
2017 წლის 28 დეკემბერი

სსიპ  საქართველოს ადვოკატთა   ასოციაციის

აღმასრულებელი საბჭოს

სხდომის ოქმი

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მისამართი:

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ. #36

სხდომის დაწყების დრო: 10:00 

სხდომაზე დამსწრე  აღმასრულებელი  საბჭოს  წევრები: დავით ასათიანი
(თავმჯდომარე),  ირაკლი  ყანდაშვილი,  ზურაბ  როსტიაშვილი,  ციცინო  ცხვედიანი,
გიორგი ტურაზაშვილი, მარიამ კუბლაშვილი, გიორგი თევზაძე, ნათია კორკოტაძე. 

დღის წესრიგი  :

1. ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანება 

2. ადვოკატთა ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება

3. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  21
2 

მუხლის, პირველი პუნქტის,
„ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად, წევრობის  შეჩერების  შესახებ  განცხადებების
გაცნობა;

4. მოქალაქეების  ანრი  სინაურიძის,  თეონა  ჯანიბეგაშვილის,  თინათინ
ჭაკნელიძის, ავთანდილ სიხუაშვილის, თამილა ქუთათელაძის განცხადებების
განხილვა,  2017  წლის   ადვოკატთა  საშემოდგომო  საკვალიფიკაციო
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გამოცდების  ტესტების  გასაჩივრების  საფასურის  გადახდისაგან
გათავისუფლების თაობაზე 

5. განგრძობადი იურიდიული განათლების წესების მე-4  მუხლის,  4.1  პუნქტის
თანახმად, 2018 წლის განგრძობადი იურიდიული განათლების სავალდებულო
კრედიტ საათების რაოდენობის განსაზღვრა (მოქმედი  და  ახლად
გაწევრიანებული წევრებისთვის)                                                                       

6. მომდევნო  სხდომისთვის,  სასწავლო  ცენტრის  მიერ  საკითხის  მომზადება
ადვოკატთა  საგაზაფხულო  საკვალიფიკაციო  გამოცდების  რეგისტრაციის
თარიღის  განსაზღვრის  და  მოსამზადებელი  კურსების  საგნების
ჩამონათვალის,  ასევე, ექსპერტების შემადგენლობის  მოწოდების თაობაზე. 

7. სხვადასხვა საკითხები 

პირველი საკითხი

წევრები გაეცნენ გასაწევრიანებელ პირთა განცხადებებს თანდართული საბუთებით:

1. ლევანი კლდიაშვილი

2. მარიამ ელიზბარაშვილი

3. თორნიკე გაზდელიანი

4. მონიკა ჭელიძე

5. რუსლანი დოლიძე

6. ნინო რიჟამაძე

7. გიორგი გვიჩიანი

8. სალომე ჯანელიძე

9. ელენე კავთუაშვილი

10. თამთა საღინაძე

11. ზურაბ რამიშვილი

12. მარიზა მამფორია



13. ევგენი რუხაძე

14. თინათინი ნაპირელი

15. მარიამ სიჭინავა

16. ნინო ნადირაშვილი

17. ალი ბადიროვი

18. ლედი კორძაძე

19. გიორგი ჟუჟუნაშვილი

20. ანა რომანჩენკო

21. ნინო ახალაია

22. გვანცა მიქიაშვილი

23. თორნიკე კოჭლამაზაშვილი

24. გოგა ხატიაშვილი

25. ქრისტინე ცეკვავა

26. სოფიო კვინიკაძე

27. ნათია ბერიშვილი

28. თამარ ბეჟუაშვილი

29. სოფიო ცხაკაია

30. ბელა ბერაძე

31. ქეთევან ჯაფარიძე

32. რევაზ ორჯონიკიძე

33. გივი ადამია

34. ნინო გულოშვილი

35. თამარ კანკავა
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36. გვანცა კვარაცხელია

37. ნანა ლარცულიანი

38. ანა ჭელიძე

39. რატი თინიკაშვილი

40. ალექსანდრე ჭედია

41. ელენე როგავა

42. ნატი გელოვანი

43. ჯენო მგელიაშვილი

44. მარი იობაშვილი

45. ელენე გოგიჩაიშვილი

46. ბექა თაკალანძე

47.  ელისო შენგელია

48. ლანა გეგეშიძე

49. ნანული მოსულიშვილი

50. თამარ ფირცხალავა

51. ნინო აბაიშვილი

52. ელენე მჭედლიშვილი

53. ალიკა დვალაშვილი

54. ლაშა გამყრელიძე 

55. ღვთისავარი ბალახაშვილი

56. თამარი ბოჭორიშვილი

57. ნათია მანძულაშვილი

58. სესილი ქადარია



59. ნინო უშარაული 

60. ნათია კობოსნიძე

61. ნატო ჯეჯილაშვილი

62. თამარ ყულჯანიშვილი

63. სალომე ქურდიანი 

64. ანა გოთაძე

65. სოფო ჭარელი

66. ნინო ბერია

67. ეკა ყობიაშვილი

68. თამარ გულუა

69. ლევან მარეხიშვილი

70. ეთერ ხვედელიძე

71. ირაკლი ცანკაშვილი

72. შოთა ჭკუასელი

73. თორნიკე ნემსიწვერიძე

74. რევაზ დეკანოსიძე

75. ეთო რუხაძე

76. ქეთი ბენაშვილი

77. ბექა კვარაცხელია

78. ფატიმა ჩაფიჩაძე 

79. მარიამი შარანგია   

80. მეგი დიასამიძე   

81. ირინე ქართველიშვილი    
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82. თეონა ქარელი         

83. თინათინ ასრათაშვილი  

84.   ირმა პაპუნიძე             

85. შამშე მჟავანაძე

86. გიორგი გამხიტაშვილი

87. თეონა ვასაძე 

88. ანა ხიზანიშვილი

89. ნათია გოგაძე

90. ლია ცინცაბაძე

91. ლევან მესხია

92. თამარ ლაბარტყავა

93. მეგი ბაკურიძე

94. სალომე მჭედლიშვილი

ასოციაციაში  გაწევრიანების  მსურველთა  განცხადებები   წევრობის  შეჩერების
მოთხოვნით:  

1. ნათია კიკნაძე 

2. ლალი ქველიძე 

3. დავითი გიორგაძე 

4. თორნიკე ტყაბლაძე 

5. ნათია ქომოშვილი 

6. ნინო კვაჭაძე 

7. მარიამ კალმახელიძე 



8. დარინე  ცერცვაძე 

9. ზურაბ კახეთელიძე 

10. გიორგი პერანიძე 

11. დემეტრე ფილფანი

12. დავით ფოცხვერაია 

13. ჯუმბერ ყანდარელი 

14. მარიამი ბერულაშვილი

15. რევაზი სვანაძე 

16. ხატია ხატელაშვილი 

17. თეა კალანდაძე 

18. ლია შინჯიაშვილი 

19. ნანა ქადარია 

20. დემეტრე გრიგალაშვილი 

21. ლევან ქუთათელაძე 

22. გიორგი ჭიჭინაძე 

23. თეონა აბზიანიძე 

24. გია დევნოზაშვილი 

25. ვიქტორი ჩანქსელიანი 

26. ნათია სვანიძე 

27. ბექა გოგატიშვილი 

28. ანა ბუტულაშვილი 

29. გელა თებიძე 

30. ფრიდონ ქარცივაძე
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31. ეკა კაპანაძე 

32. ზვიად ოთინაშვილი 

33. ბესიკ ქვარცხავა 

34.  რევაზ ბიჭაშვილი 

35. თამარ აბაკელია

36. ლელა ქრისტესაშვილი 

37. ნიკოლოზ გრიგალაშვილი 

38.  ნინო დემურაძე 

39. ქეთევან თეთრაული 

40. მარიამ საძაგლიშვილი 

41. გიორგი კვარაკვახიძე 

42. თეკლა კუხიანიძე 

43. ნინო არჯევანიძე  

44. მუხრან გოგატიშვილი 

45. ნინო ყიფიანი    

46. ქეთევან გოგალაძე 

47. გიორგი სვიანაძე 

48. დავით ღვინიაშვილი 

ღია კენჭისყრით, წევრებმა ერთობლივად მიიღეს 

გადაწყვეტილება  : საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“  შესახებ,  მე-10  მუხლის
შესაბამისად, დამსწრე წევრთა ერთხმივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილდეს ყველა
ზემოთ  ჩამოთვლილ  პირთა  განცხადებები  გაწევრიანების  შესახებ;  ასევე,  „კანონის

ადვოკატთა“ შესახებ,  21
2
 მუხლის,  მე-4 პუნქტის თანახმად დაკმაყოფილდეს ყველა



ზემოთ ჩამოთვლილი გაწევრიანების მსურველთა განცხადებები  წევრობის შეჩერების
შესახებ.    

გადაწყვეტილება: 

1. შეჩერდეს   გვანცა  დავითაშვილის   განცხადების  განხილვა  გამოთხოვილი
დოკუმენტის წარმოდგენამდე;

2. გვანცა  დავითაშვილის  განცხადების  განხილვის  ვადის  დინება  გაგრძელდეს
მითითებული დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ;

3. განმცხადებელს ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ

მეორე საკითხი 

გადაწყვეტილება  : საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“  შესახებ,  მე-10  მუხლის
თანახმად,  დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი
განცხადებები:  ალექსანდრე ტვილდიანი, ვახტანგი შენგელია, ნინო გეგუჩია, შორენა
ხვადაგიანი, თამაზ ლომიძე, ოლეგი ღვალაძე, გიორგი ნარიმანიძე, ზურაბ ეუაშვილი

გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს   ედგარ  თევზაძის    განცხადება  მის  მიმართ
არსებული საწევრო დავალიანების განახევრების და ხელახლა გაწევრიანების შესახებ.
შესაბამისად,  ედგარ თევზაძის  საწევრო დავალიანება განისაზღვროს 200 ლარით, 400
ლარის ნაცვლად. 

მესამე საკითხი 

წევრები გაეცნენ საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  21
2  

მუხლის, პირველი
პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებებს: ნინა
გერსამია,  იოსებ  ჯამასპიშვილი,  რუსუდან გოგაშვილი,  ოთარ გორდელაძე,  ნანული
ქავთარაძე, დავით ჯიქია, მარინა ხოსროშვილი, გიორგი ეზუგბაია, დავით მაკარიძე,
ლელა ბოყოველი, თამარ ჯმუხაძე, კონსტანტინე ანთია, ლალი ლაზარაშვილი, ნინო
ვარდანაშვილი,  ანა  ლურსმანაშვილი,  ვახტანგ  შანავა,  ეკა  ტუღუში,  მამუკა
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მამუკელაშვილი, გიორგი ახალკაცი, გიორგი კალანდაძე, ნინო იანვარაშვილი, ხათუნა
შალიკაძე,  ბაჩანა სურმავა,  ნატალია ნეფარიძე,  ფატიმა კალანდია,  დიანა  დათუსანი,
მარიამ  რომანიშვილი,  კახაბერ  შველიძე,  ქეთევან  კობალაძე,  ელენე  ხმალაძე,  ნანა
გაბედავა,  გიორგი  კვაჭანტირაძე,  ეკა  გუჯაბიძე,  ჯემალ ლომსაძე,  ბაჩანა  ზარანდია,
გვანცა  გაბაიძე,  ირაკლი გოლეთიანი,  თამარი ხუჯაძე,  ლია  მორალიშვილი,  თამარი
სამნიაშვილი, ლაა ფარცვანია, მიხეილ თათარაძე,  გვანცა ჯოჯუა, თამარი გეგეჭკორი,
მზია  ფალავანდიშვილი,  ალექსანდრე  გზირიშვილი,  ქეთევან  ფირანიშვილი,  თეონა
ტორონჯაძე,  ნინო  გადილია,  ნინო  კვინიკაძე,  ქეთევან  გურგენიშვილი,  სალომე
შურღულაია, თამარ წიკლაური, თამარ მოწონელიძე, ხატია ხაჟალია, ლეილა  გილაძე,
გიორგი დოლიძე, ვლადიმერ ხელაძე, დარია ლეგაშვილი, ნათია ღლიღვაშვილი, ნინო
ბოჭორიშვილი, ქეთევან ქეშიკაშვილი, სალომე ქურასბედიანი, ცირა ჯგერენაია,   გაგა
ჩაგუნავა, შორენა ბოჭორიშვილი, თეონა ახვლედიანი.

ღია კენჭისყრით, წევრებმა ერთობლივად მიიღეს 
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მუხლის, პირველი

პუნქტის,  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,   დაკმაყოფილდეს   (ნინა  გერსამია,  იოსებ
ჯამასპიშვილი, რუსუდან გოგაშვილი, ოთარ გორდელაძე, ნანული ქავთარაძე, დავით
ჯიქია,  მარინა ხოსროშვილი, გიორგი ეზუგბაია,  დავით მაკარიძე, ლელა ბოყოველი,
თამარ ჯმუხაძე, კონსტანტინე ანთია, ლალი ლაზარაშვილი, ნინო ვარდანაშვილი, ანა
ლურსმანაშვილი,  ვახტანგ  შანავა,  ეკა  ტუღუში,  მამუკა  მამუკელაშვილი,  გიორგი
ახალკაცი, გიორგი კალანდაძე, ნინ იანვარაშვილი, ხათუნა შალიკაძე, ბაჩანა სურმავა,
ნატალია  ნეფარიძე,  ფატიმა  კალანდია,  დიანა  დათუსანი,  მარიამ  რომანიშვილი,
კახაბერ  შველიძე,  ქეთევან  კობალაძე,  ელენე  ხმალაძე,  ნანა  გაბედავა,  გიორგი
კვაჭანტირაძე,  ეკა  გუჯაბიძე,  ჯემალ  ლომსაძე,  ბაჩანა  ზარანდია,  გვანცა  გაბაიძე,
ირაკლი გოლეთიანი, თამარი ხუჯაძე, ლია მორალიშვილი, თამარი სამნიაშვილი, ლაა
ფარცვანია,  მიხეილ  თათარაძე,  გვანცა  ჯოჯუა,  თამარი  გეგეჭკორი,  მზია
ფალავანდიშვილი,  ალექსანდრე  გზირიშვილი,  ქეთევან  ფირანიშვილი,  თეონა
ტორონჯაძე,  ნინო  გადილია,  ნინო  კვინიკაძე,  ქეთევან  გურგენიშვილი,  სალომე
შურღულაია, თამარ წიკლაური, თამარ მოწონელიძე, ხატია ხაჟალია, ლეილა  გილაძე,
გიორგი დოლიძე, ვლადიმერ ხელაძე, დარია ლეგაშვილი, ნათია ღლიღვაშვილი, ნინო
ბოჭორიშვილი, ქეთევან ქეშიკაშვილი, სალომე ქურასბედიანი,  ცირა ჯგერენაია,  გაგა
ჩაგუნავა,  შორენა  ბოჭორიშვილი,  თეონა  ახვლედიანი)  განცხადებები  წევრობის
შეჩერების შესახებ.  
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მუხლის,
პირველი პუნქტის, „ა“ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევრო დავალიანების
მქონე  პირების  (ნინო  ოსიყმაშვილი,  ხათუნა  ონაშვილი)   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 მათ შეუწყდებათ წევრობა. 

მეოთხე საკითხი 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს  ანრი  სინაურიძის,  თეონა  ჯანიბეგაშვილის,
თინათინ  ჭაკნელიძის,  ავთანდილ  სიხუაშვილის,  თამილა  ქუთათელაძის
(განცხადებაში მითითებული გამოცდის აპლიკანტი – ერეკლე გაბუნია) განცხადებები
2017  წლის  ადვოკატთა  საშემოდგომო  საკვალიფიკაციო  გამოცდების  ტესტების
გასაჩივრების საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლების თაობაზე. 

მეხუთე საკითხი 

გადაწყვეტილება:

1. განგრძობადი  იურიდიული  განათლების  წესების  მე-4  მუხლის,  4.1  პუნქტის
თანახმად,  2018  წლის განგრძობადი  იურიდიული  განათლების  სავალდებულო
კრედიტ საათების  რაოდენობა განისაზღვროს  12  კრედიტით:  2  კრედიტი
პროფესიულ ეთიკაში და 10 კრედიტი სხვა საგნებში.

2. ახლად  გაწევრიანებული  ადვოკატებისთვის   სავალდებულოდ  განისაზღვროს
პროფესიული  ეთიკის  სასწავლო  მოდულების  გავლა  (2012-2015  სასწავლო
მოდული; 2016 წლის სასწავლო მოდული; 2017 წლის სასწავლო მოდული და 2018
წლის სასწავლო მოდული).

3. უფლებამოსილება აღდგენილი ადვოკატებისათვის კრედიტ საათების რაოდენობა
განისაზღვროს განგრძობადი იურიდიული განათლების წესების  მე-4 მუხლის, 4.1
პუნქტის მიხედვით.
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4. განგრძობადი  იურიდიული  განათლების  წესების  მე-4  მუხლის,  4.3  პუნქტის
თანახმად,  დამატებით დაგროვებული კრედიტ-საათების მომდევნო წლის
საანგარიშო პერიოდზე გადატანისას, კრედიტ-საათების რაოდენობა განისაზღვროს
6 კრედიტით.

5. 2017  წლის  საანგარიშო პერიოდში (1  იანვრიდან 20  დეკემბრამდე), პროფესიულ
ეთიკაში სავალდებულო  კრედიტ-საათების დავალიანების მქონე 2148 ადვოკატი
გათავისუფლდეს აღნიშნული კრედიტების გავლის ვალდებულებისაგან.

6. 149  ადვოკატისთვის,  რომლებმაც  საანგარიშო   პერიოდში  ვერ  დააგროვეს
სავალდებულო  12  კრედიტ-საათი,  განგრძობადი  იურიდიული  განათლების
წესების  7  მუხლის,  7.2  პუნქტის  თანახმად,  სასწავლო ცენტრი  უზრუნველყოფს
ფასიან  საგანმანათლებლო ღონისძიებებს.

მეექვსე საკითხი 

ირაკლი  ყანდაშვილმა  სთხოვა  სასწავლო  ცენტრის  დირექტორის  მოვალეობის
შემსრულებელს-ეკატერინე  სისვაძეს,  ადვოკატთა  საგაზაფხულო  საკვალიფიკაციო
გამოცდების რეგისტრაციის თარიღის განსაზღვრის  და მოსამზადებელი კურსების
საგნების  ჩამონათვალის,  ასევე,  ექსპერტების  შემადგენლობის  თაობაზე  საკითხის
მომზადება,  მომდევნო აღმასრულებელი საბჭოს სხდომისთვის. 

წინამდებარე აქტი და მასში ასახული გადაწყვეტილებები ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე.

წინამდებარე აქტი გამოქვეყნდეს სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ოფიციალურ
ვებ-გვერდზე, მისამართი: www.gba.ge

წინამდებარე  აქტი  და  მასში  ასახული  გადაწყვეტილებები  შეიძლება  გასაჩივრდეს  მისი
გამოქვეყნების დღიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი:
ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. #6).

http://www.gba.ge/


დავით ასათიანი 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა

ასოციაციის თავმჯდომარე
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