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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი  

                                                                                                                        

                                                                                               16 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, დათუნა 

მოდებაძე, ზურაბ როსტიაშვილი,  მამუკა ნოზაძე. 

 

 დღის წესრიგი:      

                                                                                                                                                                                                       

1. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: ალექსი კობაიძე, ვასილ ტიტვინიძე, 

კონსტანტინე ბოხუა, ნანა რევაზიშვილი, დავით ჩხეიძე,  გიორგი სანტურიანი, კახა 

კილაძე, ჯიმშერ ტყებუჩავა, დავით ჩხეიძე 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების ცნობად 
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მიღება: თეიმურაზ მიქაბერიძე, გიორგი კაპანაძე, გოდერძი კაბულაშვილი,  ნინო 

ჩხეტია, დავალიანებით წევრობის შეჩერების მოთხოვნით: ირაკლი ავალიანი,ჯაბა 

სადუნიშვილი, ნინო სოზიაშვილი, დავით გაბაიძე, 

 

3. თავმჯდომარის ინიციატივა:  

 

ა) აკრედიტაციის წესების პირველ თავში (აკრედიტაციის სისტემა) შემდეგი 

ფორმულირების დამატების შესახებ: „აღმასრულებელ საბჭოს უფლება აქვს 

კალენდარული წლის დასაწყისში განსაზღვროს წლის პრიორიტეტული 

მიმართულებები, საკითხის აქტუალობიდან და პროფესიაში სიახლის დანერგვის 

მიზნით და ამ კონკრეტულ კალენდარულ წელს, არ გასცეს აკრედიტაცია 

შერჩეულ, პრიორიტეტული საგნის სწავლებაზე,  განგძობადი იურიდიული 

განათლების პროვაიდერ ან ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციაზე.  აღმასრულებელი 

საბჭოს მიერ მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, აღნიშნული წესი 

ასევე გავრცელდება ადვოკატთა ასოციაციის ინსტიტუციონალური 

აკრედიტაციის მქონე ინსტიტუციებზე“. 

 

  ბ) განგრძობადი იურიდიული განათლების წესების მე-4 მუხლში, 4.5 პუნქტის 

დამატების შესახებ, შემდეგი ფორმულირებით: „აღმასრულებელ საბჭოს უფლება 

აქვს კალენდარული წლის დასაწყისში განსაზღვროს წლის პრიორიტეტული 

მიმართულებები, საკითხის აქტუალობიდან და პროფესიაში სიახლის დანერგვის 

მიზნით და ამ კონკრეტულ კალენდარულ წელს, არ გასცეს აკრედიტაცია შერჩეულ 

პრიორიტეტული საგნის სწავლებაზე,  განგძობადი იურიდიული განათლების 

პროვაიდერ ან ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციაზე.  აღმასრულებელი საბჭოს მიერ 

მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, აღნიშნული წესი ასევე 

გავრცელდება ადვოკატთა ასოციაციის ინსტიტუციონალური აკრედიტაციის 

მქონე ინსტიტუციებზე“. 

 

4. ადვოკატთა ასოციაციის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

თავმჯდომარის სამივლინებო ხარჯებიდან,  2000 (ორი ათასი)  ლარის გამოყოფის 

შესახებ, მ/წ 23-25 თებერვალს,  ქ. ვენაში,  ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების 

პრეზიდენტების შეხვედრაზე დასასწრებად.  
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პირველი საკითხი: 

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

თანახმად, დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი 

განცხადებები: ალექსი კობაიძე, ვასილ ტიტვინიძე, კონსტანტინე ბოხუა, ნანა 

რევაზიშვილი, დავით ჩხეიძე,  გიორგი სანტურიანი, კახა კილაძე, ჯიმშერ ტყებუჩავა. 

 

 

მეორე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს  თეიმურაზ მიქაბერიძის, გიორგი 

კაპანაძის, გოდერძი კაბულაშვილის, ნინო ჩხეტიას განცხადებები წევრობის შეჩერების 

შესახებ. 

გადაწყვეტილება:  საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე 

პირების  (ირაკლი ავალიანი,ჯაბა სადუნიშვილი,ნინო სოზიაშვილი, დავით გაბაიძე) 

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.  

 

 

მესამე საკითხი:  

 

გადაწყვეტილება:   

ა)  აკრედიტაციის წესებში შევიდეს ცვლილება შემდეგი ფორმულირებით: 

„აღმასრულებელ საბჭოს უფლება აქვს კალენდარული წლის დასაწყისში განსაზღვროს 

წლის პრიორიტეტული მიმართულებები, საკითხის აქტუალურობის  და პროფესიაში 

სიახლის დანერგვის მიზნით და ამ კონკრეტულ კალენდარულ წელს, არ გასცეს 

აკრედიტაცია შერჩეულ პრიორიტეტული საგნის სწავლებაზე,  განგრძობადი 

იურიდიული განათლების პროვაიდერ ან ნებისმიერ სხვა 

ორგანიზაციაზე.  აღმასრულებელი საბჭოს მიერ მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების 
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შემთხვევაში, აღნიშნული წესი ასევე გავრცელდება ადვოკატთა ასოციაციის 

ინსტიტუციონალური აკრედიტაციის მქონე ინსტიტუციებზე“. 

 

 

 ბ) განგრძობადი იურიდიული განათლების წესების მე-4 მუხლს დაემატოს ქვემორე 

შინაარსის მე-5 ნაწილი: „აღმასრულებელ საბჭოს უფლება აქვს კალენდარული წლის 

დასაწყისში განსაზღვროს წლის პრიორიტეტული მიმართულებები, საკითხის 

აქტუალურობის და პროფესიაში სიახლის დანერგვის მიზნით და ამ კონკრეტულ 

კალენდარულ წელს, არ გასცეს აკრედიტაცია შერჩეულ პრიორიტეტული საგნის 

სწავლებაზე,  განგრძობადი იურიდიული განათლების პროვაიდერ ან ნებისმიერ სხვა 

ორგანიზაციაზე.  აღმასრულებელი საბჭოს მიერ მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში, აღნიშნული წესი ასევე გავრცელდება ადვოკატთა ასოციაციის 

ინსტიტუციონალური აკრედიტაციის მქონე ინსტიტუციებზე“. 

 

 

 

  

მეოთხე საკითხი: 

 

 

გადაწყვეტილება:  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის 

დასასწრებად,   მ/წ 23-25 თებერვალს,  ქ. ვენაში,  ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების 

პრეზიდენტების შეხვედრაზე,   ადვოკატთა ასოციაციის 2017 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული თავმჯდომარის სამივლინებო ხარჯებიდან (5000 ლარი),  

გამოყოფილ იქნას 2000 (ორი ათასი)  ლარი.  

 

 

ზაზა ხატიაშვილი 

 

ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის თავმჯდომარე 


