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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი 

 

                                                                

                                                                                                                     4 აპრილი,   2016 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, დათო ასათიანი, როინ მიგრიაული, ირაკლი 

ყანდაშვილი, დათო ლანჩავა, ცისმარი ონიანი  

 

დღის წესრიგი: 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება (განმცხადებლები: თამარ კუპატაძე, ნათია ბაღდავაძე, 

იულია ზაალიშვილი, მზია სხილაძე, სალომე პოლიკაშვილი, მეგი ჭაბუკიანი, ნინო 

ქურდაძე, ქეთევან ადამია, ნათია გოგალაძე, შაქრო ზაალიშვილი, ნანა ფანჩულიძე, 

თეო კვირიკაშვილი, ნუგზარ დიდიშვილი, მარიამ ფარადაშვილი, თათია ფხაკაძე, 

ანანო ცინცაძე, ლაშა ესაიაშვილი, ნინო არაბიძე,ლევან ფხოველიშვილი, ნინო 

კვანტალიანი, ილია ხაჩიძე, ნანა კოკაური) 

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: (განმცხადებლები: მაია საბაშვილი, ელისო 

ფაჩუაშვილი, ნოდარ ბოლქვაძე, გენადი ქაჩიბაია, ნიკოლოზ პაპიძე, თენგიზ ეხვაია, 

პაატა ნაკაიძე, გიორგი ბებიაშვილი  ხატია სართანია, ბექა გეგუჩაძე, ოთარ 

ჯირკვალიშვილი, გელა ქიმუცაძე, ეკატერინე წოწონავა, ირაკლი ზაქარიაძე, გოგა 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა:   

ალექსანდრე ქაჩიბაია, ჯემალი კოპალიანი, გურამ გოცირიძე, სალიხ შაინიძე. საწევრო 

დავალიანების მქონე პირები: ნინო შეყილაძე, ვეფხია ლომიძე, მაია ჩალიგავა, მაია 

ყიფიანი. 

 

 

4. ზურაბ მელქაძის განცხადების განხილვა 

 

5. ადვოკატების ლაზარე სეხნიაშვილის, თენგიზ ხარებავას, ვალერი გრიგალაშვილის 

და მანანა მოსულიშვილის ერთობლივი განცხადების განხილვა 

 

6. აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ განცხადების განხილვა  (განმცხადებელი  ა.(ა).იპ 

კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, თემა „შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვა“) 

 

7. აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ განცხადების განხილვა  (განმცხადებელი  ა.ა.იპ 

ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრი, თემა სასამართლო პრაქტიკა და საქმის 

წარმოების თავისებურებანი“) 

 

 

8. ინსტიტუციური აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ განცხადების განხილვა 

(განმცხადებელი: საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი) 

 

9. ორგანიზაციის „კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 

მართლმსაჯულებისათვის“  წევრობიდან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის   

გასვლის საკითხი  

 

10. საწევრო დავალიანების მქონე ადვოკატთა (ასოციაციის წევრთა) გამოვლენისა და 

უფლებამოსილების შეწყვეტის მიზნით მიმდინარე წლის  26 აპრილიდან  

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 

11. ადვოკატ  ვასილ კვირიკაშვილის განცხადება განგრძობადი იურიდიული 

განათლების პროგრამით დადგენილი შეღავათებით სარგებლობის  და ტრენინგების 

გავლის ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 
 

12. ადვოკატ ირაკლი  კვირიკაშვილის განცხადება განგრძობადი იურიდიული 

განათლების პროგრამით დადგენილი შეღავათებით სარგებლობის  და ტრენინგების 

გავლის ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. 
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პირველი საკითხი: 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ:  თამარ კუპატაძე, ნათია ბაღდავაძე, იულია ზაალიშვილი, მზია სხილაძე, სალომე 

პოლიკაშვილი, მეგი ჭაბუკიანი, ნინო ქურდაძე, ქეთევან ადამია, ნათია გოგალაძე, შაქრო 

ზაალიშვილი, ნანა ფანჩულიძე, თეო კვირიკაშვილი, ნუგზარ დიდიშვილი, მარიამ 

ფარადაშვილი, თათია ფხაკაძე, ანანო ცინცაძე, ლაშა ესაიაშვილი, ნინო არაბიძე,ლევან 

ფხოველიშვილი, ნინო კვანტალიანი, ილია ხაჩიძე. 

 

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

თანახმად,   ნათია ბაღდავაძეს შეუჩერდეს ასოციაციის წევრობა.  

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ნინო კოკაურის განცხადება ასოციაციაში გაწევრიანების 

შესახებ;  განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების 

წესის შესახებ.   

 

 

მეორე საკითხი: 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები:  მაია 

საბაშვილი, ელისო ფაჩუაშვილი, ნოდარ ბოლქვაძე, გენადი ქაჩიბაია, ნიკოლოზ პაპიძე, თენგიზ 

ეხვაია, პაატა ნაკაიძე, გიორგი ბებიაშვილი,  ხატია სართანია, ბექა გეგუჩაძე, ოთარ 

ჯირკვალიშვილი, გელა ქიმუცაძე, ეკატერინე წოწონავა, ირაკლი ზაქარიაძე, გოგა რამაზაშვილი. 

 

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

თანახმად,   გიორგი ბებიაშვილის და გელა ქიმუცაძეს შეუჩერდეთ წევრობა.  

 

 

მესამე საკითხი: 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს მაია ყიფიანის, ალექსანდრე ქაჩიბაიას, ჯემალი 

კოპალიანის, გურამ გოცირიძის, სალიხ შაინიძის განცხადებები  წევრობის შეჩერების შესახებ. 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე პირების: ნინო 
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შეყილაძის, ვეფხია ლომიძის, მაია ჩალიგავას, მაია ყიფიანის განცხადებები წევრობის შეჩერების 

შესახებ. აღნიშნულ პირებს წერილობით ეცნობოთ ინფორმაცია მათ მიმართ არსებული საწევრო 

დავალიანების და   2012 წლის 30 მაისის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ. 

 

მეოთხე საკითხი: 

გადაწყვეტილება:დაკმაყოფილდეს ზურაბ მელქაძის განცხადება სისხლის სპეციალიზაციის 

საერთო სპეციალიზაციით შეცვლის შესახებ. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს აღნიშნული  

გადაწყვეტილების შესახებ. 

 

მეხუთე საკითხი: 

გადაწყვეტილება:     არ დაკმაყოფილდეს  ლაზარე სეხნიაშვილის, თენგიზ ხარებავას, ვალერი 

გრიგალაშვილის და მანანა მოსულიშვილის კოლექტიური განცხადება, როგორც სახელმწიფო 

პენსიის მქონე წევრებზე,  საწევრო შეღავათის გავრცელების შესახებ. განმცხადებლებს 

წერილობით ეცნობოს აღნიშნული  გადაწყვეტილების შესახებ.  

 

მეექვსე საკითხი: 

გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს ა.(ა).იპ „ კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის“   

განაცხადი და მიენიჭოს აკრედიტაცია თემას „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

უფლებების დაცვა“.  

 

მეშვიდე საკითხი:  

გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს ა.ა.იპ „ ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრის“ განაცხადი 

და მიენიჭოს აკრედიტაცია თემას „სასამართლო პრაქტიკა და საქმის წარმოების 

თავისებურებანი“.  

 

მერვე საკითხი:  

გადაწყვეტილება:  მიენიჭოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს ინსტიტუციური 

აკრედიტაცია.  

 

 

მეცხრე საკითხი: 
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გადაწყვეტილება: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ დატოვოს   ორგანიზაციის („კოალიცია 

დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის“) წევრობა;      

 

მეათე საკითხი:  

 

გადაწყვეტილება:  

 

 
2016 წლის  26 აპრილიდან  დაიწყოს  ადმინისტრაციული წარმოება 2016 წლის  საწევრო დავალიანების 

მქონე ადვოკატთა (ასოციაციის წევრთა) გამოვლენისა და უფლებამოსილების შეწყვეტის  მიზნით. 
 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად: 

ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელშიც მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება- ს.ს.ი.პ 

„საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“, მისამართი: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ 34-36; ტელ: 2 

22 46 54; 790 22 46 54 

ა) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თარიღია 2016  წლის 26 აპრილი; ადმინისტრაციული 

წარმოების ვადად განისაზღვროს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-100 მუხლის, 

მე-3 პუნქტის  შესაბამისად, 45 (ორმოცდახუთი)  კალენდარული დღე;   
 

ბ) ადმინისტრაციული წარმოების საგანი - საწევრო გადაუხდელ ადვოკატთა უფლებამოსილების 

შეწყვეტა; („ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის,   213  მუხლის, პირველი პუნქტის, „ზ“ ქვეპუნტი); 
 

გ) ვინაიდან, ინდივიდუალური ადმინისტრაციული - სამართლებრივი აქტი ეხება 50-ზე მეტ პირს  

ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილე ასოციაციის წევრთა სია, რომელთაც ერიცხებათ საწევრო 

დავალიანება  ზოგადი ადამინისტრაციული კოდექსის 55-ე და 56-ე მუხლების საფუძველზე გამოცხადეს 

საჯაროდ. ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილე ასოციაციის წევრთა სია, განთავსდეს ადვოკატთა 

ასოციაციის ვებ-გვერდზე www. gba.ge, ადვოკატთა ასოციაციის ფეისბუქ გვერდზე,   საწევრო 

დავალიანების მქონე ადვოკატებს გაეგზავნოთ   მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე მათ მიერ ასოციაციაში წარმოდგენილ მობილური ტელეფონის ნომრებზე; 

საწევრო დავალიანების მქონე ადვოკატთა სია გამოკრული იქნეს  ადმინისტრაციულ შენობაში მდებარე: 

თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ 34-36;  ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის რეგიონული ოფისის 

შენობაში, მდებარე:  ქ.ქუთაისი  ნოდარ დუმბაძის ქ #8,  ბათუმის რეგიონული ოფისის  შენობაში, მდებარე: 

ქ.ბათუმი,  სარაჯიშვილის ქ. 22,  თელავის რეგიონული ოფისის შენობაში, მდებარე: ქ.თელავი, 

ვარდოშვილის ქ 15. 

 

ადვოკატებს მიეცეთ შესაძლებლობა გაეცნონ საწევრო დავალიანების მქონე ადვოკატთა  სიას ადვოკატთა 

ასოციაციის ოფისებში  ქ.თბილისი ძმები ზუბალაშვილების ქ 34-36;  ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის 

რეგიონული ოფისის შენობაში, მდებარე:  ქ.ქუთაისი  ნოდარ დუმბაძის ქ #8,  ბათუმის რეგიონული 

ოფისის  შენობაში, მდებარე: ქ.ბათუმი სარაჯიშვილის ქ. 22,  თელავის რეგიონული ოფისის შენობაში, 

მდებარე: ქ.თელავი ვარდოშვილის ქ 15. 

 
 

დ) საქართველოს  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 116-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის, „დ“ ქვეპუნქტის 

და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 118-ე მუხლის, პირველი  პუნქტის შესაბამისად, 

დაინტერესებულ პირთა საკუთარი მოსაზრებების წარდგენის ბოლო ვადა დასრულდეს  2016 წლის  20  

მაისს;      
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ე) ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  მე-100 მუხლის, მე-3 პუნქტის შესაბამისად, 

ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადად განისაზღვროს 2016 

წლის  17 ივნისი;  

ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს    გადაწყვეტილება საწევრო დავალიანების გამო   

ადვოკატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე   და უფლებამოსილებაშეწყვეტილ 

ადვოკატთა სია გამოქვეყნდეს გაზეთში „რეზონანსი“, დაიდოს  ასოციაციის ვებ - გვერდზე  www.gba.ge, 

ადვოკატთა ასოციაციის ფეისბუქ გვერდზე , გამოკრული იქნას  ადმინისტრაციულ შენობაში მდებარე: 

თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ 34-36;  ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის რეგიონული ოფისის 

შენობაში, მდებარე:  ქ. ქუთაისი  ნოდარ დუმბაძის ქ #8,  ქ.ბათუმი ბათუმის რეგიონული ოფისის  

შენობაში, მდებარე: სარაჯიშვილის ქ. 22,  თელავის რეგიონული ოფისის შენობაში, მდებარე: ქ.თეალვი 

ვარდოშვილის ქ 15. 

 უფლებამოსილებაშეწყვეტილ ადვოკატებს გაეგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები აღნიშნული 

გადაწყვეტილების შესახებ,  მათ მიერ  ასოციაციის წევრთა ბაზაში მითითებული მობილური ტელეფონის 

ნომრებზე.  

      
ვ) 2016 წლის 26 აპრილამდე დაზუსტდეს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საწევრო დავალიანების 

მქონე ადვოკატთა სია.  

 

 

 

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 
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