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ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა   ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს 

სხდომის ოქმი 

                                                                                                                  28 ივნისი,  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), 

ზურაბ როსტიაშვილი, ირაკლი ყანდაშვილი, მამუკა ნოზაძე, დათუნა მოდებაძე, გიორგი 

თევზაძე, ცისმარი ონიანი.  

 

დღის წესრიგი:  

 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება: ვლადიმერ ხელაძე, ნინო გირგვლიანი, ნუნუ კვანტალიანი, 

მეგი დავითაშვილი, შორენა ზაალიშვილი, ნანა ხვადაგიანი, პაატა მოსიაშვილი, ნათია 

ბურძგლა, ლია გაბაიძე, ნინო გოსტამაშვილი, ირმა კვაჭაძე, რევაზ ტყეშელაშვილი, 

ზაზა ბოხუა, ნათია მამუკაშვილი, ზაზა ბრეგაძე, სოფიო ფოფხაძე, ნინო კაპანაძე, ნიკა 

დუმბაძე, ქეთევან ხმიადაშვილი, ანა ნადირაშვილი, ნატალია ნეფარიძე, ნინო ადამია, 

შორენა ბოჭორიშვილი, მზია სეხნიაშვილი, თათია ზარქუა, ნიკა ჯალიაშვილი, ნოდარ 

კვერხელიძე, ლელა ჭოლაძე, ნათელა ლუხუმაიძე, მარიკა ლემონჯავა, ლანა 

ჩერქეზიშვილი, ქეთევან კანდელაკიშვილი, თამარი ჯანდიერი, ზვიად კვაბზირიძე, 

თამარი დელიბაშვილი, ნინო ფირანაშვილი, თეა თადაშვილი,  ლევან ბეჟაშვილი, 

წევრობის შეჩერების მოთხოვნით: ირაკლი ცირეკიძე, ვასილ კაკაშვილი, გიგა დაიაური, 

თამთა საჯაია, თამუნა ვახანია, გიორგი მახარაშვილი,  ნათია გობეჯიშვილი, თეონა 

დიასამიძე, სოფიო დუმბაძე,გიორგი ჭანკოტაძე. 

                                                                                             

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: გიორგი ზუმბაძე, ნათია ტარტარაშვილი, ლევან 

გორელაშვილი, ბექა ვერიჟენკო, ნაზიბროლა კუპატაძე, ვაჟა ჯინჭარაძე, მიხეილ 
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შიოშვილი, გია შაინიძე, სიმონ ოსიაშვილი, ვარლამ ბალხამიშვილი;     წევრობის 

შეჩერების მოთხოვნით: მანანა ფრუიძე.  

 

3. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის მიმართვა, 

ეთიკის კომისიის იურისტის გამოთავისუფლებულ ნახევარ საშტატო ერთეულზე, 2017 

წლის 21 ივნისს,  ადვოკატთა ასოციაციის საკონკურსო კომისიის მიერ შერჩეული 

კანდიდატის - ბაკურ ხიჯაკაძის დამტკიცების თაობაზე.  

 

4. აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ განცხადებების განხილვა  (1. განმცხადებელი: ა.ა.ი.პ 

ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრი, თემა: სამშენებლო სამართლის პრაქტიკული 

საკითხები); 2. განმცხადებელი: იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი, თემა: 

დაზღვევის ხელშეკრულების სამართლებრივი და არასამართლებრივი ასპექტები).  

 

5. მოქალაქე ანრი სინაურიძის განცხადების განხილვა 2017 წლის ადვოკატთა 

საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტების გასაჩივრების საფასურის 

გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ. 

 

6. 2017 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდების საჩივრების    

გამსწორებელი ექსპერტების დატკიცება; 

 

 

 

პირველი საკითხი: 

 

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

დამსწრე წევრთა ერთხმივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილებულ იქნას შემდეგი 

განცხადებები გაწევრიანების შესახებ: ვლადიმერ ხელაძე, ნინო გირგვლიანი, ნუნუ 

კვანტალიანი, მეგი დავითაშვილი, შორენა ზაალიშვილი, ნანა ხვადაგიანი, პაატა მოსიაშვილი, 

ნათია ბურძგლა, ლია გაბაიძე, ნინო გოსტამაშვილი, ირმა კვაჭაძე, რევაზ ტყეშელაშვილი, ზაზა 

ბოხუა, ნათია მამუკაშვილი, ზაზა ბრეგაძე, სოფიო ფოფხაძე, ნინო კაპანაძე, ნიკა დუმბაძე, 

ქეთევან ხმიადაშვილი, ანა ნადირაშვილი, ნატალია ნეფარიძე, ნინო ადამია, შორენა 

ბოჭორიშვილი, მზია სეხნიაშვილი, თათია ზარქუა, ნიკა ჯალიაშვილი, ნოდარ კვერხელიძე, 

ლელა ჭოლაძე, ნათელა ლუხუმაიძე, მარიკა ლემონჯავა, ლანა ჩერქეზიშვილი, ქეთევან 

კანდელაკიშვილი, თამარი ჯანდიერი, ზვიად კვაბზირიძე, თამარი დელიბაშვილი, ნინო 

ფირანაშვილი, თეა თადაშვილი,  ლევან ბეჟაშვილი, გიორგი ჭანკოტაძე, ირაკლი ცირეკიძე, 

ვასილ კაკაშვილი, გიგა დაიაური, თამთა საჯაია, თამუნა ვახანია, გიორგი მახარაშვილი,  ნათია 

გობეჯიშვილი, თეონა დიასამიძე, სოფიო დუმბაძე,  
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გადაწყვეტილება: საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, 212  მუხლის,   მე-4 პუნქტის 

თანახმად,  ირაკლი ცირეკიძეს, ვასილ კაკაშვილს, გიგა დაიაურს, თამთა საჯაიას, თამუნა 

ვახანიას, გიორგი მახარაშვილს,  ნათია გობეჯიშვილს, თეონა დიასამიძეს, სოფიო დუმბაძეს, 

გიორგი ჭანკოტაძეს შეუჩერდეთ   ასოციაციის წევრობა.  

 

  

მეორე საკითხი: 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები:  გიორგი 

ზუმბაძე, ნათია ტარტარაშვილი, ლევან გორელაშვილი, ბექა ვერიჟენკო, ნაზიბროლა კუპატაძე, 

გიორგი ჭანკოტაძე, ვაჟა ჯინჭარაძე, მიხეილ შიოშვილი, გია შაინიძე, სიმონ ოსიაშვილი, ვარლამ 

ბალხამიშვილი, მანანა ფრუიძე.  

 

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

თანახმად, მანანა ფრუიძეს შეუჩერდეს   ასოციაციის წევრობა.  

 

 

 

მესამე საკითხი 

 

გადაწყვეტილება: ეთიკის კომისიის იურისტის გამოთავისუფლებულ ნახევარ საშტატო 

ერთეულზე დამტკიცდეს 2017 წლის 21 ივნისს,  ადვოკატთა ასოციაციის საკონკურსო კომისიის 

მიერ შერჩეული  ბაკურ ხიჯაკაძის კანდიდატურა.  

 

მეოთხე საკითხი 

1. განმცხადებელი: ა.ა.ი.პ ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრი, თემა: სამშენებლო სამართლის 

პრაქტიკული საკითხები;  

2. განმცხადებელი: იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი, თემა: დაზღვევის 

ხელშეკრულების სამართლებრივი და არასამართლებრივი ასპექტები.  

 

 გადაწყვეტილება: 
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1. დაკმაყოფილდეს ა.ა.ი.პ ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრის განცხადება 

აკრედიტაციის მინიჭების თაობაზე.  აკრედიტაცია მიენიჭოს თემას: „ სამშენებლო 

სამართლის პრაქტიკული საკითხები“;  

 

2. დაკმაყოფილდეს იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრის განცხადება 

აკრედიტაციის მინიჭების თაობაზე.  აკრედიტაცია მიენიჭოს თემას: „დაზღვევის 

ხელშეკრულების სამართლებრივი და არასამართლებრივი ასპექტები“. 

 

 

                                                       მეხუთე საკითხი: 

 

გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს მოქალაქე ანრი სინაურიძის განცხადება 2017 წლის 

ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტების გასაჩივრების საფასურის 

გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ. განმცხადებელს ეცნობოს გადაწყვეტილების შესახებ.  

მეექვსე საკითხი 

 

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2017 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო 

გამოცდების საჩივრების    გამსწორებელი ექსპერტების შემადგენლობა წარმოდგენილი სახით  

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 


