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ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა   ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს 

სხდომის ოქმი 

                                                                                                                 1ივნისი,  2017 წელი 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო: 10:00 

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: ზაზა ხატიაშვილი (თავმჯდომარე), 

ირაკლი ყანდაშვილი, დავით ასათიანი, გიორგი თევზაძე, მამუკა ნოზაძე,ზურაბ როსტიაშვილი, 

ცისმარი ონიანი.  

 

დღის წესრიგი:  

 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება: ქართლოს ჯობავა, ნათია ძიმისტარიშვილი, დიმიტრი 

ვეკუა, ხატია ქუქჩიშვილი, თეიმურაზ წიქვაძე, ლანა ჯიჯავა, დავით დეისაძე, 

სალომე მაკარიძე, ნათია მჭედლიძე, თეონა ქავთარაძე,  ლელა სახამბერიძე, მუხრან 

დიდმანიძე, სოფიო ნათენაძე, პაპუნა ფარცვანია, ნინო შვანგირაძე, ვერონიკა 

ესიავა,ზვიადი ლასარეიშვილი, გვანცა მეუნარგია, თამილა ხაჯიშვილი, ელისო 

მურღულია, ნინი სორჩე, ლაშა ზარიძე,  გიორგი მხეიძე, ნატო ცისკარაშვილი, ნინო 

ჩაკვეტაძე, გრიგოლ ქოთუაშვილი, მამუკა ინაშვილი. 

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება:  ნინო დემეტრაძე, გენო რამიშვილი, გოჩა 

მანია, რამაზ დევაძე, თამარი მერაბიშვილი. 

 

3. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ 

ქვეპუნქტის თანახმად, წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების   გაცნობა: გივი 

ხერკელაძე, ზაალ მარუაშვილი, ლაშა ჩხიკვაძე, ნინო ჭიღლაძე, თეონა ჩუბინიძე, 
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ლაშა როსტიაშვილი, დათო ალაყულაშვილი. საწევრო დავალიანების მქონე 

პირები:  ნინო მამულაშვილი, მარიამ ცისკაძე, თამარ გავარდაშვილი, გია 

ტარიელაძე, თამარ კაპანაძე, მამუკა იმერლიშვილი, სალომე ნარმანია, დალი 

მეტრეველი, მურმან მეტრეველი 

 

4. 2017 წლის 16  მაისს საქართველოს პარლამენტის მიერ გამოცხადებულ  

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 წევრის ასარჩევ კონკურსში 

მონაწილეობის  მიზნით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის 

კანდიდატად წარდგენისთვის ადვოკატთა ასოციაციაში შემოსული   

განცხადებების   განხილვა.   

 

 

პირველი საკითხი: 

 

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

დამსწრე წევრთა ერთხმივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილებულ იქნას შემდეგი 

განცხადებები გაწევრიანების შესახებ:  ქართლოს ჯობავა, ნათია ძიმისტარიშვილი, დიმიტრი 

ვეკუა, ხატია ქუქჩიშვილი, თეიმურაზ წიქვაძე, ლანა ჯიჯავა, დავით დეისაძე, სალომე მაკარიძე, 

ნათია მჭედლიძე, თეონა ქავთარაძე,  ლელა სახამბერიძე, მუხრან დიდმანიძე, სოფიო ნათენაძე, 

პაპუნა ფარცვანია, ნინო შვანგირაძე, ვერონიკა ესიავა,ზვიადი ლასარეიშვილი, გვანცა 

მეუნარგია, თამილა ხაჯიშვილი, ელისო მურღულია, ნინი სორჩე, გიორგი მხეიძე, ნატო 

ცისკარაშვილი, ნინო ჩაკვეტაძე, გრიგოლ ქოთუაშვილი, მამუკა ინაშვილი. 

   

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

თანახმად,  გიორგი მხეიძეს, ნატო ცისკარაშვილის, ნინო ჩაკვეტაძეს, გრიგოლ ქოთუაშვილს, 

მამუკა ინაშვილს შეუჩერდეთ   ასოციაციის წევრობა.  

 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ლაშა ზარიძის განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

მეორე საკითხი: 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: ნინო 

დემეტრაძე, გენო რამიშვილი, გოჩა მანია, რამაზ დევაძე, თამარი მერაბიშვილი. 
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მესამე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212მუხლის, პირველი პუნქტის, 

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,  დაკმაყოფილდეს   გივი ხერკელაძის, ზაალ მარუაშვილის, ლაშა 

ჩხიკვაძის, ნინო ჭიღლაძის, თეონა ჩუბინიძის,ლაშა როსტიაშვილის, დათო ალაყულაშვილის  

განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ.   

გადაწყვეტილება:  საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“,  212 მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე პირების 

(ნინო მამულაშვილი, მარიამ ცისკაძე, თამარ გავარდაშვილი, გია ტარიელაძე, თამარ კაპანაძე, 

მამუკა იმერლიშვილი, სალომე ნარმანია,დალი მეტრეველი, მურმან ისაევი)  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 შეუწყდებათ წევრობა. 

 

მეოთხე საკითხი: 

 

გადაწყვეტილება:  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ასარჩევად, 2017  წლის 

16  მაისს   საქართველოს პარლამენტის მიერ გამოცხადებულ  კონკურსში მონაწილეობის 

მისაღებად, საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ  იქნას რაჟდენ კუპრაშვილის, მაგული 

ლიპარტელიანის და სულხან ონიანის   კანდიდატურები.  

 

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 


