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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი 

 

                                                                                              16  აპრილი, 2015 წელი 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო 11:00   

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

ირაკლი ყანდაშვილი, დავით ასათიანი, გიორგი თევზაძე,  ცისმარი ონიანი, დათუნა მოდებაძე, 

ზურაბ როსტიაშვილი  

 

         დღის წესრიგი:     

 

 
 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება; 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა:  

ეკატერინე გასიტაშვილი, სიმონი პეტრიდისი, ეკა მენთეშაშვილი, ირაკლი კაჭკაჭაშვილი 

 

3. 2015 წლის  ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის თარიღების  

(2015 წლის 21, 22 , 23 მაისი)  და გამოცდის ჩატარების ადგილის (თავისუფალი 

უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი; დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კ) 

დამტკიცება;  
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4. მ/წ 29-30 მაისს პოლონეთში, CCBE-ის პლენარულ სესიაზე დასასწრებად 

თავმჯდომარის ვიზიტისთვის  ასოციაციის 2015 წლის ბიუჯეტის სამივლინებო 

ხარჯებიდან 1500 (ათასხუთასი)  ლარის გამოყოფის შესახებ;  
 

5. დავით ლანჩავას ინიციატივა: კომერციული სამართლის კომიტეტის შემადგენლობაში 

2 წევრის - ბონდო ალასანიას და ქეთევან ბუაძის  კანდიდატურების დამატება;  
 

6. დავით ლანჩავას ინიციატივა: კომიტეტების წევრების საქმიანობის ჩათვლა  

განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში  დასაგროვებელ სავალდებულო 

კრედიტ-საათებში.  
 

7. ბელა ბაშარაძისთვის სახელფასო სარგოს მომატების თაობაზე; 
 

8. სხვადასხვა  

 

 

პირველი საკითხი: 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი განცხადებები გაწევრიანების შესახებ: 

ეკატერინე გრძელიშვილი, დოდო ქვარცხავა-ბეჩორ, დარია ლეგაშვილი, ფიქრია თათარაშვილი,  

თამარ ჯინჭველიშვილი, ირაკლი შულაია, რატი აბაკელია, მადონა ადეიშვილი, ნინო 

ბუხნიკაშვილი, მაკა დადეგაშვილი, არჩილ საანიშვილი, მარიამ გოგიტიძე, ნინო მაჭავარიანი, 

თამარ ტურაშვილ, ანრი ხონელიძე, გვანცა კაშმაძე,გულიკო კაჟაშვილი, ლიანა კაჟაშვილი, ირმა 

ალადაშვილი, სალომე თოთიბაძე, კახაბერ ხვედელიძე დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა 

გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები ქვითრებით: ზაური კოკაური, ლევან ნიკოლაძე, 

ალექსანდრე რუსია, მარიამ იოსელიანი, ნინო კარიაული, შორენა შაღიაშვილი, თამარი იარაჯული, 

სოფიო კაჭკაჭიშვილი, ნატო ჯულაყიძე, მარინა ორმოცაძე, ალექსანდრე ჩანქსელიანი, ნანა კაპანაძე, 

შალვა კვესიტაძე. 

  

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ფიქრია თათარაშვილის და სოფიო კაჭკაჭიშვილის    განცხადებები  

გაწევრიანების  შესახებ.  ამავე კანონის  212  მუხლის,   მე-4 პუნქტის თანახმად,  მათ 

გაწევრიანებისთანავე შეუჩერდეთ წევრობა. 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს     ვასილ აბულაძის   განცხადება   ასოციაციაში 

გაწევრიანების თაობაზე და მას წერილობით ეცნობოთ გადაწყვეტილების შესახებ;  ასევე, 

განემარტოს აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესის შესახებ. 
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 მეორე საკითხი: 

 

გადაწყვეტილება:  საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ 

ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ეკატერინე გასიტაშვილის, სიმონი პეტრიდისის, ეკა 

მენთეშაშვილის, ირაკლი კაჭკაჭაშვილის განცხადებები წევრობის შეჩერების  შესახებ“.   

 

მესამე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2015 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩატარების თარიღებად 2015 წლის 21, 22 , 23 მაისი; გამოცდების ჩატარების ადგილად: 

(თავისუფალი უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი; დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ).  

 

მეოთხე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: მ/წ 29-30 მაისს პოლონეთში, CCBE-ის  (ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და 

სამართლის საზოგადოებების საბჭო) პლენარულ სესიაზე დასასწრებად თავმჯდომარის 

ვიზიტისთვის  ასოციაციის 2015 წლის ბიუჯეტის სამივლინებო ხარჯებიდან  გამოყოფილ იქნას 

1500 (ათასხუთასი)  ლარი.  

 

მეხუთე  საკითხი:  

გადაწყვეტილება:  კომერციული სამართლის კომიტეტის შემადგენლობაში დამტკიცდეს ორი  

წევრი -  ბონდო ალასანია და ქეთევან ბუაძე.   

 

მეექვსე საკითხი: 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს საკითხი კომიტეტების წევრების საქმიანობის  განგრძობადი 

იურიდიული განათლების ფარგლებში  დასაგროვებელ სავალდებულო კრედიტ-საათებში 

ჩათვლის შესახებ . 

მეშვიდე  საკითხი: 

 

გადაწყვეტილება: თავმჯდომარის  თანაშემწის, სისხლის სამართლის და სამოქალაქო სამართლის 

კომიტეტების  კოორდინატორის - ბელა ბაშარაძის სახელფასო სარგო მ/წ 1 მაისიდან გაიზარდოს 

200 ლარით (დარიცხული თანხა) და განისაზღვროს 1200 ლარით; შევიდეს ცვლილება 2015 წლის 

ასოციაციის ბიუჯეტში. 
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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 

 საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის თავმჯდომარე 

 

 

 

 

 


