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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი 

                                                                                                                        

                                                                                               16 დეკემბერი,    2016 წელი 

 

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ მისამართი: 

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო: 09:30 

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: ზაზა ხატიაშვილი 

(თავმჯდომარე), ზურაბ როსტიაშვილი, გიორგი თევზაძე, დავით ასათიანი, როინ 

მიგრიაული, დათუნა მოდებაძე, ირაკლი ყანდაშვილი, მამუკა ნოზაძე. 

 

დღის წესრიგი: 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება: თამუნა გვიანიშვილი, ანნა გენელიძე, ცოტნე წურწუმია, 

ვახტანგ შურღაია, მედეა აკილაშვილი, პაატა კაკულია, მზია ფუტკარაძე, ქეთევან 

კობალაძე, მარიამი შავერდაშვილი, გიორგი გეთია, ეკა პაპიძე, გელა ზერეკიძე, 

(წევრობის შეჩერების მოთხოვნით: სალომე კუკავა, დავით მშვილდაძე, ლანა 

კვირკველია, ნიკოლოზ გვენეტაძე, დათუნა მამფორია, მაია ტალახაძე, ზვიადი 

ცირეკიძე, ვალენტინა კიკნაძე, ნინო ენუქიძე, ბაკური ლილუაშვილი, ქეთევან 

სუპატაშვილი, თამთა გაბრიაძე, ირმა მესტვირიშვილი,კობა კობიაშვილი, ლევან 

წიქარიშვილი, ანა დავითაშვილი, გიორგი პირველი, ელისაბედ გოგოლაძე, ნათია 

ბოჭორიშვილი, ლაშა გობრონიძე, ნინო ჯინჭარაძე,მარინე თათრიაშვილი ), ბექარ 
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გოგინაშვილი, ანა მელაშვილი,ნინა კვირჭიშვილი, მადონა ბოჭორიშვილი, თამარი 

მინაძე, დავით ჩალაძე, თამარი ჯობავა, თემური სილაგაძე, ვაჟა ჩიტაშვილი, ნათია 

პაპინაშვილი, ლანა ჯიბლაძე, თამარი ენდელაძე, გურამ ბატიაშვილი, ნინო 

შალამბერიძე, ნინო ფიფია, ოთარ  გორდელაძე, ზაზა მურანაშვილი, დოდო შენგელია, 

თამარ გუნიავა, ლიკა გიორგაძე, თათია ერქვანია, მიხეილ შათაშვილი, მიხეილ 

გოგიშვილი, მერი კაპანაძე, ტატიანა მარგალიტაძე, დავით თევდორაშვილი, ზვიად 

ჩანტლაძე, თამარ ჯიქია, ნატა კაპანაძე, ნუგზარ  ნოზაძე, თამარ კაპანაძე, ნინო მესხი, ანა   

ფუტკარაძე, ზვიად ოთინაშვილი, ანა მაისურაძე; 

 

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: ვლადიმერ გაგუა, ლია დორეული, კახა 

კალმახელიძე, ალექსანდრე  ახალშენაშვილი, ჯემალი ბეჟანიშვილი, მურთაზ 

კლდიაშვილი, ქრისტინე ბერძენაძე, ვარლამ მაჭარაშვილი, მამუკა აგლაძე,თეიმურაზ 

ქათამაძე, ეკატერინე ალექსიძე, თამარ თევდორაძე, მამია ბერიძე, მია ზოიძე, ცეზარ 

მელითაური, თეიმურაზ ფარღალავა, პაპუნა ასლანიშვილი, ზაზა მარიდაშვილი, ნანა 

გომართელი, იასონ რეხვიაშვილი, ილია მახარაძე, ლაშა გოგინაშვილი, ტოგო ჭელიძე, 

დავით ბაღდავაძე, კახაბერ პაპავა, გილერ ენდელაძე, ჯამლეტ მერებაშვილი; 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების გაცნობა: ლილი 

ზუბიაშვილი, ლავრენტი ქავთარაძე, კახაბერ ხვედელიძე, ილონა ცვიგუნი, ირინა 

ჯეირანაშვილი, ქრისტინე კუბლაშვილი, მარიამ მაზანაშვილი, თორნიკე 

დემეტრაშვილი, ირაკლი ქოპილაშვილი, ლია კვირჭიშვილი, აკაკი ალადაშვილი, მაია 

გოგიჩაშვილი, მარიამ თოფურია, მაია გუდაძე, გიორგი ხატიძე, თეიმურაზ ოჩიგავა, ბექა 

დოჭვირი, სოფიკო ბერაია, დავით მათიკაშვილი, გაბრიელ ხარებავა, შალვა გიორგაძე, 

იზოლდა ფუტკარაძე,მარინა ალანია, ქეთევან ხვედელიანი, დიმიტრი ნებიერიძე, თამთა 

ხურციძე, თამარ ქურთაული, დალი ახვლედიანი, დიმიტრი ნებიერიძე, რუსუდან 

ბეგალიშვილი, ვაჟა ხიდაშელი, მაკა სხირტლაძე, ქეთევან ამბროლაძე, მარიამ 

ფარეიშვილი, ანა ფარეიშვილი, თამრიკო ჭეჭელაშვილი,  ლამარა ზაალიშვილი; 

 

4. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის  მიერ 2016 წელს გაწეული  

საქმიანობის ანგარიშის წარდგენა;   
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5. ირაკლი ყანდაშვილის ინიციატივა: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

საერთაშორისო პროგრამების  მონაწილეთა გაერთიანების დებულების პროექტის 

დამტკიცების შესახებ საკითხი; 

 

6. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 2016 წლის ბიუჯეტიის ხარჯვითი ნაწილის 

გაზრდა, 5000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით. დისტანციური ტრენინგების 

პორტალის სერვერის გადასახადისთვის ადვოკატთა ასოციაციის ბიუჯეტიდან 5 000 

(ხუთი ათასი) ლარის გამოყოფა.   

 

 

7. ანა არგანაშვილის განცხადება საგამოცდო ტესტების და პასუხების სრული სახით 

გაცემის თაობაზე; 

 

8. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის - ციცინო 

ცხვედიანის განცხადების განხილვა, ეთიკის კომისიის აპარატისთვის ერთი სრული 

საშტატო ერთეულის დამატების და ნახევარ-ნახევარ საშტატო ერთეულზე მომუშავე 

იურისტების სრულ სამუშაო განაკვეთზე გადასვლის შესახებ,  სრულ შტატზე მომუშავე 

იურისტისთვის დადგენილი ანაზაღაურებით. 

 

9. ზურაბ როსტიაშვილის ინიციატივა: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის 

სამართლის კომიტეტის წევრის - ბელა ბაშარაძის უფლებამოსილების გასვლის გამო, 

მისი კომიტეტის წევრად ხელახლა დამტკიცების საკითხი.   

 

 

პირველი საკითხი:  

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

შესაბამისად, დაკმაყოფილებულ იქნას  სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  

განცხადებები გაწევრიანების შესახებ:თამუნა გვიანიშვილი, ანნა გენელიძე, ცოტნე 

წურწუმია, ვახტანგ შურღაია, მედეა აკილაშვილი, პაატა კაკულია, მზია ფუტკარაძე, 

ქეთევან კობალაძე, მარიამი შავერდაშვილი, გიორგი გეთია, ეკა პაპიძე, გელა ზერეკიძე, 

სალომე კუკავა, დავით მშვილდაძე, ლანა კვირკველია, ნიკოლოზ გვენეტაძე, დათუნა 

მამფორია, მაია ტალახაძე, ზვიადი ცირეკიძე, ვალენტინა კიკნაძე, ნინო ენუქიძე, ბაკური 

ლილუაშვილი, ქეთევან სუპატაშვილი, თამთა გაბრიაძე, ირმა მესტვირიშვილი, კობა 

კობიაშვილი, ლევან წიქარიშვილი, ანა დავითაშვილი, გიორგი პირველი, ელისაბედ 
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გოგოლაძე, ნათია ბოჭორიშვილი, ლაშა გობრონიძე, ნინო ჯინჭარაძე, ბექარ 

გოგინაშვილი, ანა მელაშვილი,ნინა კვირჭიშვილი, მადონა ბოჭორიშვილი, თამარი 

მინაძე, დავით ჩალაძე, თამარი ჯობავა, თემური სილაგაძე, ვაჟა ჩიტაშვილი, ნათია 

პაპინაშვილი, ლანა ჯიბლაძე, თამარი ენდელაძე, გურამ ბატიაშვილი, ნინო შალამბერიძე, 

ნინო ფიფია, ოთარ  გორდელაძე, ზაზა მურანაშვილი, დოდო შენგელია, თამარ გუნიავა, 

ლიკა გიორგაძე, თათია ერქვანია, მიხეილ შათაშვილი, მიხეილ გოგიშვილი, მერი 

კაპანაძე, ტატიანა მარგალიტაძე, დავით თევდორაშვილი, ზვიად ჩანტლაძე, თამარ 

ჯიქია, ნატა კაპანაძე. 

 

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

პუნქტის თანახმად,   სალომე კუკავას, დავით მშვილდაძეს, ლანა კვირკველიას, 

ნიკოლოზ გვენეტაძეს, დათუნა მამფორიას, მაია ტალახაძეს, ზვიადი ცირეკიძეს, 

ვალენტინა კიკნაძეს, ნინო ენუქიძეს, ბაკური ლილუაშვილს, ქეთევან სუპატაშვილს, 

თამთა გაბრიაძეს, ირმა მესტვირიშვილს, კობა კობიაშვილს, ლევან წიქარიშვილს, ანა 

დავითაშვილს, გიორგი პირველს, ელისაბედ გოგოლაძეს, ნათია ბოჭორიშვილს, ლაშა 

გობრონიძეს, ნინო ჯინჭარაძეს     შეუჩერდეთ ასოციაციის წევრობა.  

 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ნუგზარ ნოზაძის  განცხადება ასოციაციაში 

გაწევრიანების შესახებ; განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების 

და მისი გასაჩივრების წესის შესახებ.   

 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს მ.თათრიაშვილის განცხადება გაწევრიანების 

შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ.  

 

 გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს თ.კაპანაძის განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების 

წესის შესახებ.  
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 გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ნ.მესხის განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების 

წესის შესახებ.  

 

 

 გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ზ.ოთინაშვილის განცხადება გაწევრიანების 

შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ.  

 

გადაწყვეტილება: გაიგზავნოს წერილი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში,  

ხსენებული უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 

ფაკულტეტის სამართლის კლინიკის დებულების  სათანადო ფორმით (დებულების 

ორიგინალის დამოწმებული ასლი)  მოწოდების თაობაზე.   

გადაწყვეტილება:  

 

1. შეჩერდეს ანა ფუტკარაძის  განცხადების განხილვა გამოთხოვილი დოკუმენტის 

წარმოდგენამდე; 

2. ანა ფუტკარაძის    განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს 

მითითებული დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ; 

 

გადაწყვეტილება: განმცხადებლის-ანა მაისურაძის მიერ წარმოდგენილ იქნას 

დამატებითი დოკუმენტი ს.ს.ი.პ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ 

ცენტრში, სტრატეგიული განვითარებისა და სამართლებრივი საკითხების 

დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის   და სტრატეგიული განვითარებისა და მართვის 

სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს კოორდინატორის 

თანამდებობებზე მისი მუშაობის პერიოდში შესასრულებელი ფუნქცია-მოვალეობების 

შესახებ;  ასევე, დოკუმენტში   მიეთითოს ხსენებულ თანამდებობებზე დანიშვნის და 

გათავისუფლების თარიღები.  

გადაწყვეტილება:  
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3. შეჩერდეს ანა მაისურაძის  განცხადების განხილვა გამოთხოვილი დოკუმენტის 

წარმოდგენამდე; 

4. ანა მაისურაძის განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს 

მითითებული დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ; 

 

მეორე საკითხი: 

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

თანახმად, დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი 

განცხადებები: ვლადიმერ გაგუა, ლია დორეული, კახა კალმახელიძე, ალექსანდრე  

ახალშენაშვილი, ნანა ლუტიძე, ჯემალი ბეჟანიშვილი, მურთაზ კლდიაშვილი, ქრისტინე 

ბერძენაძე, ვარლამ მაჭარაშვილი, მამუკა აგლაძე,თეიმურაზ ქათამაძე, ეკატერინე 

ალექსიძე, თამარ თევდორაძე, მამია ბერიძე, მია ზოიძე, ცეზარ მელითაური, თეიმურაზ 

ფარღალავა, პაპუნა ასლანიშვილი, ზაზა მარიდაშვილი, ნანა გომართელი, იასონ 

რეხვიაშვილი, ილია მახარაძე, ლაშა გოგინაშვილი, ტოგო ჭელიძე, დავით ბაღდავაძე, 

კახაბერ პაპავა, გილერ ენდელაძე, ჯამლეტ მერებაშვილი. 

 

მესამე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს   ლილი ზუბიაშვილის, ლავრენტი 

ქავთარაძის, კახაბერ ხვედელიძის, ილონა ცვიგუნის, ირინა ჯეირანაშვილის, ქრისტინე 

კუბლაშვილის, მარიამ მაზანაშვილის, თორნიკე დემეტრაშვილის, ირაკლი 

ქოპილაშვილის, ლია კვირჭიშვილის, აკაკი ალადაშვილის, მაია გოგიჩაშვილის, მარიამ 

თოფურიას, მაია გუდაძის, გიორგი ხატიძის, თეიმურაზ ოჩიგავას, ბექა დოჭვირის, 

სოფიკო ბერაიას, დავით მათიკაშვილის, გაბრიელ ხარებავას, შალვა გიორგაძის, 

იზოლდა ფუტკარაძის,მარინა ალანიას, ქეთევან ხვედელიანი, დიმიტრი ნებიერიძის, 

თამთა ხურციძის, თამარ ქურთაულის, დალი ახვლედიანის, დიმიტრი ნებიერიძის, 

რუსუდან ბეგალიშვილის, ვაჟა ხიდაშელის, მაკა სხირტლაძის, ქეთევან ამბროლაძის, 

მარიამ ფარეიშვილის, ანა ფარეიშვილის, თამრიკო ჭეჭელაშვილის,  ლამარა 

ზაალიშვილის განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. 
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მეოთხე საკითხი:  

ირაკლი ყანდაშვილმა  წევრებს  წარუდგინა ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო 

ცენტრის  მიერ 2016 წელს გაწეული  საქმიანობის ანგარიში (დანართი #1). 

 

მეხუთე საკითხი:  

საკითხის ინიციატორმა - ირაკლი ყანდაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშორისო პროგრამების  მონაწილეთა გაერთიანების 

დებულების პროექტი  შეიცავს გარკვეულ, ტექნიკურ ხარვეზებს; ასევე, იმის 

გათვალისწინებით, რომ  პროექტმა წევრებს შორის გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა, 

იგი მიზანშეწონლად თვლის აღნიშნული საკითხის მოხსნას დღის წესრიგიდან.  

ი.ყანდაშვილმა  დასძინა, რომ  გააგრძელებს დებულების პროექტზე მუშაობას 

ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით და სხდომაზე, აღმასრულებელი საჭოს წევრის - როინ 

მიგრიაულის მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით,  მომდევნო 

სხდომისთვის  წარმოადგენს  დებულების გაუმჯობესებულ პროექტს.  

 

მეექვსე საკითხი:  

გადაწყვეტილება:  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 2016 წლის ბიუჯეტის 

სხვადასხვა ხარჯვითი ნაწილი გაიზარდოს 5 000 (ხუთი  ათასი) ლარით (ტრენინგების 

პორტალის სერვერის გადასახადი).  

 

მეშვიდე საკითხი: 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ანა არგანაშვილის განცხადება ტესტების 

გასაჩივრების მიზნით გამოთხოვილი  საგამოცდო ტესტების და პასუხების სრული 

სახით გაცემის თაობაზე;  

 

მერვე საკითხი: 
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აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, თავმჯდომარემ წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია, 

რომ ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე - ქ-ნი ციცინო ცხვედიანი განმეორებით 

მომართავს აღმასრულებელ საბჭოს განცხადებით. ამ ეტაპზე აღნიშნული საკითხი არ 

განიხილება და მისი განხილვა განახლდება ც.ცხვედიანის განმეორებითი განცხადების 

წარმოდგენის შემდეგ. 

 

მეცხრე საკითხი:  

გადაწყვეტილება:  ბელა ბაშარაძე დამტკიცებულ იქნას  სისხლის სამართლის კომიტეტის 

წევრად ორის წლის ვადით.  

 

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 


