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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი 

 

                                                                                                        9 ივნისი,   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), დავით 

ასათიანი, გიორგი თევზაძე,  დათუნა მოდებაძე, ზურაბ როსტიაშვილი, მამუკა ნოზაძე, ირაკლი 

ყანდაშვილი, დავით ლანჩავა 

 

დღის წესრიგი:    

 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება; 
 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა:  (სალომე 

ბერაია, თეონა კუჭავა, ბესიკ ლოლაძე, მზია თოდუა, თეონა გეგიძე, თამარ კაპანაძე). 
 

3. გვანცა როგავას დიპლომის  გაცნობა/ მსჯელობა  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე 

დაშვების მიზნით. 

 

4. აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ განცხადებების განხილვა  (1.განმცხადებელი: 

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია, თემა: „საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების  მიმოხილვა“. 2. განმცხადებელი: საქართველოს იუსტიციის 

სასწავლო ცენტრი, თემები: „ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი“;  „პერსონალურ 
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მონაცემთა დაცვა“, 3. „სამოქალაქო საქმეთა განხილვა პირველი ინსტანციის 

სასამართლოში“, 4. „საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი“, 5. „შრომის 

სამართალი“,6.ადმინისტრაციულ საქმეთა განხილვა პირველი ინსტანციის 

სასამართლოში“).    
 

5. შპს „ფინანსური მართვის ჯგუფის“ მიერ წარმოდგენილი საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის 2014 წლის საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური აუდიტის საბოლოო 

დასკვნის გაცნობა. 
 

6. ნათელა კიზივაძის განცხადება, სოციალურად დაუცველის სტატუსის  საფუძვლით  

ტესტების გასაჩივრების საფსურისგან გათავისუფლების თაობაზე  
 

7. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატად, ცისმარი ონიანის 

კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.  

 

8. სხვადასხვა  
 
 
 

პირველი საკითხი:  

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

დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი განცხადებები გაწევრიანების შესახებ: ბექა 

ბურჭულაძე,  კახაბერ ხვთისავრიშვილი, თამარ ზაალიშვილი, თამილა აბუსელიძე, ირაკლი 

მურადიშვილი, ნინო ვალიკოვი, თამარ ქურთაული, ლევან წერეთელი, მაია ჩალიგავა, კახაბერი 

იოსელიანი, ნატა ბაღაშვილი, ლევან დოსმიშვილი, გიორგი გამეზარდაშვილი, თეა იმედაძე, 

გიორგი  გულუაშვილი, არჩილ  კერესელიძე, გიორგი მხეიძე, დიანა მატკავა, თამარ 

ყუთულაშვილი, სოსო მაზმიშვილი, ვასილ ხაჭაპურიძე, კარლო ზურაბაშვილი, გვანცა 

ფოცხვერაშვილი, გურამ გვამბერაძე, ზაზა ვარშანიძე, ალექსანდრე ამაშუკელი,   კობა ბაძაღუა, ანი 

გიორგობიანი, დიმიტრი ძაგნიძე, ქეთევან ანთიძე, გვანცა ქურხული, ნანა ჯოჯუა, თინათინ 

გოგატიშვილი, ეკა ჭუბაბრია,  შალვა გეწაძე, ლაშა კახიძე,  ნინო არჩვაძე, ილია მანჯგალაძე, მარინე 

ჭინჭარაული , თამარ მელიქიძე, გიორგი ტაბატაძე.დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა 

გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები ქვითრებით: ირინა ხვედელიძე, ამირან 

იმერლიშვილი, მარია მესხი, მარინა მაჭავარიანი. 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას   მარინე ჭინჭარაულის,  თამარ მელიქიძის, ნინო ცაგარეიშვილის, გიორგი 

ტაბატაძის განცხადებები ასოციაციაში  გაწევრიანების  შესახებ.  ამავე კანონის  212  მუხლის,   მე-4 

პუნქტის თანახმად,  მათ გაწევრიანებისთანავე შეუჩერდეთ წევრობა. 

ბ)  
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გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს     სულიკო ხიზანიშვილის    განცხადება   ასოციაციაში 

გაწევრიანების თაობაზე და მას წერილობით ეცნობოთ გადაწყვეტილების შესახებ;  ასევე, 

განემარტოს აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

მეორე საკითხი:  

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

ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს  სალომე ბერაიას, თეონა კუჭავას, ბესიკ ლოლაძის, მზია 

თოდუას, თეონა გეგიძის, თამარ კაპანაძის განცხადებები წევრობის შეჩერების  შესახებ.   

ბ) მეორე ნაწილთან დაკავშირებით, წევრების მსჯელობის შედეგად მიღებულ იქნა 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს განმცხადებლის - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო 

ცენტრის განაცხადი აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ და მიენიჭოს აკრედიტაცია  წარმოდგენილ 

თემებს: „ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი“;  „პერსონალურ მონაცემთა დაცვა“, 3. 

„სამოქალაქო საქმეთა განხილვა პირველი ინსტანციის სასამართლოში“, 4. „საოჯახო და 

მემკვიდრეობითი სამართალი“, 5. „შრომის სამართალი“,6.ადმინისტრაციულ საქმეთა განხილვა 

პირველი ინსტანციის სასამართლოში“. 

 

 მეხუთე საკითხის განხილვა გადაიდო. 

 

მეექვსე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს მოქალაქე ნათელა კიზივაძის განცხადება სოციალურად 

დაუცველის სტატუსის  საფუძვლით  ტესტების გასაჩივრების საფასურისგან გათავისუფლების 

თაობაზე. 

მეშვიდე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: საქართველოს პარლამენტის მიერ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს  

1 წევრის ასარჩევი კონკურსში, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის 

კანდიდატად, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის  აღმასრულებელი საბჭოს მიერ წარდგენილ 

იქნას ცისმარი ონიანის კანდიდატურა.  

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 


