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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი                                                          

                                                                                                                  3 აგვისტო, 2016 წელი 

 

 

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ მისამართი: 

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომა ჩატარდა დისტანციურ რეჟიმში. 

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: ზაზა ხატიაშვილი (თავმჯდომარე), 

დავით ასათიანი, ირაკლი ყანდაშვილი, როინ მიგრიაული, ზურაბ როსტიაშვილი, ცისმარი 

ონიანი, გიორგი თევზაძე.  

         

დღის წესრიგი:   

                                                                                             

1. ასოციაციაში გაწევრიანება:  გიორგი გოშაძე, ბადრი ოთარაშვილი, ალექსანდრე 

კოხრეიძე, რევაზი აჭარაძე, პაატა ხარებავა, თათია ხაბეიშვილი, ქეთევან მეფარიშვილი, 

კოტე ჭილაია, ქეთევან ბეჟუაშვილი, ლექსო ღურწკაია, მანანა მარტაშვილი, დავით 

მეტრეველი, მანუჩარ ზოიძე, ანა კვაჭაძე, მელანო ჩხეიძე, დავით საგოიანი, რატი 

ჩანტლაძე, იზა კალატოზიშვილი, ილია ბაბუხადია, გიორგი ჟამუტაშვილი, გიორგი 

იასაშვილი, რამაზი იობიძე, ოთარი პერტია, ნანა გელაშვილი- ჯაფარიძე, ლევანი კაკაჩია, 

გიორგი ცომაია, ლაშა ჩალაძე, ადელი თოდაძე, ეკატერინე აბაშიძე, დალი მეტრეველი, 

დავით ჯუღელი, ზვიად ესებუა, ეკატერინე ჭიღიტაშვილი. 

 

2. ხელახალი გაწევრიანება: იასონ ხარაბაძე. თამარ არველაძე. ნინო ალხაზიშვილი, ნინო 

მაჩაიძე-დოლიძე, ირაკლი ცაავა, რევაზი კაპანაძე  
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3. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ 

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ: ხატია ხერხეულიძე, ხატია 

მაღლაფერიძე 

 

4. 2016 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდების საგამოცდო 

პროგრამის დამტკიცება (იხ.დანართი)  

 

5. სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე ადვოკატთა ასოციაციაში განმეორებით 

განსახილველად დაბრუნებული საქმე -  გამოცდის აპლიკანტის - საჩივრის განხილვა 

(სასწავლო ცენტრის რეკომენდაციით, საჩივრის განხილვისათვის შეიქმნას სისხლის 

სამართლის ექსპერტთა 4 წევრიანი ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით: ირაკლი 

დვალიძე,  გელა სიორდია, ხოლო 2 წევრი- შერჩეულ იქნას ასოციაციის სისხლის 

სამართლის კომიტეტიდან).  

 

 

პირველი საკითხი:  

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ: გიორგი გოშაძე, ბადრი ოთარაშვილი, ალექსანდრე კოხრეიძე, რევაზი აჭარაძე, პაატა 

ხარებავა, თათია ხაბეიშვილი, ქეთევან მეფარიშვილი, კოტე ჭილაია, ქეთევან ბეჟუაშვილი, 

ლექსო ღურწკაია, მანანა მარტაშვილი, დავით მეტრეველი, მანუჩარ ზოიძე, ანა კვაჭაძე, მელანო 

ჩხეიძე, დავით საგოიანი, რატი ჩანტლაძე, იზა კალატოზიშვილი, ილია ბაბუხადია, გიორგი 

ჟამუტაშვილი, გიიორგი იასაშვილი, რამაზი იობიძე, ოთარი პერტია, ნანა გელაშვილი- 

ჯაფარიძე, ლევანი კაკაჩია, გიორგი ცომაია, ლაშა ჩალაძე, ადელი თოდაძე, ეკატერინე აბაშიძე, 

დალი მეტრეველი, დავით ჯუღელი, ზვიად ესებუა, ეკატერინე ჭიღიტაშვილი. 

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

თანახმად,კოტე ჭილაიას შეუჩერდეს ასოციაციის წევრობა.  

 

მეორე საკითხი: 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები:იასონ 
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ხარაბაძე. თამარ არველაძე. ნინო ალხაზიშვილი, ნინო მაჩაიძე-დოლიძე, ირაკლი ცაავა, რევაზი 

კაპანაძე. 

 

მესამე საკითხი: 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ხატია ხერხეულიძის, ხატია მაღლაფერიძის 

განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. 

 

მეოთხე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2016 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო 

გამოცდების საგამოცდო პროგრამა წარმოდგენილი სახით. 

 

მეხუთე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: ხსენებული საჩივრის განმეორებით განხილვის მიზნით, მიღებულ იქნას 

გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის ექსპერტთა 4 წევრიანი ჯგუფის შექმნის შესახებ ირაკლი 

დვალიძის და გელა  სიორდიას შემადგენლობით, ხოლო 2 წევრი -  შერჩეულ იქნას ასოციაციის 

სისხლის სამართლის კომიტეტიდან.  

 

 

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 


