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                                                საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი  

                                                                                                                        

                                                                                                               17 თებერვალი,   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), 

დავით ასათიანი, ირაკლი ყანდაშვილი, მამუკა ნოზაძე, ცისმარი ონიანი, დათუნა მოდებაძე, 

გიორგი თევზაძე.  

 

დღის წესრიგი: 

 

1. ასოციაციაში  გაწევრიანება: გიორგი ბერიაშვილი, მამუკა ვარდოშვილი, ნანა ვასაძე, დავით 

გოგიჩაიშილი, ზურაბ კუპატაძე, მორის ბარამია,მარიამ ჯორბენაძე, ოლეგ ნანაძე, გვანცა 

გოგუაძე, მარიკა მხეიძე, თამარ ქიტოშვილი, ანანო ნიაური, დავით მაკარაძე, ნადეჟდა 

ნიაური, ელენე სულხანიშვილი, ანა ლურსმანაშვილი, ნიკა ნანობაშვილი,  შალვა 

ზედელაშვილი, ელენე ასათიანი, ბადრი შარაძე, გიორგი შერმადინი, ანა არგანაშვილი, 

ნაზიბროლა ამირანაშვილი, სალომე ბარაბაძე, დავითი ლომთაძე,მანუჩარ ქაჯაია, ქეთევან 

ჯანელიძე, გურამ ტოროტაძე, თამთა კანთელაძე, მაია ჯავახიშვილი,  კონსტანტინე 

ცერცვაძე, ლევან ბობოხიძე, არჩილ ტყეშელაშვილი, მარინე თათრიაშვილი, ბადრი 

პატარაია; 

 

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: ზვიად გაბისონია, ლელა გოგოლაძე, გიორგი 

შუბითიძე, ირინე აფხაზავა, ლევანი პატარქალაშვილი, ვახტანგ ლომიტაშვილი, ნატალია 

ბეჟაშვილი, თამარ ჯანაშია, ირაკლი ჩხიკვაძე, ლევან ცალუღელაშვილი; 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების ცნობად მიღება: ლევან 

ნემსაძე, ირინე ჩაფიძე, ნატალია ცირეკიძე, ნანა კაპანაძე, ნინო ფიფია, ლანა ჯიბლაძე, ნათია 
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ვაშაკიძე,  მამუკა მდინარაძე,     დავალიანებით წევრობის შეჩერების მოთხოვნით:   მარიამ 

შავერდაშვილი, გიგი გოლუბიანი, ნინო შალამბერიძე, ნანა ქობალია, გვანცა კაშმაძე; 

 

 

4. აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ განაცხადის განხილვა (განმცხადებელი: შპს 

იურიდიული ფირმა „მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური“, თემა - საგადასახადო 

სამართალი); 

 

5. 2017 წლის  ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდის რეგისტრაციის 

საფასურისგან გათავისუფლების შესახებ განცხადებების განხილვა (მალხაზ ჭითანავა, 

ანრი სინაურიძე, ბექა მოსიაშვილი, ციალა მელაძე, კახაბერ ჯალაბაძე); 

 

6.  შპს „მდინარაძე და პარტნიორი ადვოკატები“-ს  დირექტორის გიორგი გელაშვილის 

განცხადების განხილვა სტაჟიორ ნუგზარ ნოზაძისთვის სტაჟირების პერიოდის  ათვლის 

შესახებ 2016 წლის 18 ნოემბრიდან. 

 

 

სხდომა გაიხსნა დღის წესრიგის პირველი საკითხით.  

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას  სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ: გიორგი ბერიაშვილი, მამუკა ვარდოშვილი, ნანა ვასაძე, დავით გოგიჩაიშილი, ზურაბ 

კუპატაძე, მორის ბარამია,მარიამ ჯორბენაძე, ოლეგ ნანაძე, გვანცა გოგუაძე, მარიკა მხეიძე, 

თამარ ქიტოშვილი, ანანო ნიაური, დავით მაკარაძე, ნადეჟდა ნიაური, ელენე სულხანიშვილი, 

ანა ლურსმანაშვილი, ნიკა ნანობაშვილი,  შალვა ზედელაშვილი, ელენე ასათიანი, ბადრი შარაძე, 

გიორგი შერმადინი, ანა არგანაშვილი, ნაზიბროლა ამირანაშვილი, სალომე ბარაბაძე, დავითი 

ლომთაძე,მანუჩარ ქაჯაია, ქეთევან ჯანელიძე, გურამ ტოროტაძე,თამთა კანთელაძე,მაია 

ჯავახიშვილი.   

 

 

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

თანახმად,    კონსტანტინე ცერცვაძეს, ლევან ბობოხიძეს, არჩილ  ტყეშელაშვილს შეუჩერდეთ 

ასოციაციის წევრობა.  

 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას მარინე თათრიაშვილის განცხადება  გაწევრიანებაზე  და 
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საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, 212  მუხლის,   მე-4 პუნქტის თანახმად,    მარინე 

თათრიაშვილს  შეუჩერდეს ასოციაციის წევრობა.  

 

გადაწყვეტილება:  

 

1. შეჩერდეს ბადრი პატარაიას განცხადების განხილვა მოთხოვნილი დოკუმენტის 

წარმოდგენამდე; 

 

2. ბადრი პატარაიას  განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს მითითებული 

დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ;  

 

3. განცხადების ავტორს ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ; 

 

 

 

მეორე საკითხი:  

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: ზვიად 

გაბისონია, ლელა გოგოლაძე, გიორგი შუბითიძე, ირინე აფხაზავა, ლევანი პატარქალაშვილი, 

ვახტანგ ლომიტაშვილი, ნატალია ბეჟაშვილი, თამარ ჯანაშია, ირაკლი ჩხიკვაძე, ლევან 

ცალუღელაშვილი. 

 

 

მესამე საკითხი: 

 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს  ლევან ნემსაძის, ირინე ჩაფიძის, ნატალია 

ცირეკიძის, ნანა კაპანაძის, ნინო ფიფიას, ლანა ჯიბლაძის, ნათია ვაშაკიძის,მამუკა მდინარაძის 

განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ.         

 

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

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

შავერდაშვილი, გიგი გოლუბიანი, მამუკა მდინარაძე, ნინო შალამბერიძე, ნანა ქობალია, გვანცა 

კაშმაძე)  განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. აღნიშნულ პირებს წერილობით ეცნობოთ 

ინფორმაცია მათ მიმართ არსებული საწევრო დავალიანების და  2012 წლის 30 მაისის 
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აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ, აგრეთვე იმის შესახებ, რომ დავალიანების 

გადაუხდელობის შემთხვევაში შეუწყდებათ წევრობა. 

 

 

 

მეოთხე საკითხი: 

 

  

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს განმცხადებლის - შპს იურიდიული ფირმის 

„მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური“  განაცხადი აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ. 

აკრედიტაცია მიენიჭოს თემას - „საგადასახადო სამართალი“. 

 

 

მეხუთე საკითხი: 

 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს  მალხაზ ჭითანავას, ანრი სინაურიძის, ბექა მოსიაშვილის, 

ციალა მელაძის, კახაბერ ჯალაბაძის განცხადებები 2017 წლის  ადვოკატთა საგაზაფხულო 

საკვალიფიკაციო გამოცდის რეგისტრაციის საფასურისგან გათავისუფლების შესახებ. 

გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობოთ განცხადებების ავტორებს.  

 

 

 

მეექვსე საკითხი: 

  

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს შპს „მდინარაძე და პარტნიორი ადვოკატები“-ს  

დირექტორის - გიორგი გელაშვილის განცხადება,   სტაჟიორ ნუგზარ ნოზაძისთვის სტაჟირების 

პერიოდის  ათვლის  დაწყების  შესახებ  2016 წლის 18 ნოემბრიდან.  ნ. ნოზაძის სტაჟირების 

პერიოდის  დაწყების ვადა  აითვალოს 2017 წლის 8 თებერვლიდან.  

 

 

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 

 


