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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი                                                          

                                                                                                                 13 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), დავით ასათიანი, ირაკლი ყანდაშვილი, გიორგი თევზაძე, ბონდო 

ალასანია, ზურაბ როსტიაშვილი, დათუნა მოდებაძე. 

    

დღის წესრიგი:   

                                                                                                  

1.ასოციაციაში გაწევრიანება რუსუდან კოხოძე, ლაშა ბერიძე, თინათინ დიაკონაშვილი, 

ვახტანგი კოჭატაშვილი, ლელა ბოყოველი, ქეთევან გურგენიშვილი, მირიან 

კვეზერელი, სალომე თხელიძე, ნანი ბალახაძე, სულხან აბულაძე, ნატა კაპანაძე, ქეთი 

ჩუთლაშვილი,თამარ სვანიშვილი 

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: ლევანი ჩაჩუა, გივი მჟავანაძე, ნინო 

ამირანაშვილი, გიორგი ნაჭყებია 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა: ნათია 
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მარუაშვილი, მარიამ თაბაგარი, ქეთევან მოისწრაფიშვილი, დალი ჯანიაშვილი, იასონი 

კანდელაკი, ეთერი შერმადინი, ხათუნა პაპელაშვილი, ავთანდილ ქურხულიშვილი, 

ილია ნიკოლაძე, ნინო არჩვაძე, პაატა ბუჩუკური, მარიამ კერესელიძე. 

4. საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“ 213 მუხლის, მე-2 პუნქტის თანახმად,  

ფარული კენჭისყრით გადაწყვეტილების მიღება ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის 

თაობაზე საწევროგადაუხდელ პირთა მიმართ ასოციაციის წევრობის შეწყვეტის 

შესახებ 

5. ადვოკატთა ინდივიდუალური განცხადებების განხილვა, სხვადასხვა გარემოებების 

საფუძველზე,   2016 წლის საწევრო გადასახადის გაუქმება/გადავადების შესახებ 

6.  ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტის ახალი   შემადგენლობის 

დამტკიცება 

7. მ/წ 21-21 ივნისს დაგეგმილი საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში, 

ადვოკატთა ასოციაციის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით,  ასოციაციის 2016 

წლის ბიუჯეტიდან 8000 ლარის გამოყოფის შესახებ.  

8. 2016 წლის   2, 3, 9 და 10 ივნისს ჩატარებული გამოცდების შედეგად შემოსული 

საჩივრების    განხილვის მიზნით შექმნილი სამართლის ექსპერტთა ჯუფის 

დამტკიცება  

9. თურქულენოვან და მონათესავე ქვეყნების ადვოკატთა ორგანიზაციების კავშირის 

დაფუძნების თაობაზე მსჯელობა (მომხსენებლი დავით ასათიანი). 

10. მოქ. ბესიკ ხაბურძანიას განცხადება გამოცდის გასაჩივრებისთვის დადგენილი 

თანხის გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ 

 

პირველი საკითხი: 

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

შესაბამისად, დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  

განცხადებები გაწევრიანების შესახებ:  რუსუდან კოხოძე, ლაშა ბერიძე, თინათინ 

დიაკონაშვილი, ვახტანგი კოჭატაშვილი, ლელა ბოყოველი, ქეთევან გურგენიშვილი, 

მირიან კვეზერელი, სალომე თხელიძე, ნანი ბალახაძე,სულხან აბულაძე. 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს თამარ სვანიშვილის განცხადება გაწევრიანების 

შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ.  
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გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ქეთი ჩუთლაშვილის განცხადება გაწევრიანების 

შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ.  

 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ნატა კაპანაძის 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:  ლევანი ჩაჩუა, გივი მჟავანაძე, ნინო ამირანაშვილი, გიორგი ნაჭყებია. 

 

მესამე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ნათია მარუაშვილის, მარიამ 

თაბაგარის, ქეთევან მოისწრაფიშვილის, დალი ჯანიაშვილის, იასონი კანდელაკის, 

ეთერი შერმადინის, ხათუნა პაპელაშვილის, ავთანდილ ქურხულიშვილის, ილია 

ნიკოლაძის, ნინო არჩვაძის, პაატა ბუჩუკურის განცხადებები წევრობის შეჩერების 

შესახებ.  

გადაწყვეტილება:  საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე 

ადვოკატის - მარიამ კერესელიძის  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: 
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გადაწყვეტილება საწევროგადაუხდელ პირთა მიმართ წევრობის შეწყვეტის თაობაზე არ 

იქნა მიღებული.  

 

მეხუთე საკითხი:  

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.  

 

მეექვსე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: სისხლის სამართლის კომიტეტის შემადგენლობა დამტკიცებულ 

იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი სახით. 

 

მეშვიდე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: მ/წ 21-21 ივნისს დაგეგმილი საერთაშორისო კონფერენციის 

ფარგლებში, ადვოკატთა ასოციაციის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით,  

ასოციაციის 2016 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყოს  8000 ლარი.  შევიდეს შესასაბისი 

ცვლილება ბიუჯეტში.  

მერვე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: დამტკიცებულ იქნას 2016 წლის  2, 3, 9 და 10 ივნისს ჩატარებული 

გამოცდების შედეგად შემოსული საჩივრების განხილვის მიზნით შექმნილი სამართლის 

ექსპერტთა ჯგუფის შემადგენლობას სხდომაზე წარმოდგენილი სახით.  

 

მეცხრე საკითხი:  

 

გადაწყვეტილება: რატიფიცირებულ იქნას “თურქულენოვან და მონათესავე ქვეყნების 

ადვოკატთა ორგანიზაციების კავშირის” წესდება და აღნიშნულ კავშირში საქართველოს 
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ადვოკატთა ასოციაციის მუდმივმოქმედ მდივნად ნომინირებულ იქნას 

აღმასრულებელი საბჭოს წევრი და საერთაშორისო მდივანი - დავით ასათიანი.  

 

მეათე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ბესიკ ხაბურძანიას განცხადება გამოცდის 

გასაჩივრებისთვის დადგენილი თანხის გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ. 

განმცხადებელს ეცნობოს აღნიშნული 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 

 

 


