
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი  

                                                                                                                        

                                                                                                       26 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, გიორგი თევზაძე, როინ მიგრიაული, ზურაბ როსტიაშვილი,  მამუკა 

ნოზაძე, დათუნა მოდებაძე   

დღის წესრიგი:      

                                                                                                                                                                                                       

1. ასოციაციაში  გაწევრიანება: თამარ ქოქრაშვილი, ივანე ნორაკიძე, სალომე ბეჟუაშვილი, ანნა 

ნადარეიშვილი, ანრი ნიშნიანიძე, ანა დათუკიშვილი, გიორგი ანთაძე, ნათია ძაგანია, მარიამ 

გოგლიძე, იზა კასრაძე, ჯამლათ გვიდიანი, ნანა კობახიძე, ირინე პაპიძე,ია ხურციძე, თეონა 

ზაქარაშვილი, თამთა აშორტია, ამირან მელიქიძე, ვალერიან ჯინჯოლავა, დავით 

გირგვლიანი, ბესიკი ხაბურზანია, ქეთევან ზუკაკიშვილი, გიორგი ბიგანაშვილი, დავით 

დოლბაძე, მარიამ სორდია, თამაზ ხაინდარავა, გვანცა მოდებაძე, ნინო თევდორაშვილი,  
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2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: ნატალია ბეჟუაშვილი, შოთა ღვედაძე, ელისო 

ბუთხუზი 

 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების ცნობად მიღება:        

დავალიანებით წევრობის შეჩერების მოთხოვნით: ოთარ გორდელაძე, ნინა კვირჭიშვილი 

 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას  სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ: თამარ ქოქრაშვილი, ივანე ნორაკიძე, სალომე ბეჟუაშვილი, ანნა ნადარეიშვილი, ანრი 

ნიშნიანიძე, ანა დათუკიშვილი, გიორგი ანთაძე, ნათია ძაგანია, მარიამ გოგლიძე, იზა კასრაძე, 

ჯამლათ გვიდიანი, ნანა კობახიძე, ირინე პაპიძე,ია ხურციძე, თეონა ზაქარაშვილი, თამთა 

აშორტია, ამირან მელიქიძე, ვალერიან ჯინჯოლავა, დავით გირგვლიანი, ბესიკი ხაბურზანია, 

ქეთევან ზუკაკიშვილი, გიორგი ბიგანაშვილი, დავით დოლბაძე, მარიამ სორდია, თამაზ 

ხაინდარავა, გვანცა მოდებაძე. 

  

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ნინო თევდორაშვილის განცხადება ასოციაციაში 

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:  

ნატალია ბეჟუაშვილი, შოთა ღვედაძე, ელისო ბუთხუზი. 

 

 

მესამე საკითხი: 

გადაწყვეტილება:  საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, 

პირველიპუნქტის,„ა“ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე 

პირების  (ოთარ გორდელაძე, ნინა კვირჭიშვილი) განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. 

აღნიშნულ პირებს წერილობით ეცნობოთ ინფორმაცია მათ მიმართ არსებული საწევრო 

დავალიანების და  2012 წლის 30 მაისის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ, 

რომ დავალიანების გადაუხდელობის შემთხვევაში, მათ შეუწყდებათ ასოციაციის წევრობა.  
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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 


