიანის განცხადება წევრობის 

შეჩერების შესახებ არ განხილულა.  

 

 

მეორე საკითხი 

 

გადაწყვეტილება: საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, მე-10 მუხლის თანახმად, 

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: ლევან 

ესაკია, მანანა მერლანი, ქეთევან ბეთანელი. 

ქ.ბეთანელს პირადი განცხადების საფუძველზე შეუჩერდეს ასოციაციის წევრობა.  

 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ლალი მარტიაშვილის და ომარ მდივნიშვილის განცხადებები 

საწევრო დავალიანებისგან გათავისუფლების და ხელახლა გაწევრიანების თაობაზე.  

 

 

 

მესამე საკითხი 

 

გადაწყვეტილება: ადვოკატთა ასოციაციის მოქმედი წევრების მიერ, 2016 წელს ტრენინგებში 

მონაწილეობის საფუძველზე, დამატებით დაგროვებული  კრედიტ–საათებიდან, 6 (ექვსი) კრედიტ–

საათი გავრცელდეს წევრთა 2017 წლის ვალდებულებაზე.  

 

 

 

 

მეოთხე საკითხი 
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გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს  შპს „იბიდ“ - ის განაცხადი  აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ. 

აკრედიტაცია მიენიჭოს თემას „ჯანდაცვის სამართალი და მენეჯმენტი“. 

 

 

 

 

გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ) მისი გაცნობიდან 1 თვის 

ვადაში.  

 

 

ზაზა ხატიაშვილი 

ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის თავმჯდომარე 


