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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი 

 

                                                                                                        3 აგვისტო,  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,  ცისმარი ონიანი, როინ მიგრიაული, დავით ასათიანი, მამუკა ნოზაძე, დათუნა მოდებაძე.  

 

 დღის წესრიგი:   

 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება; 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა:  ეკა 

ჭუბაბრია, გიზო უგლავა, იური ქართველიშვილი, ირინა შუბითიძე.  

 

3. ადვოკატთა საშემოდგომო  საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის თარიღის  (2015 

წლის 3 სექტემბერი - 2 ოქტომბრის ჩათვლით) და გამოცდის ჩატარების ადგილის 

(თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი 240, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის  

საგამოცდო ცენტრი) დამტკიცება;  
 

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

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია, თემა: საქართველოს იურიდიული 

ფირმების ასოციაცია, თემა: 1. „საქართველოს საკონსტიტუცო სასამართლოს 

გადაწყვეტილება ირიბი მტკიცებულებების თაობაზე და საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებები“; 2. „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
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გადაწყვეტილებები კომპანიის საგადასახადო ვალდებულებებისთვის კომპანიის 

პარტნიორებისა და დირექტორის პასუხისმგებლობის თაობაზე“; 3. სახელმძღვანელო 

ადვოკატებისთვის ფულის გათეთრების პრევენციული ზომების თაობაზე;   

 

 

  

5. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ, 213 პირველი ნაწილის, „ა“ ქვეპუნქტის 

თანახმად, წევრობის შეწყვეტის შესახებ, იაკობ ზეიკიძის  განცხადების გაცნობა;  

 

 

6. ინდირა მაშანეიშვილის განცხადების განხილვა 

 

7. დავით ლანჩავას ინიციატივა: აღმასრულებელი საბჭოს მიერ ადვოკატთა ასოციაციის 

კომერციული სამართლის კომიტეტისთვის უფლებამოსილების მინიჭება,   

„ეკონომიკური პოლიტიკის ადვოკატირების კოალიციაში“ ასოციაციის სახელით 

გაწევრიანების და კოალიციის საქმიანობაში   მონაწილეობის შესახებ. 

 

 

პირველი საკითხი:  

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

დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი განცხადებები გაწევრიანების შესახებ: ლევან 

ძნელაძე, გიორგი გაბრიჭიძე,  მაკა თავბერიძე, დავით მესხიშვილი, მაგდა ჯიმშელეიშვილი, თამარ 

რუხაძე, ივანე მეფარიშვილი, ლაშა ბიწაძე, მარიამი მელაძე,  ნატალია ცირეკიძე, გოგა ბოგვერაძე, 

ანა კოსტავა, ირაკლი სურმანიძე, გიგი სისვაძე, თეა ბუაძე, ანა გორდეზიანი;    დაკმაყოფილებულ 

იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: რიტა ჩანქსელიანი, დავით 

ლობჟანიძე, ნინო გაბაიძე, თეა ბენაშვილი, რეზო ნიჟარაძე, გიორგი შუბითიძე, გიორგი ბაღაშვილი, 

ფრიდონ უბირია 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ლევან ძნელაძის,   გიორგი გაბრიჭიძის განცხადებები ასოციაციაში  

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

გაწევრიანებისთანავე შეუჩერდეთ წევრობა. 

ბ)  

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს     ხვიჩა ქოთოლაშვილის    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 ეკა ჭუბაბრიას, გიზო უგლავას, იური ქართველიშვილის, 

ირინა შუბითიძის განცხადებები  წევრობის შეჩერების  შესახებ.   

 

მესამე საკითხი: 

გადაწყვეტილება:  2015 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო  საკვალიფიკაციო გამოცდაზე 

რეგისტრაციის თარიღად დამტკიცდეს 2015 წლის 3 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი. გამოცდის 

ჩატარების ადგილად დამტკიცდეს  თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის  საგამოცდო ცენტრი 

(მისამართი: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240).  

 

მეოთხე საკითხი: 

გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს  განმცხადებლის -„ საქართველოს იურიდიული ფირმების 

ასოციაციის“ განაცხადებები და მიენიჭოს აკრედიტაცია წარმოდგენილ თემებს: 1. „საქართველოს 

საკონსტიტუცო სასამართლოს გადაწყვეტილება ირიბი მტკიცებულებების თაობაზე და 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებები“; 2. „საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს გადაწყვეტილებები კომპანიის საგადასახადო ვალდებულებებისთვის კომპანიის 

პარტნიორებისა და დირექტორის პასუხისმგებლობის თაობაზე“;  3. სახელმძღვანელო 

ადვოკატებისთვის ფულის გათეთრების პრევენციული ზომების თაობაზე;   

 

 

მეხუთე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ, 213 მუხლის,  მე-2 ნაწილის 

თანახმად, ცნობად იქნას მიღებული იაკობ ზეიკიძის  განცხადება წევრობის შეწყვეტის შესახებ. 

ამავე კანონის მე-3  ნაწილის თანახმად, დასაბუთებული  გადაწყვეტილება გამოცხადებიდან  5 

დღის ვადაში ჩაბარდეს ადვოკატს პირადად ან იმავე ვადაში გაეგზავნოს მას. 

 

 

მეექვსე საკითხი: 
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გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს ი.მაშანეიშვილის  განცხადება და ბათილად იქნეს ცნობილი  

2008 წლის 3 მაისის ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ აღმასრულებელი საბჭოს 

გადაწყვეტილება ინდირა მაშანეიშვილის მიმართ უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე 

საწევროს გადაუხდელობის გამო  და საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“,  212  მუხლის,   

მე-4 პუნქტის თანახმად, მას შეუჩერდეს ასოციაციის წევრობა საქართველოს პრეზიდენტის 2005 

წლის 22 სექტემბრის #774 ბრძანებულებით მისი აბაშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ 

დანიშვნასთან დაკავშირებით.  გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობოს განცხადების ავტორს. 

 

 

 

მე-7 საკითხი: 

გადაწყვეტილება: საქართველოს  ადვოკატთა ასოციაციის კომერციული სამართლის კომიტეტს 

აღმასრულებელი საბჭოს მიერ  მიენიჭოს უფლებამოსილება, ადვოკატთა  ასოციაციის სახელით 

გაწევრიანდეს   „ეკონომიკური  პოლიტიკის ადვოკატირების კოალიციაში“  და მონაწილეობა 

მიიღოს კოალიციის საქმიანობაში.  

 

 

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 


