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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი 

 

                                                                                                        8 მაისი,  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,  ცისმარი ონიანი, დათუნა მოდებაძე, ზურაბ როსტიაშვილი, ბონდო 

ალასანია, ირმა ჭკადუა  

 

        

  დღის წესრიგი:     

1. ასოციაციაში გაწევრიანება; 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა:  ავთანდილ 

ხაბულიანი, ეკატერინე კენკებაშვილი, ლევან ცალუღელაშვილი, დავით ქათამაძე. 
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3. საჩივრებზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის დამტკიცება (2015 წლის  ადვოკატთა 

საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდების შედეგად შემოსული   საჩივრები). 

 

4. ადმინისტრაციული სამართლის კომიტეტის შემადგენლობის და  დებულების 

დამტკიცება; 

 

 

 

5. ასოციაციის თანამშრომლებისთვის  სახელფასო სარგოს მომატების შესახებ; 

 

 

6. სხვადასხვა  

 

პირველი საკითხი:  

წევრებმა იმსჯელეს გასაწევრიანებელ პირთა განცხადებების შესახებ: ვერიკო ბურდული,შალვა 

ჯოხაძე, გვანცა შუბითიძე,  ირმა გაბრიაძე, თამარ იოსელიანი,მაკო მამადაშვილი,ირინე როყვა,შოთა 

კუბლაშვილი, ნანა ზამთარაძე, მარიეტა ლაშხია, სალომე ბერია, სალომე კახნიაშვილი, გიორგი  

როდონაია, შალვა თაბორიძე, გიორგი დიასამიძე, ქეთევან გორგიაშვილი,  ირმა ფიდაშვილი, მარიამ 

თოფურია, თამთა ხურციძე, გიორგი უგულავა, ცირა სუქნიძე, რიტა ხურციძე,  კახაბერი შველიძე, 

ნატო მურცხვალაძე, ლალი ქევხიშვილი, თათია კაჭაარავა, შორენა ლოლაძე, მერი ტოგონიძე, შოთა 

თანდაშვილი და გაეცნენ  ხელახლა გასაწევრიანებელ პირთა განცხადებებს თანდართული 

დოკუმენტებით და საწევრო დავალიანების გადახდის დამადასტურებელი ქვითრებით:  იზა 

ბუხრაშვილი, სოფიო გაბრუშიძე, ირაკლი ყოლბაია, მარინა ზედგინიძე, არჩილ კალანადაძე, 

ვლადიმერ იასაგაშვილი, გელა მერებაშვილი,ფიქრია კენჭოშვილი, ამირან ბურდული, ნიკოლოზ 

სახვაძე, მზია ბადაგაძე (შეჩერება), რენა ფერცელიძე, მინდია მაღრაძე, გია გოგია, მარინე ბედინაძე-

აბაშიძე. 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი განცხადებები გაწევრიანების შესახებ: ვერიკო 

ბურდული , შალვა ჯოხაძე, გვანცა შუბითიძე,  ირმა გაბრიაძე, თამარ იოსელიანი,მაკო 

მამადაშვილი, ირინე როყვა,შოთა კუბლაშვილი, ნანა ზამთარაძე,   მარიეტა ლაშხია, სალომე ბერია, 

სალომე კახნიაშვილი, გიორგი  როდონაია, შალვა თაბორიძე, გიორგი დიასამიძე, ქეთევან 

გორგიაშვილი,  ირმა ფიდაშვილი, მარიამ თოფურია, თამთა ხურციძე, გიორგი უგულავა, ცირა 

სუქნიძე, რიტა ხურციძე,  კახაბერი შველიძე, ნატო მურცხვალაძე, ლალი ქევხიშვილი, თათია 

კაჭაარავა, შორენა ლოლაძე, მერი ტოგონიძე, შოთა თანდაშვილი    დაკმაყოფილებულ იქნას 

ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები ქვითრებით: იზა ბუხრაშვილი, 

სოფიო გაბრუშიძე, ირაკლი ყოლბაია, მარინა ზედგინიძე, არჩილ კალანადაძე, ვლადიმერ 

იასაგაშვილი, გელა მერებაშვილი,ფიქრია კენჭოშვილი, ამირან ბურდული, ნიკოლოზ სახვაძე, მზია 

ბადაგაძე, რენა ფერცელიძე, მინდია მაღრაძე, გია გოგია, მარინე ბედინაძე - აბაშიძე. 
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გადაწყვეტილება:  საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, მე-10 მუხლის შესაბამისად, 

დაკმაყოფილებულ იქნას ვერიკო ბურდულის, შალვა ჯოხაძის, გვანცა შუბითიძის, ირმა გაბრიაძის, 

თამარ იოსელიანის,  მაკო მამადაშვილის, ირინე როყვას, შოთა კუბლაშვილის, ნანა ზამთარაძის, 

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

თანახმად,  მათ გაწევრიანებისთანავე შეუჩერდეთ წევრობა. მზია ბადაგაძე ხელახლა იქნას 

გაწევრიანებული ასოციაციაში და პ/განცხადების საფუძველზე შეუჩერდეს ასოციაციის წევრობა.   

 

მეორე საკითხი: 

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

ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ავთანდილ ხაბულიანის, ეკატერინე კენკებაშვილის, 

ლევან ცალუღელაშვილის, დავით ქათამაძის განცხადებები წევრობის შეჩერების  შესახებ.    

 

 

მესამე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს საჩივრებზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფის შემადგენლობა 

წარმოდგენილი სახით. 

მეოთხე საკითხი: 

 

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს ადმინისტრაციული სამართლის კომიტეტის დებულება 

წარმოდგენილი სახით (დანართი #1); დამტკიცდეს ადმინისტრაციული სამართლის კომიტეტის 

შემადგენლობა წარმოდგენილი სახით: 1.ცისმარი ონიანი,   2.მამუკა ნოზაძე, 3.მარინა კორძაძე, 

4.გიორგი კვირიკაშვილი, 5. მადონა ღიბრაძე, 6. ირინა ჯობაძე, 7. სანდრო შერმადინი, 8. მარიკა 

ცისკაძე, 9.ინგა ნებიერიძე, 11.თენგიზ თევზაძე, 12.სოსო კორკელია.  

 

მეხუთე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: შესასრულებელ სამუშაოსთან შესაბამისი  ანაზღაურების დადგენის მიზნით,  

ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ბიუჯეტიდან სასწავლო ცენტრის  დირექტორის - თინა ქარსელაძის 

არსებულ სახელფასო სარგოს მ/წ 1 ივნისიდან  დაემატოს   500 ლარი  (დარიცხული თანხა),  

სასწავლო ცენტრის და ადვოკატთა სიის კოორდინატორის - ეკა სისვაძის  არსებულ სახელფასო 

სარგოს  მ/წ 1 ივნისიდან  დაემატოს  250 ლარი (დარიცხული თანხა), სასწავლო ცენტრის 
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კოორდინატორის- სალომე ონიანის სახელფასო სარგოს მ/წ 1 ივნისიდან   დაემატოს  250 ლარი   

(დარიცხული თანხა);  ასოციაციის მდივან-რეფერენტის  და აღმასრულებელი საბჭოს/სარევიზიო 

კომისიის კოორდინატორის- ქეთევან ჯაფარიძის არსებულ სახელფასო სარგოს  ადვოკატთა 

ასოციაციის ადვოკატთა უფლებების დაცვის კომისიის ბიუჯეტიდან  მ/წ 1 ივნისიდან დაემატოს 

250 ლარი (დარიცხული თანხა).   

აღნიშნულის გათვალისწინებით შევიდეს ცვლილება ასოციაციის 2015 წლის ბიუჯეტში 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


