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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი  

                                                                                                                        

                                                                                                         9 მარტი,    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, მამუკა ნოზაძე, ცისმარი ონიანი, დათუნა მოდებაძე, გიორგი თევზაძე,  

ირმა ჭკადუა 

 

დღის წესრიგი: 

 

 

1. ასოციაციაში  გაწევრიანება: ნათია პატარაია, გოდერძი ჩარკვიანი, ლანა მამფორია, ინგა 

მუკბანიანი, ნინო ბაფხოშვილი, სოფიკო მერებაშვილი, დიტო ხვიჩია, თამარ ჩხოლარია, 

ნინო უტიაშვილი, ბექა წიწილაშვილი, ჯაბა კოჭლამაზაშვილი,  დავით დევიძე, ვახტანგ 

ბოხაშვილი, თამარ რუბაშვილი, რევაზი მიაქაია, ბადრი პატარაია, ანა სულხანიშვილი, 

ელისაბედ ხუციშვილი, მარიამ ხუციანიძე. 

 

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: თამარ ჭანტურია, მამუკა მიქავა, მაკა წერეთელი, 

მარიკა ნიაზაშვილი, შორენა კალანდია, ციური სულხანიშვილი, დავით კუჭუხიძე, მერი 

ხაჩიძე, ფრიდონი ყუფარაძე, ხათუნა ყანჩაშვილი, გიგი სისვაძე, თინათინი ტარუაშვილი, 

შოთა ბესელია, დათო ალაყულაშვილი, ლაშა როსტიაშვილი, ნინო შავდათუაშვილი 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების ცნობად მიღება: ოთარ 
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კახიძე, მაია ჯავახიშვილი,   გიორგი სურმავა, ჯემალი გოგოლაური, ელენე გრემელაშვილი, 

ალექსანდრე კოხრეიძე, გივი დავითაშვილი, ლავრენტი ქავთარაძე ( განცხადება წევრობის 

შეწყვეტის შესახებ).  

 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას  სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ: ნათია პატარაია, გოდერძი ჩარკვიანი, ლანა მამფორია, ინგა მუკბანიანი, ნინო 

ბაფხოშვილი, სოფიკო მერებაშვილი, დიტო ხვიჩია, თამარ ჩხოლარია, ნინო უტიაშვილი, ბექა 

წიწილაშვილი, ჯაბა კოჭლამაზაშვილი, დავით დევიძე, ვახტანგ ბოხაშვილი, თამარ 

რუბაშვილი, რევაზი მიაქაია, ბადრი პატარაია, ანა სულხანიშვილი.  

   

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

თანახმად, დავით დევიძეს, ვახტანგ ბოხაშვილს, თამარ რუბაშვილს, რევაზი მიაქაიას, ბადრი 

პატარაიას, ანა სულხანიშვილს      შეუჩერდეთ ასოციაციის წევრობა.  

 

 

გადაწყვეტილება:  არ დაკმაყოფილდეს ელისაბედ ხუციშვილის განცხადება ასოციაციაში 

გაწევრიანების შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული 

გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს მარიამ ხუციანიძის  განცხადება ასოციაციაში 

გაწევრიანების შესახებ; განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ.   

 

 

მეორე საკითხი:  

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: თამარ 

ჭანტურია, მამუკა მიქავა, მაკა წერეთელი, მარიკა ნიაზაშვილი, შორენა კალანდია, ციური 

სულხანიშვილი, დავით კუჭუხიძე, მერი ხაჩიძე, ფრიდონი ყუფარაძე, ხათუნა ყანჩაშვილი, გიგი 

სისვაძე, თინათინი ტარუაშვილი, შოთა ბესელია, დათო ალაყულაშვილი, ლაშა როსტიაშვილი, 

ნინო შავდათუაშვილი. 
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გადაწყვეტილება:   საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212მუხლის, პირველი პუნქტის, 

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, ნინო შავდათუაშვილს      შეუჩერდეს ასოციაციის წევრობა.  

 

მესამე საკითხი: 

 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ოთარ კახიძის, მაია ჯავახიშვილის,   გიორგი 

სურმავას  განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ.     

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

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

(ჯემალი გოგოლაური, ელენე გრემელაშვილი, ალექსანდრე კოხრეიძე, გივი დავითაშვილი)  

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. 

 

 

წევრები გაეცნენ ლავრენტი ქავთარაძის განცხადებას წევრობის შეწყვეტის შესახებ.  

გადაწყვეტილება:  საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“,  213 მუხლის, მე-2 პუნქტის 

თანახმად, ცნობად იქნას მიღებული ლავრენტი ქავთარაძის განცხადება წევრობის შეწყვეტის 

შესახებ.  

 

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 


