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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი 

 

 

                                                                                                               28  დეკემბერი,  2015 წელი 

 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო: 10:00  

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: ზაზა ხატიაშვილი (თავმჯდომარე), 

გიორგი თევზაძე,  ბონდო ალასანია, როინ მიგრიაული, მამუკა ნოზაძე, დათუნა მოდებაძე, 

ზურაბ როსტიაშვილი. 

 

დღის წესრიგი: 

 

1.ასოციაციაში გაწევრიანება  

განმცხადებელები:  გიორგი ბარდაველიძე, დიანა სარქისოვი, ვერიკო ლატარია, თამარ 

იმნაიშვილი, სიმონი ტაკაშვილი, მარიამ ნაკაშიძე, მაია გოგოლაძე, თამარ შარანგია,ნინო სანაია, 

ელენე ტუსკია, სალომე უსტიაშვილი, ოთარ მაჩაიძე, მერი კოპალეიშვილი, ანა პაპკიაური, 

თამთა ბერიკელაშვილი,  ლევან გვრიტიშვილი, ეკა კაველიძე, ხვიჩა ქოთოლაშვილი, ზურაბ 

მელქაძე, ირაკლი გვაჯია,  ვარლამ როდონაია, სულიკო ხიზანიშვილი, ლაშა ლაშაური, ანზორ 

ბალუაშვილი, თამარ სულავა, თეა კაველიძე, ლელა ქისტაური, არჩილ  მიქელაძე , ერასტი 

ჯაკობია, ლევან კოკაია, მარიამ გუჯაბიძე, რუსუდან გოგაშვილი, ლევანი კობახიძე, ოთარ 

გზირიშვილი, მარინე სოხაშვილი, ნინო კიკნაძე, ანი ნადირაშვილი, ანა ფეიქრიშვილი, ნინო 

ჭიჭიკოშვილი,  სოფიკო გოგიბერიძე   

 

 

2. ხელახალი გაწევრიანება   

განმცხადებელები:  თეიმურაზ მახაძე, ჯაბა გველებიანი, ნონა კურტანიძე, დავით შანიძე, 

ნიკოლოზ ლეგაშვილი, გიორგი ქემხაშვილი, დაჩი ქინქლაძე, ნოდარი დეისაძე, ხათუნა 

ბუცხრიკიძე, სოფიო კეშელავა, რამაზ ცხადაძე, მაია გიგინეიშვილი, ამირან არღვლიანი, მანანა 

მაჩიტიძე, ლელა გოგოლაძე, ლაშა კობერიძე 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა:  დავით სირაძე, 

ია გიორგაძე, ნანა ჩარხოშვილი, ირაკლი ჯაოშვილი, სალომე ბერიშვილი, ნაირა ბაკურაძე, 

თამთა რომანიშვილი, თამარ შარაბიძე, ოთარ ტატალაშვილი, ნუგზარ თევდორაძე, მარიეტა 
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ლაშხია, ალდა ლიპარტელიანი, გულადი აბჟანდაძე, ისკო დასენი, თამარ ქურთაული, გიორგი 

ინგოროყვა, თეონა ტუღუში, ქეთევან მაკარაძე, ნათია გოგუაძე, თეა კობიაშვილი, დავით 

მეტრეველი, მაკა რევია, ანა ლურსმანაშვილი, სულხან ჩოგაძე, ნუკრი დეკანაძე, თამარ არჩაია, 

კოკა მელქაძე, შალვა ფანჩულიძე, ქეთევან ბექაური, ნატო მამალაძე, მაია მჭედლიშვილი, ლელა 

მაისურაძე, მზექალა გაზდელიანი, ელენე ქემაშვილი, რუსუდან მიქავა, ლევან დადიანი, 

ლევანი ცალუღელაშვილი, სოსო სონიშვილი, ზვიად გოგალაძე, ირინა ბაქრაძე, თოვლისა 

სუხიტაშვილი, შორენა ღვინჯილია, ნუნუ გამჯაშვილი, თორნიკე ებანოიძე, კახაბერ 

ცხვირავაშვილი, გიორგი ქევხიშვილი, ანა ნინიაშვილი, სოფიო ხურციძე, ედუარდი 

მარიკაშვილი, თეა მოწონელიძე, ია გრიგალაშვილი, ქეთევან ქაჩლიშვილი, ჯულიეტა ბუიძე, 

თემურ ოთინაშვილი, ირაკლი სანებლიძე, ირმა ბრეგვაძე, ლიკა შარაშენიძე, მერცია შარაშენიძე. 

 

4. სასწავლო ცენტრის ანგარიში, 2015 წელს, გაწეული სამუშაოს შესახებ (თინა ქარსელაძე); 

 

5. კრედიტ–საათების დავალიანების მქონე ადვოკატთა მონაცემების გაცნობა. 

 ფასიანი ტრენინგებისთვის საფასურის (50 ლარის)დადგენა; 
 გამონაკლის შემთხვევაში,  შეღავათის გათვალისწინება. 

 

6. 2016 წლის, სავალდებულო კრედიტ–საათების ოდენობის დამტკიცება. სავალდებულო – 12 

კრედიტი: 
 

 2 კრედიტი – პროფესიულ ეთიკაში (ორსაათიანი ეთიკის ტრენინგი განთავსდება 
ონლაინ პორტალზე (OLP) და ადვოკატები ონლაინ რეჟიმშიც შეძლებენ აღნიშნული 
ტრენინგის გავლას;  

 10 კრედიტი - ადვოკატის არჩევით, ნებისმიერ აკრედიტებულ საგანმანათლებლო 
ღონისძიებაში. 

 

7. აკრედიტებული ტრენინგების პრიორიტეტული თემატიკის  განსაზღვრა. 

პრიორიტეტული თემა: ადამიანის უფლებათ საერთაშორისო სამართალი. 

 

8. 2016 წლის 3-7 თებერვალს,  ქ. ვენაში დაგეგმილ ევროპის ადვოკატთა ასოიაციების 

პრეზიდენტების რიგით 44-ე კონფერენციაზე  თავმჯდომარის ვიზიტთან დაკავშირებით,  

2016 წლის ასოციაციის ბიუჯეტის სამივლინებო ხარჯებიდან 2000 (ორი ათასი) ლარის 

გამოყოფის შესახებ. 

 

პირველი საკითხი: 

 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ: გიორგი ბარდაველიძე, დიანა სარქისოვი, ვერიკო ლატარია, თამარ იმნაიშვილი, 

სიმონი ტაკაშვილი, მარიამ ნაკაშიძე, მაია გოგოლაძე, თამარ შარანგია,ნინო სანაია, ელენე 

ტუსკია, სალომე უსტიაშვილი, ოთარ მაჩაიძე, მერი კოპალეიშვილი, ანა პაპკიაური, თამთა 

ბერიკელაშვილი,  ლევან გვრიტიშვილი, ეკა კაველიძე, ხვიჩა ქოთოლაშვილი, ზურაბ მელქაძე, 

ირაკლი გვაჯია,  ვარლამ როდონაია, სულიკო ხიზანიშვილი, ლაშა ლაშაური, ანზორ 

ბალუაშვილი, თამარ სულავა, თეა კაველიძე, ლელა ქისტაური, არჩილ  მიქელაძე,  ერასტი 
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ჯაკობია, ლევან კოკაია, მარიამ გუჯაბიძე, რუსუდან გოგაშვილი, ლევანი კობახიძე, ოთარ 

გზირიშვილი,  მარინე სოხაშვილი, ნინო კიკნაძე, ანი ნადირაშვილი, ანა ფეიქრიშვილი, ნინო 

ჭიჭიკოშვილი.  

 

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

თანახმად,     ლევან კოკაიას, მარიამ გუჯაბიძეს, რუსუდან გოგაშვილს,  ლევანი კობახიძეს, ოთარ 

გზირიშვილს, მარინე სოხაშვილს, ნინო კიკნაძეს, ანი ნადირაშვილს, ანა ფეიქრიშვილს,   ნინო 

ჭიჭიკოშვილს შეუჩერდეთ ასოციაციის  წევრობა. 

 

ბ) გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“ 21-ე მუხლის, მე-3 მუხლის, 

„ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად,  არ დაკმაყოფილდეს სოფიკო გოგიბერიძის განცხადება ასოციაციაში 

გაწევრიანების შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს აღნიშნული 

გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

გ) გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს განმცხადებლის არჩილ მიქელაძის განცხადება 

ასოციაციაში გაწევრიანების შესახებ.  

 

მეორე საკითხი:  

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: 

თეიმურაზ მახაძე, ჯაბა გველებიანი, ნონა კურტანიძე, დავით შანიძე, ნიკოლოზ ლეგაშვილი, 

გიორგი ქემხაშვილი, დაჩი ქინქლაძე, ნოდარი დეისაძე, ხათუნა ბუცხრიკიძე, სოფიო კეშელავა, 

რამაზ ცხადაძე 

 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს მაია გიგინეიშვილის განცხადება ასოციაციაში ხელახალი 

გაწევრიანების შესახებ. 

 

გადაწყვეტილება:  

1. დაევალოს ლაშა კობერიძეს  ერთი თვის ვადაში წარმოადგინოს  დამატებითი 

დოკუმენტი;  

2. შეჩერდეს  ლაშა კობერიძის განცხადების განხილვა მის მიერ შესაბამისი დოკუმენტის 

წარმოდგენამდე; 

3. ლაშა კობერიძის    განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს მითითებული 

დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ; 

 

მესამე საკითხი: 

 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს დავით სირაძის, ია გიორგაძის, ნანა ჩარხოშვილის, 

ირაკლი ჯაოშვილის, სალომე ბერიშვილის, ნაირა ბაკურაძის, თამთა რომანიშვილის, თამარ 

შარაბიძის, ოთარ ტატალაშვილის, ნუგზარ თევდორაძის, მარიეტა ლაშხიას, ალდა 

ლიპარტელიანის, გულადი აბჟანდაძის, ისკო დასენის, თამარ ქურთაულის, გიორგი 

ინგოროყვას, თეონა ტუღუშის, ქეთევან მაკარაძის, ნათია გოგუაძის, თეა კობიაშვილის, დავით 
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მეტრეველის, მაკა რევიას, ანა ლურსმანაშვილის, სულხან ჩოგაძის, ნუკრი დეკანაძის, თამარ 

არჩაიას, კოკა მელქაძის, შალვა ფანჩულიძის, ქეთევან ბექაურის, ნატო მამალაძის, მაია 

მჭედლიშვილის, ლელა მაისურაძის, მზექალა გაზდელიანის, ელენე ქემაშვილის, რუსუდან 

მიქავას, ლევან დადიანის, ლევანი ცალუღელაშვილის, სოსო სონიშვილის, ზვიად გოგალაძის, 

ირინა ბაქრაძის, თოვლისა სუხიტაშვილის, შორენა ღვინჯილიას, ნუნუ გამჯაშვილის, თორნიკე 

ებანოიძის,  კახაბერ ცხვირავაშვილის, გიორგი ქევხიშვილის,  ანა ნინიაშვილის, სოფიო 

ხურციძის, ედუარდი მარიკაშვილის, თეა მოწონელიძის, ია გრიგალაშვილის,  ქეთევან 

ქაჩლიშვილის, ჯულიეტა ბუიძის, თემურ ოთინაშვილის, ირაკლი სანებლიძის, ირმა ბრეგვაძის, 

ლიკა შარაშენიძის, მერცია შარაშენიძის განცხადებებს წევრობის შეჩერების შესახებ. 

 

მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე საკითხები: 

 

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სასწავლო ცენტრის 2015 წლის ანგარიში და 2016 წლის 

სავალდებულო კრედიტ-საათები სხდომაზე წარმოდგენილი სახით.  

 

მერვე საკითხთან დაკავშირებით, წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, 2016 წლის 4-6 თებერვალს,  

ქ. ვენაში დაგეგმილია ევროპის ადვოკატთა ასოიაციების პრეზიდენტების რიგით 44-ე 

კონფერენცია, რომელზეც მიწვეულია საქართველოს ადვოკატთა თავმჯდომარე.  წევრების  

მიერ მიღებულ იქნა  

 

გადაწყვეტილება: 2016 წლის 3-7 თებერვალს,  ქ. ვენაში დაგეგმილ ევროპის ადვოკატთა 

ასოიაციების პრეზიდენტების რიგით 44-ე კონფერენციაზე  თავმჯდომარის მივლინებასთან  

დაკავშირებით,  2016 წლის ასოციაციის ბიუჯეტის სამივლინებო ხარჯებიდან  გამოიყოს 2000 

(ორი ათასი) ლარი.  

 

 

 

 

 

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 


