
 

 

 

 

 

 

 

 

s.s.i.p “saqarTvelos advokatTa asociaciis” 

aRmasrulebeli sabWos sxdomis 

oqmi 

                                                     

                                                                   29 აგვისტო,  2012w. 

 

s.s.i.p “saqarTvelos advokatTa asociaciis” misamarTi: 

q.Tbilisi, Zm.zubalaSvilebis q 36. 

 sxdomis dawyebis dro 19:00 

sxdomaze damswre aRmasrulebeli sabWos wevrebi: zaza xatiaSvili (Tavmjdomare), 

qeTevan beqauri, ცისმარი ონიანი, ზვიად კორძაძე, ნოდარ ფეიქრიშვილი, იოსებ 

ბარათაშვილი, გოჩა სვანიძე. 

 

dRis wesrigi: 

1. ასოციაციაში გაწევრიანების შესახებ;  

ა). ლია ტატულაშვილის განცხადება გაწევრიანების შესახებ. აქვს 9 წლიანი პედაგოგიური 

მუშაობის სტაჟი უნივერსიტეტში. 

       2. ასოციაციის ბიუჯეტიდან 25 000 ლარის გამოყოფის შესახებ, შემდეგი მიზნებისთვის: 

ა).კიბე 1600 ლარი 

ბ).მაცივარი 325 ლარი 

გ).კონდენციონერები 2000 ლარი  

დ).კონდინციონერების დაყენების ხელობის საფასური 1170 ლარი (თავისი მასალით) 



ე).გათბობის ზედა სართულები, ასევე ასოციაციის შენობის მეორე და მესამე სართულების 

რემონტი,   ეთიკის კომისიის საპირფასეშო ოთახი, პარკეტი მესამე სართულზე, რომელიც 

აყრილია და სხვა მიმდინარე სამუშაოები, რომელიც საჭიროა შენობის ნორმალურ 

მდგომარეობაში ფუნქციონირებისათვის-  20 000 ლარი.  

3. ბიბლიოთეკის მუშაობის წესის დამტკიცება; 

 

4. კონკურსის ჩატარების შესახებ  დებულების დამტკიცება; 

 

 

5. ადვოკატთა შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით მსჯელობა; 

 

6. ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის განცხადება საერთო კრების მოწვევის შესახებ; 

 

 

7. ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო ტესტირებისთვის რეგისტრაციის  თარიღის  

(17 სექტემბერი-5 ოქტომბერი) და ტესტირების თარიღების (28,29,30 ნოემბერი) 

დამტკიცება; 

 

8. სამოქალაქო სამართლის კომიტეტის დებულების დამტკიცება. 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ე ს : 

1. saqarTvelos kanonis “advokatTa Sesaxeb” me-10 muxlis Sesabamisad, 
dakmayofilebul iqnas sxdomaze warmodgenili zemoTaRniSnuli 
gasawevrianebel pirTa gancxadebebi TandarTuli sabuTebiT. 

ა). საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ, მე-10 მუხლის, 1 პუნქტის, „გ“  ქვეპუნქტის 

(აქვს იურისტად ან ადვოკატის სტაჟიორად მუშაობის არანაკლებ 1 წლის სტაჟი) თანახმად, 

არ დაკმაყოფილდეს ლია ტატულიშვილის  განცხადება ასოციაციაში გაწევრიანების შესახებ. 

აღნიშნულ პირს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების შესახებ. 

      ბ). dakmayofilebul iqnas sxdomaze wardgenili im uflebamosilebaSewyvetil 
pirTa gancxadebebi xelaxali gawevrianebisTvis, romlebic Seesabamebian 
saqarTvelos kanonis ,,advokatTa Sesaxeb” me-10 muxlis, 1 punqtis moTxovnas 
gawevrianebaze. 

2. დაკმაყოფილდეს თავმჯდომარის წინადადება ასოციაციის ბიუჯეტიდან 25 000 ლარის 

გამოყოფის შესახებ. შესაბამისი ცვლილება შევიდეს ასოციაციის ბიუჯეტში. 

 

3. დამტკიცებულ იქნას საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის  ბიბლიოთეკით 

სარგებლობის წესები სხდომაზე  კორექტირებული სახით (დანართი 1). 

 

4. დამტკიცებულ იქნას საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აპარატის მოსამსახურეთა 

კონკურსის ჩატარების შესახებ დებულება სხდომაზე წარმოდგენილი სახით (დანართი 2).  



5. ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო რეგისტრაციის თარიღებად დამტკიცდეს  

2012 წლის  17 სექტემბრი- 5 ოქტომბერი,  ხოლო გამოცდების თარიღებად -  მ/წ 28, 29, 30 

ნოემბერი. 

6. დამტკიცებულ იქნას სამოქალაქო სამართლის კომიტეტის გეგმა სხდომაზე 

წარმოდგენილი სახით (დანართი 3). 

 

 

 

 

ზაზა ხატიაშვილი 

 

საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის თავმჯდომარე 

 

 

 

  

 

 

 


