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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი                                                          

                                                                                                               9 სექტემბერი,  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), 

ირაკლი ყანდაშვილი, როინ მიგრიაული, ცისმარი ონიანი, გიორგი თევზაძე, დათუნა მოდებაძე, 

ზურაბ როსტიაშვილი  

         

დღის წესრიგი:   

                                                                                             

1. ასოციაციაში გაწევრიანება: ლაშა ცუცქირიძე, ეკა ინასარიძე,  კახაბერ კუპრაშვილი, 

თეონა ჩუბინიძე, ნინო კობახიძე, ანრი კვახაძე, ალექსანდრე  ციცვიძე, დავით აბესაძე,  

ელენე მაჭარაშვილი, ნათია ქაჩლიშვილი, ლევან საჩიშვილი, მარიამი კუკავა, მიხეილ 

ტყეშელაშვილი, ქეთევან ამბროლაძე, თეონა ეცადეიშვილი, ნიკა გვარამია, ნიკა 

აბაკელია, ანანო ხურციძე, სალომე ბედია, თამარი ღვინიაშვილი, მარი კაკაბაძე,  ნინო 

ჯებაშვილი, თამარი გეგეჭკორი, ირაკლი ჯოლოგუა, ლალი ეუაშვილი, თამუნა 

ხაჩირაშვილი, ნიკა სადრაძე, ნინო წიკლაური, ცირა ჟულინა, სოფიო გაფრინდაშვილი, 

სალომე ნარმანია, ლამარა ბრეგვაძე, თამაზი შალამბერიძე, თეიმურაზ რიჟამაძე, იოსებ 

ღარიბაშვილი, ეკა ტატიშვილი, ვალერიან ვაჭარაძე, მამუკა იაშვილი,მარიამი 

ხურციანიძე, მაია მიშველაძე, ლანა კიკვაძე 
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2. ხელახალი გაწევრიანება: ნონა მჭედლიშვილი,  მამუკა ყავლაშვილი, მაია 

კახაბრიშვილი, ზაზა ზარანდია - ითხოვს 400 ლარის (დავალიანების) გაუქმებას; 

ფატიმა შედანია- ითხოვს 100 ლარის (დავალიანების) გაუქმებას. 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ: სვეტლანა კლიანი, თამარ 

ხუციშვილი, ნინო ბარქაია, თამარი ხურციძე, ალექსანდრე ბრეგვაძე, ქრისტინე 

კვეკვეცია,ლაშა ხარშილაძე, ქეთევან ბეჟუაშვილი,  2016 წლის საწევრო დავალიანების 

მქონე პირთა განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ: გოჩა ხაჩიური, ოლღა 

გიორგაძე  

 

4. 2016 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო  საკვალიფიკაციო თარიღების დამტკიცება: 2016 

წლის  9, 10, 11, 12, 13 დეკემბერი 

 

პირველი საკითხი:  

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

დაკმაყოფილებულ იქნას  სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ: ლაშა ცუცქირიძე, ეკა ინასარიძე,  კახაბერ კუპრაშვილი, თეონა ჩუბინიძე, ნინო 

კობახიძე, ანრი კვახაძე, ალექსანდრე  ციცვიძე, დავით აბესაძე, ელენე მაჭარაშვილი, ნათია 

ქაჩლიშვილი, ლევან საჩიშვილი, მარიამი კუკავა, მიხეილ ტყეშელაშვილი, ქეთევან ამბროლაძე, 

თეონა ეცადეიშვილი, ნიკა გვარამია, ნიკა აბაკელია, ანანო ხურციძე, სალომე ბედია, თამარი 

ღვინიაშვილი, მარი კაკაბაძე,  ნინო ჯებაშვილი, თამარი გეგეჭკორი, ირაკლი ჯოლოგუა, ლალი 

ეუაშვილი, თამუნა ხაჩირაშვილი, ნიკა სადრაძე, ნინო წიკლაური, ცირა ჟულინა, სოფიო 

გაფრინდაშვილი, სალომე ნარმანია,ლამარა ბრეგვაძე, თამაზი შალამბერიძე, თეიმურაზ 

რიჟამაძე, იოსებ ღარიბაშვილი, ეკა ტატიშვილი. 

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

თანახმად, დავით აბესაძეს და ელენე მაჭარაშვილს    შეუჩერდეთ ასოციაციის წევრობა.  

წევრების მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ  ნიკა გვარამია, როგორც  საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრი, გაწევრიანებულ იქნას საერთო 

სპეციალიზაციით.  

გადაწყვეტილება:  არ დაკმაყოფილდეს  ვალერიან ვაჭარაძის განცხადება ასოციაციაში  

გაწევრიანების შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული 

გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების წესის  შესახებ.   

ბ)  
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გადაწყვეტილება:  

1. დაევალოს მამუკა იაშვილს  ერთი თვის ვადაში წარმოადგინოს  დამატებითი 

დოკუმენტი;  

 

2. შეჩერდეს მამუკა იაშვილს   განცხადების განხილვა მის მიერ შესაბამისი დოკუმენტის 

წარმოდგენამდე; 

 

3.  მამუკა იაშვილს   განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს მითითებული 

დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ; 

 

გ)  

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს მარიამ ხუციანიძის განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების წესის 

შესახებ.  

დ)  

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს მაია მიშველაძის  განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების წესის 

შესახებ.  

 

ე)  

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ლანა კიკვაძის  განცხადება 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: ნონა 

მჭედლიშვილი, მამუკა ყავლაშვილი და მაია კახაბრიშვილი. 

ზაზა ზარანდიას მიმართ არსებული საწევრო დავალიანება  (400 ლარი) გაუქმდეს და ხელახლა 

იქნას გაწევრიანებული ასოციაციაში. 
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ფატიმა შედანიას მიმართ არსებული საწევრო დავალიანება-100 ლარი გაუქმდეს  და ხელახლა 

იქნას გაწევრიანებული ასოციაციაში. 

    

 

მესამე საკითხი:  

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს    სვეტლანა კლოიანის, თამარ ხუციშვილის, ნინო 

ბარქაიას, თამარი ხურციძის, ალექსანდრე ბრეგვაძის, ქრისტინე კვეკვეციას,ლაშა ხარშილაძის, 

ქეთევან ბეჟუაშვილის განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე პირების (გოჩა 

ხაჩიურის, ოლღა გიორგაძის)  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: 2016 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო  საკვალიფიკაციო თარიღებად 

დამტკიცდეს 2016 წლის  9, 10,11, 12, 13 დეკემბერი. 

 

 

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 


