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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი  

                                                                                                                        

                                                                                               10 იანვარი,   2017 წელი 

 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო: 18:00 

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

ირაკლი ყანდაშვილი, დავით ასათიანი, გიორგი თევზაძე, მამუკა ნოზაძე, როინ  მიგრიაული, 

დათუნა მოდებაძე, ზურაბ როსტიაშვილი.  

 

დღის წესრიგი: 

 

1. ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანება: თამაზ გამგებელი, ნინო ნადირაშვილი, 

ეკატერინე ნაპირელი, მანუჩარი აფხაიძე,თორნიკე ფუტკარაძე,  თამარ ჭოხონელიძე, 

თამარ ლანჩავა, ანა სულხანიშვილი, ლევან ნემსაძე, ქეთევან ჯორბენაძე, მელანია 

მარგარიანი, აიდა ჩერნეცკაია, ანა სულხანიშვილი 

 

2. ადვოკატთა ასოციაციაში  ხელახალი გაწევრიანება: გიორგი ფერაძე, მარიამ ფარცვანია, 

ფიქრია არდია, ვეფხვია ჩიქოვანი, ხათუნა ჯანაშია, ანა გურიელი, რამაზი ასამბაძე, 

სულხან ძიგუა, ირაკლი ფხალაძე  
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3. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ 

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების ცნობად მიღება: 

ირაკლი არჩაია, მანანა მარტაშვილი, დავით აბრამიძე, თამარ მახარაძე, ირაკლი 

კანდელაკი, თამარ ბარსონიძე, თათია კერესელიძე, ნინო ნოზაძე, თამარ ჯობავა, თამუნა 

ხაჩირაშვილი, ნანა ბურდული, შამილ ძამუკაშვილი, სესილი მეუნარგია, თეა 

მეგენეიშვილი, ეკატერინე ციმაკურიძე, მარიამ ბაჯიაშვილი, სალომე სართანია, ილია 

მანჯგალაძე, თამარ ყუთულაშვილი, ზაზა მურანაშვილი, მანანა ახალაია, ლევანი 

კაკაჩია, მარიამ იოსელიანი, ნინო ბუხნიკაშვილი, სულხან კაპანაძე, გივი ხერკელაძე, 

ლაშა ზიბზიბაძე, ქრისტინე ჩუბინიძე, გურამ ზამთარაძე, გიორგი ბოცვაძე, ნინო 

ბიბილური, ეკატერინე აბაშიძე; დავალიანებით წევრობის შეჩერების მოთხოვნით: 

ზვიად მაკარაძე, იოსებ ბაინდურაშვილი, მირიან ქათამაძე 

 

4. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის რეგისტრაციის თარიღის განსაზღვრა – 1 

თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით; 

 

5. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაში მონაწილეობის საფასურის განსაზღვრა 190 

(ასოთხმოცდაათი) ლარის ოდენობით; 

 

6. განგრძობადი იურიდიული განათლების სავალდებულო კრედიტ საათების 

დავალიანების  მქონე ადვოკატებისთვის ტრენინგში მონაწილეობის საფასურის 

დადგენა; 

 

7.  2017 წლის განგრძობადი იურიდიული განათლების სავალდებულო კრედიტ   საათების 

რაოდენობის განისაზღვრა; 

 

 

8. მედიაცია და ადვოკატის როლი მედიაციაში; 

 

9. ადვოკატების ივანე ჩიტაშვილის და ლაშა ხარშილაძის  განცხადებები საქართველოს 

პროკურატურაში 2015 წლის ნოემბრის თვეში გავლილი სპეციალური კურსის 

„არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, ფსიქოლოგია  და არასრულწლოვანთან 

ურთიერთობის მეთოდიკა“ ჩათვლის და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში 

სპეციალიზებულ ადვოკატად რეგისტრაციის შესახებ. 

 

10.  ადვოკატების ამირან ზენაიშვილის და  ცისმარი ონიანის განცხადებების განხილვა,  

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატად, 2016 წლის 30 

დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ გამოცხადებულ  კონკურსში 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას  სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ: თამაზ გამგებელი, ნინო ნადირაშვილი, ეკატერინე ნაპირელი, მანუჩარი 

აფხაიძე,თორნიკე ფუტკარაძე,  თამარ ჭოხონელიძე, თამარ ლანჩავა, ანა სულხანიშვილი, ლევან 

ნემსაძე, ქეთევან ჯორბენაძე, მელანია მარგარიანი, აიდა ჩერნეცკაია. 

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

თანახმად,    მელანია მარგარიანს და თამარ ლანჩავას , შეუჩერდეთ ასოციაციის წევრობა.  

 

 

გადაწყვეტილება:  

 

1. შეჩერდეს ანა სულხანიშვილის  განცხადების განხილვა გამოთხოვილი დოკუმენტის 

წარმოდგენამდე; 

2. ანა სულხანიშვილის    განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს 

მითითებული დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ; 

 

 

მეორე საკითხი: 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: გიორგი 

ფერაძე, მარიამ ფარცვანია, ფიქრია არდია, ვეფხვია ჩიქოვანი, ხათუნა ჯანაშია, ანა გურიელი, 

რამაზი ასამბაძე, სულხან ძიგუა, ირაკლი ფხალაძე. 

 

მესამე საკითხი: 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს  ირაკლი არჩაიას, მანანა მარტაშვილის, დავით 

აბრამიძის, თამარ მახარაძის, ირაკლი კანდელაკის, თამარ ბარსონიძის, თათია კერესელიძის, 

ნინო ნოზაძის, თამარ ჯობავას, თამუნა ხაჩირაშვილის, ნანა ბურდულის, შამილ 

ძამუკაშვილის, სესილი მეუნარგიას, თეა მეგენეიშვილის, ეკატერინე ციმაკურიძის, მარიამ 

ბაჯიაშვილის, სალომე სართანიას, ილია მანჯგალაძის, თამარ ყუთულაშვილის, ზაზა 

მურანაშვილის, მანანა ახალაიას, ლევანი კაკაჩიას, მარიამ იოსელიანის, ნინო ბუხნიკაშვილის, 

სულხან კაპანაძის, გივი ხერკელაძის, ლაშა ზიბზიბაძის, ქრისტინე ჩუბინიძის, გურამ 
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ზამთარაძის, გიორგი ბოცვაძის, ნინო ბიბილურის, ეკატერინე აბაშიძის განცხადებები 

წევრობის შეჩერების შესახებ. 

 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე პირების  (ზვიად 

მაკარაძე, იოსებ ბაინდურაშვილი, მირიან ქათამაძე) 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: 2017 წლის ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის რეგისტრაციის 

თარიღად დამტკიცდეს 2017 წლის 1 თებერვალი  28 თებერვლის ჩათვლით.  

 

 

მეხუთე საკითხი: 

 

გადაწყვეტილება: 2017 წლიდან ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაში მონაწილეობისთვის, 

გამოცდის რეგისტრაციის  საფასური განისაზღვროს  190 ლარით. 

 

  

მეექვსე საკითხი:  

 

გადაწყვეტილება: კრედიტ დავალიანების მქონე ადვოკატებისთვის,  საგანმანათლებლო 

ღონისძიების  საფასური განისაზღვროს 50 ლარით. 

 

 

მეშვიდე საკითხი:  

 

გადაწყვეტილება:  2017 წლის  სავალდებულო კრედიტ საათების რაოდენობა  განისაზღვროს 

12 კრედიტით  (2 კრედიტი პროფესიულ ეთიკაში, 10 კრედიტი სხვა საგნებში);   

 

მერვე საკითხი:  
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გადაწყვეტილება:   

1. მედიაციის  სწავლების თემა გამოცხადდეს 2017-2018 წლების პრიორიტეტად;  

2. არ გაიცეს აკრედიტაცია სხვა პროვაიდერზე ან ორგანიზაციაზე,  აღნიშნული საგნის 

სწავლებაზე;   

3. დაევალოს  ასოციაციის  სასწავლო ცენტრს და საგანმანათლებლო საბჭოს,  

უზრუნველყონ აღნიშნული საკითხის იმპლემენტაცია და მონიტორი. 

 

მეცხრე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: მთავრობის დადაგენილების „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

პროცესის განმახორციელებელი და ამ პროცესში მონაწილე პირების სპეციალიზაციის 

სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 

(მუხლი 20. „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატი„ 1. 

არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში 

სპეციალიზებული ადვოკატი, რომელიც ვალდებულია კანონით გათვალისწინებულ სხვა 

საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში მისი 

სპეციალიზაციის დამადასტურებელი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ 

დამტკიცებული ფორმის დოკუმენტი“)  საფუძველზე, უარი ეთქვათ ბ–ნ ივანე ჩიტაშვილს და ბ–

ნ ლაშა ხარშილაძეს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული სპეციალიზებული კურსის 

გავლის და წარმატებით ტესტირების ჩაბარების გარეშე არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული  ადვოკატის   სპეციალიზაციის მინიჭებაზე. აღნიშნულ 

პირებს წერილობით ეცნობოთ  გადაწყვეტილების შესახებ.  

 

 

მეათე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ასარჩევად, 2016 წლის 

30 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ გამოცხადებულ  კონკურსში მონაწილეობის 

მისაღებად, საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ იქნას ცისმარი ონიანის და ამირან 

ზენაიშვილის კანდიდატურები.  
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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 

 


