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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი 

 

                                                                

                                                                                                                      6 ივნისი, 2016 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), 

დათო ასათიანი, როინ მიგრიაული, ირაკლი ყანდაშვილი, ცისმარი ონიანი, მამუკა ნოზაძე,  

გიორგი თევზაძე, ბონდო ალასანია 

 

დღის წესრიგი:  

                                                                                                                        

1. ასოციაციაში გაწევრიანება  

 
 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება    

 

3. ადვოკატთა ინდივიდუალური განცხადებების განხილვა, სხვადასხვა გარემოებების 

საფუძველზე,  2016 წლის საწევრო გადასახადის გაუქმება/გადავადების შესახებ: 

 

 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ:  ლიდა ონიანი, მადლენა შანთაძე, მზექალა აბუსელიძე, ზვიად ვარშალომიძე, მარიამ 

მაისურაძე, ბაჩანა სურმავა, ქეთევან გუბელიძე, სოფიკო მეშველიშვილი, ლია ღოღობერიძე, 

თამარი მებონია, ნატალია მოწონელიძე, ლევან ხიჯაკაძე, ვახტანგი ზარნაძე, ნათია წკეპლაძე, 

ქრისტინე აბჟანდაძე, ლანა ხიჯაკაძე, საბა თვალავაძე, ვლადიმერ ესართია, მეგი სურმანიძე, 

რატი ხაჩიძე, ლია ყურაშვილი, ნათელა ჯაშიაშვილი, მაკა კვირტია, მარიამ ჯაჯანიძე, გივი 

ლილუაშვილი, თორნიკე ართქმელიძე, სოფიო ჩიხაშვილი, ნინო ცინცაძე. 

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

თანახმად, მადლენა შანთაძეს, მზექალა აბუსელიძეს, ზვიად ვარშალომიძეს, მარიამ მაისურაძეს, 

ბაჩანა სურმავას, ქეთევან გუბელიძეს  შეუჩერდეთ ასოციაციის წევრობა.  

 

მეორე საკითხი: 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები:  

თეიმურაზ პატარიძე, დავით იასაღაშვილი, მარი რუხაძე, დიმიტრი ალექსიძე, სერგო მახარაძე, 

არჩილ ცერცვაძე, თეონა კუპრეიშვილი. 

 

      მესამე საკითხი:  

წევრებმა განიხილეს ადვოკატთა ინდივიდუალური განცხადებები, სხვადასხვა გარემოებების 

საფუძველზე,  2016 წლის საწევრო გადასახადის გათავისუფლების/გადავადების შესახებ: 

1. ბელა თაღიაშვილი- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან გათავისუფლებას 

2. ტარიელ ლილუაშვილი- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

3. დიმიტრი ნებიერიძე-  ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან გათავისუფლებას 

4. მაყვალა მახარაშვილი- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან გათავისუფლებას 

5. მერი ცინარიძე-ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან გათავისუფლებას 

6. დიანა მარტიაშვილი-ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან გათავისუფლებას 

7. გულნარა ჯიმშელიძე-ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან გათავისუფლებას 

8. თეიმურაზ მეზვრიშვილი- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

9. გულნარა ანდღულაძე-ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან გათავისუფლებას 

10. გიორგი ბერიძე-ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან გათავისუფლებას 

11. თენგიზ ნარმანია-ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან გათავისუფლებას 
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12. ზვიად შუშანაშვილი-ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან გათავისუფლებას 

 

13. დალი ახვლედიანი-  ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 
გადავადებას მიმდინარე წლის ივლისის ბოლომდე 

 

14. ირაკლი გაფრინდაშვილი- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 
გადავადებას 3 თვის ვადით 

 

15. ირაკლი გორდულაძე-ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის 4 ეტაპად გადახდას 

 

16. მერაბი მაღლაკელიძე-ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 
გადავადებას მიმდინარე წლის ბოლომდე  
 

17. სპარტაკ კაპანაძე-ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის გადავადებას 
მიმდინარე წლის ბოლომდე 

 

 

წევრებმა იმსჯელეს აღნიშნულ საკითხზე. მათ განაცხადეს, რომ განცხადებებში მითითებული 

გარემოებები საპატიოდ იქნას მიჩნეული და ყველა წარმოდგენილი განცხადება  

დაკმაყოფილდეს.  განმცხადებლებს ეცნობოთ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.  

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს  აღნიშნული პირების განცხადებები და ისინი   

ერთჯერადად გათავისუფლდნენ  მიმდინარე წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

ვალდებულებისაგან.  ასევე, დაკმაყოფილდეს ყველა განცხადება საწევრო გადასახადის  

გადავადება/შემცირების შესახებ, განცხადებაში მითითებული მოთხოვნის შესაბამისად.   

განმცხადებლებს ეცნობოთ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.  

 

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 


