
1 
 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი                                                          

                                                                                                                  12 ივლისი, 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), 

დავით ასათიანი, ირაკლი ყანდაშვილი, გიორგი თევზაძე, ცისმარი ონიანი, ირმა ჭკადუა, მამუკა 

ნოზაძე    

         

დღის წესრიგი:   

                                                                                             

1. ასოციაციაში გაწევრიანება 

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა 
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4. აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ განცხადების განხილვა (გამცხადებელი: თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი; თემა: კონკურენციის 

სამართალი) 
 

5. სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტის 30 000 ლარით გაზრდის შესახებ 

 

6. ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის რეგისტრაციის 

თარიღების და გამოცდის ჩატარების ადგილის დამტკიცება. 

 

 
 
 

პირველი საკითხი: 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ:საბუთებით:ქეთევან იაშვილი,  მარიამ დოლიძე, თეონა ხოსროშვილი, თინათინ 

ფრუიძე, თამთა მოგელაძე, გიორგი რეხვიაშვილი, მარინა ზურაბიშვილი, მარიამ ჩალაძე, ნინო 

კახიანი, მარიამ გოგიჩაიშვილი, სოფიკო გოგოლაური, ლელა მოწონელიძე, ანა 

გოგოჩიშვილი,ზურაბ ბეჟაშვილი, ვასილი მებურიშვილი, ლაშა ბექიშვილი, ნიკოლოზ 

ხაინდრავა, ნინო აბესაძე, სალომე ჯანაძე, ნინო სიორიძე, ალექსანდრე ბოლქვაძე, იმედო 

არჯევანიძე, ანა ნასრაშვილი, ანრი გუგეშაშვილი, თამთა გიორგობიანი, თეონა წინწალაშვილი, 

ია მაკაროვი, ნატო გოგნიაშვილი, ლაშა ფორჩხიძე, თეონა გორდაძე, ნანა ჩიქოვანი, გიორგი 

ქათამაძე, ხატია ხაჟალია, მარიამ რომანიშვილი, თინათინ სამხარაძე, ნოდარ მანიჟაშვილი, 

ირაკლი ჯიშკარიანი, ლანა ცერცვაძე, კახაბერ სოსელია, ბარბარე ბეჟუაშვილი, თეონა ფოფხაძე, 

ნათია ბიძინაშვილი, ნინო კალანდია, სოფიო ცისკარიშვილი, ინგა ფუტკარაძე, მერი 

შატაკიშვილი, თათია ქვრივიშვილი, გიორგი გიუაშვილი, სალომე კახიძე, მათე ხვედელიძე, 

ვახტანგ ჩიკვაიძე, ვახტანგ ლევიძე, დავით არჩვაძე. 

 

 

მეორე საკითხი: 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: ირაკლი 

ჯაფარიძე, ხატია გოგსაძე, თამარ ტატანაშვილი, სალომე ჭულუხაძე, მაია მჭედლიძე, მაია 

იოსელიანი, გიორგი ლიპარტელიანი, მალხაზი ქავთარაძე. 
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გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს სოფიო სოხაძის განცხადება ასოციაციაში ხელახალი 

გაწევრიანების მოთხოვნით და გაუქმდეს მის მიმართ არსებული საწევრო დავალიანება. 

გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობოს განცხადების ავტორს.  

გადაწყვეტილება:  არ დაკმაყოფილდეს რეზო მემარნის განცხადება ასოციაციაში ხელახალი 

გაწევრიანების შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული 

გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების წესის  შესახებ.   

 

მესამე საკითხი: 

 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ნინო მაჩხანელის, გივი მჟავანაძის, მიხეილ 

გოგოლიძის, ქრისტინე აბჟანდაძის, სალომე ედიშერაშვილის, ლანა ხიჯაკაძის, დავით 

ჯალაბაძის, თამარ იაკობიძის, ლაშა ბიწაძის, იმედა ნიკურაძის, ხათუნა თოდუას, თამარა 

ზარქუას, იორდანე კაჭკაჭაშვილის, თინათინ ყოლბაიას, ქეთევან ჩეჩელაშვილის, ლაშა 

რთველაძის, ია უჯმაჯურიძის განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ.  

 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე ადვოკატის - მარინე 

ივანელაშვილის განცხადება წევრობის შეჩერების შესახებ. აღნიშნულ პირს წერილობით 

ეცნობოს ინფორმაცია მის მიმართ არსებული საწევრო დავალიანების და   2012 წლის 30 მაისის 

აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ. 

 

მეოთხე საკითხი: 

გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  განაცხადი და 

მიენიჭოს აკრედიტაცია თემას „კონკურენციის სამართალი“.  

 

მეხუთე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: სასწავლო ცენტრის მიერ საგანმანათლებლო ღონისძიებების 

ორგანიზებისთვის, სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტი გაიზარდოს  30 000 ლარით. შევიდეს 

ცვლილება 2015 წლის ასოციაციის ბიუჯეტში.  

მეექვსე საკითხი:  
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გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის 

რეგისტრაციის თარიღები (მ/წ 1-30 სექტმბერი)  და გამოცდის ჩატარების ადგილი (თავისუფალი 

უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი, მისამართი: თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ).  

 

 

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 

 

 


