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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი                                                            

                                                                                                                        18 ნოემბერი,   2016 წელი 

 

 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო: 09:30 

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

ზურაბ როსტიაშვილი, ცისმარი ონიანი, გიორგი თევზაძე, დავით ასათიანი, როინ მიგრიაული, 

დათუნა მოდებაძე. 

 

დღის წესრიგი: 

 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება: თამარ სარჯველაძე, ნინო დონჯაშვილი, მარიამი 

პეტრიაშვილი,  მარინე ჯიქიძე,  ნატო ქოქაშვილი, ხათუნა ბაგრატიონი, გოდერძი 

კაბულაშვილი,  სესილი მეუნარგია, ლია კვირჭიშვილი, გურამ ზამთარაძე, გიორგი 

ზამბახიძე, თამარ მესხი, დიანა კვარაცხელია, ანა ფარეიშვილი, დარეჯან მამულაშვილი, 

მარიამი ფარეიშვილი, გრიგოლი თვარაძე, ნინო გოგია, გიორგი ჩაკვეტაძე, ზინაიდა 

დავითაშვილი, ლევან დუაძე, ლეილა გოგოლაძე, თინათინ ჭუმბაძე, ნინო ჯომარჯიძე, 

ლადო ბიწაძე, თეონა ქურციკიძე, ირაკლი შეყილაძე, ნათია გურგენიშვილი, ნათია 

ვაშაკიძე, ნოდარ ჯაველიძე, თეკლე კენკიშვილი, რეზო გორგოძე, დავით ჟოჟუაშვილი, 
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ივანე კუხალეიშვილი, გიორგი კვერნაძე, ვეფხვია ჩილინგარაშვილი, ლაშა ლაღიძე, 

მირანდა მამისეიშვილი, თორნიკე ბეზარაშვილი, იზაბელა დოლაბერიძე, თეონა 

კოზმანაშვილი, თეონა ბარაბაძე, თამარ კარანაძე, ანა აბაიშვილი, შოთა რიჟამაძე, ნინო 

ბასილაძე,    დავით ჩალაძე, ანა ფუტკარაძე, ლაშა ჯაფიაშვილი. 

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: სოფიო მაჩალაძე, თამარ გვარიშვილი, ქეთევანი 

შონია, ელენე ხმალაძე, ფატიმა კალანდია,  ნინო ტუსკია, ვეფხია პაპიძე, თამარ გოშუა, 

ქეთევანი მიქელაძე, გელა გელაშვილი. 

 

 გიორგი ლაბაძე (გადაიხადა 70, ითხოვს 130 ლარის გადავადებას 15 

დეკემბრამდე); 

 გიორგი დავითაშვილი (განცხადება საწევრო დავალიანების განახევრების და 

ხელახალი გაწევრიანების  თაობაზე) 

 ალექსანდრე თუშიშვილი (შეჩერება);  

 ლელა აბაშმაძე (დავალიანებისგან გათავისუფლება და ხელახლა გაწევრიანება).  

 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების გაცნობა:  გიორგი 

ბერიძე, ეკატერინე ცაბაძე, რომან მხეიძე, ალექსანდრე თორია, შორენა ბოლქვაძე,   

ლორენა გელაშვილი, მაია კილაძე, მეგი  სურმანიძე, ნანა მოდებაძე, ლია ღოღობერიძე, 

რუსუდან კოხოძე, გიორგი კვინიკაძე, ანა ფიფია, ნინო წიკლაური, რომეო დარბაიძე, 

ალექსანდრე ერქვანია, თინათინ ყოლბაია, ბექა ბურჭულაძე, ირაკლი მირცხულავა, 

ზურაბ კუხიანიძე, მზია გულმაგარაშვილი, სოფიკო მეშველიშვილი, მარიკა ჟორდანია, 

ნელი ორჯონიკიძე, ზვიად ოქროპირიძე, ნატო  დავითაძე, ნაია ილურიძე, ეკატერინე 

მელქაძე, მარინა ალანაია; საწევროდავალიანების მქონე პირების განცხადებები 

წევრობის შეჩერების შესახებ: ვალერიან სიჭინავა 

 

4. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 2017 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცება;   

 

5. ადვოკატთა ინდივიდუალური განცხადებების განხილვა 2016 წლის საწევრო 

გადასახდის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების მოთხოვნით: მალხაზ 

ჯანგირაშვილი, ლია ცინდელიანი, დალი ქიქავა, ნინო დოლაბერიძე, კარლო სიჭინავა, 

ირა კუკულაძე, გაიოზ ჩარკვიანი, მაია დარბაიძე, თამარ ბოსტაშვილი, ინგა 

ბიბილეიშვილი, იოსებ ჯანაშვილი, ღანიშაშვილი თინათინ, მარიკა სვანიძე, ცისანა 

ქიტიაშვილი,  მაია მაღრაძე, მარიამ ფარცვანია, მზია გიორგაძე,ნინო ორჯონიკიძე, მაია 

მაღრაძე,საწევროს გადასახდის გადავადების მოთხოვნით: სალომე ჩინჩალაძე, რეზო 
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ნიჟარაძე, ნანა ბიბილური, ალექსანდრე ზუბიაშვილი, რევაზ ჩხაიძე, კახაბერ ჩუბინიძე, 

კახაბერ ვიბლიანი, მედეია ადუაშვილი, თეიმურაზ ურატაძე 

 

 

6. საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“ 213 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ზ“ 

ქვეპუნქტის თანახმად,  ფარული კენჭისყრით გადაწყვეტილების მიღება 

ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის თაობაზე  საწევროგადაუხდელ პირთა მიმართ 

ასოციაციის წევრობის შეწყვეტის შესახებ; 

 

 

7. სოფიო ჩირგაძის განცხადების განხილვა (სარგებლობს შეღავათით როგორც რეგიონში 

გადამხდელად რეგისტრირებული, ითხოვს მეორე შეღავათის გავრცელებას როგორც 

მრავალშვილიანი დედა, დავალიანება აქვს 50 ლარი).   

 

8. აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ განცხადებების განხილვა (1. განმცხადებელი: აიპ 

„საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია“, თემა: „ადვოკატის როლი მედიაციის 

განვითარებაში“; 2. შპს „თბილისი კონსალტინგ გრუპი“, თემა: „სამეწარმეო 

სამართალი“; 3. აიპ „საქართველოს სასამართლო მედიატორთა ასოციაცია“, თემა 

„პირველი მსხვილმასშტაბიანი საერთაშორისო კონფერენცია მედიაციის შესახებ 

საქართველოში - თბილისის მედიაციის დღეები 2016“). 

 

პირველი საკითხი:  

 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას  სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ: თამარ სარჯველაძე, ნინო დონჯაშვილი, მარიამი პეტრიაშვილი,  მარინე ჯიქიძე,  ნატო 

ქოქაშვილი, ხათუნა ბაგრატიონი, გოდერძი კაბულაშვილი,  სესილი მეუნარგია, ლია 

კვირჭიშვილი, გურამ ზამთარაძე, გიორგი ზამბახიძე, თამარ მესხი, დიანა კვარაცხელია, ანა 

ფარეიშვილი, დარეჯან მამულაშვილი, მარიამი ფარეიშვილი, გრიგოლი თვარაძე, ნინო გოგია, 

გიორგი ჩაკვეტაძე, ზინაიდა დავითაშვილი, ლევან დუაძე, ლეილა გოგოლაძე, თინათინ 

ჭუმბაძე, ნინო ჯომარჯიძე, ლადო ბიწაძე, თეონა ქურციკიძე, ირაკლი შეყილაძე, ნათია 

გურგენიშვილი, ნათია ვაშაკიძე, ნოდარ ჯაველიძე, თეკლე კენკიშვილი, რეზო გორგოძე, დავით 

ჟოჟუაშვილი, ივანე კუხალეიშვილი, გიორგი კვერნაძე, ვეფხვია ჩილინგარაშვილი, ლაშა 
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ლაღიძე, მირანდა მამისეიშვილი, თორნიკე ბეზარაშვილი, იზაბელა დოლაბერიძე, თეონა 

კოზმანაშვილი, თეონა ბარაბაძე, თამარ კარანაძე, ანა აბაიშვილი  შოთა რიჟამაძე; ნინო ბასილაძე. 

გადაწყვეტილება: საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, 212  მუხლის,   მე-4 პუნქტის 

თანახმად,     მირანდა მამისეიშვილს,   თორნიკე ბეზარაშვილს,  იზაბელა დოლაბერიძეს,  თეონა 

კოზმანაშვილს, თეონა ბარაბაძეს, თამარ კარანაძეს,  ანა აბაიშვილს, შოთა რიჟამაძეს, ნინო 

ბასილაძეს  შეუჩერდეთ ასოციაციის წევრობა.  

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს დ.ჩალაძის განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების წესის 

შესახებ.  

  

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ლ.ჯაფიაშვილის განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების წესის 

შესახებ.  

 

 

გადაწყვეტილება:  

 

1. შეჩერდეს ანა ფუტკარაძის    განცხადების განხილვა გამოთხოვილი დოკუმენტის 

წარმოდგენამდე; 

2. ანა ფუტკარაძის    განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს მითითებული 

დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ; 

 

 

მეორე საკითხი: 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: სოფიო 

მაჩალაძე, თამარ გვარიშვილი, ქეთევანი შონია, ელენე ხმალაძე, ფატიმა კალანდია,  ნინო 

ტუსკია, ვეფხია პაპიძე, თამარ გოშუა, ქეთევანი მიქელაძე,გელა გელაშვილი. 
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გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს გიორგი ლაბაძის, გიორგი დავითაშვილის , ალექსანდრე 

თუშიშვილის, ლელა აბაშმაძის განცხადებები ხელახალი გაწევრიანების შესახებ და მათ 

დაუკმაყოფილდეთ განცხადებებში მითითებული მოთხოვნები საწევრო დავალიანებასთან 

მიმართებაში.  

დაკმაყოფილდეს ალექსანდრე თუშიშვილის განცხადება წევრობის შეჩერების შესახებ  

საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“  212 მუხლის, პირველი პუქნტის „ა“ ქვეპუნქტის 

საფუძველზე.  

 

მესამე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212მუხლის, პირველი პუნქტის, 

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს   გიორგი ბერიძის, ეკატერინე ცაბაძის, რომან 

მხეიძის, ალექსანდრე თორიას, შორენა ბოლქვაძის,   ლორენა გელაშვილის, მაია კილაძის, მეგი  

სურმანიძის, ნანა მოდებაძის, ლია ღოღობერიძის, რუსუდან კოხოძის, გიორგი კვინიკაძის, ანა 

ფიფიას, ნინო წიკლაურის, რომეო დარბაიძის, ალექსანდრე ერქვანიას, თინათინ ყოლბაიას, ბექა 

ბურჭულაძის, ირაკლი მირცხულავას, ზურაბ კუხიანიძის, მზია გულმაგარაშვილის, სოფიკო 

მეშველიშვილის, მარიკა ჟორდანიას, ნელი ორჯონიკიძის, ზვიად ოქროპირიძის, ნატო  

დავითაძის, ნაია ილურიძის, ეკატერინე მელქაძის, მარინა ალანაიას  განცხადებები წევრობის 

შეჩერების შესახებ. 

 

გადაწყვეტილება:  საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი პუნქტის, 

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე პირის- ვალერიან 

სიჭინავას  განცხადება წევრობის შეჩერების შესახებ. აღნიშნულ პირს  წერილობით ეცნობოს 

ინფორმაცია მის მიმართ არსებული საწევრო დავალიანების და   2012 წლის 30 მაისის 

აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ. 

 

მეოთხე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2017 წლის  ადვოკატთა ასოციაციის ბიუჯეტი სხდომაზე 

წარმოდგენილი სახით ( დანართი#1).  

 

მეხუთე საკითხი:  
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გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს მალხაზ ჯანგირაშვილის, ლია ცინდელიანის, დალი 

ქიქავას, ნინო დოლაბერიძის, კარლო სიჭინავას, ირა კუკულაძის, გაიოზ ჩარკვიანის, მაია 

დარბაიძის, თამარ ბოსტაშვილის, ინგა ბიბილეიშვილის, იოსებ ჯანაშვილის, თინათინ 

ღანიშაშვილის, მარიკა სვანიძის, ცისანა ქიტიაშვილის,  მაია მაღრაძის, მარიამ ფარცვანიას, მზია 

გიორგაძის,ნინო ორჯონიკიძის, მაია მაღრაძის, განცხადებები  2016 წლის საწევრო გადასახდის 

გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლების მოთხოვნით; ასევე დაკმაყოფილდეს სალომე 

ჩინჩალაძის, რეზო ნიჟარაძის, ნანა ბიბილურის, ალექსანდრე ზუბიაშვილის, რევაზ ჩხაიძის, 

კახაბერ ჩუბინიძის, კახაბერ ვიბლიანის, მედეია ადუაშვილის, თეიმურაზ ურატაძის 

განცხადებები საწევროს გადასახდის გადავადების მოთხოვნით, განცხადებებში  მითითებული 

თარიღების   მიხედვით. 

 

მეექვსე  საკითხი: 

გადაწყვეტილება: 

ა)       2016 წლის  25  ნოემბრიდან საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“ 213 მუხლის, 1  

პუნქტის, „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შეუწყდეთ უფლებამოსილება ადვოკატთა ასოციაციის 

იმ წევრებს, რომლებსაც ერიცხებათ დავალიანება საწევრო  შენატანის გადაუხდელობის გამო 

(დანართი #2) . 

ბ) ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილება და 

უფლებამოსილებაშეწყვეტილ ადვოკატთა სია გამოქვეყნდეს გაზეთში „რეზონანსი“ და დაიდოს  

ასოციაციის ვებ- გვერდზე  www.gba.ge .  უფლებამოსილებაშეწყვეტილ ადვოკატებს 

გაეგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ,  მათ 

მიერ  ასოციაციის წევრთა ბაზაში მითითებულ მობილური ტელეფონის ნომრებზე.  

გ) აღმასრულებელი საბჭოს ეს  გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის 

ხეივანი, მე-12 კმ) გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში. 

 

მეშვიდე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: სოფიო ჩირგაძის განცხადება დაკმაყოფილდეს. გამონაკლისის სახით, 

ერთჯერადად გავრცელდეს მეორე საშევაღათო კატეგორია და აღნიშნულის გათვალისწინებით, 

სოფიო ჩირგაძე ერთჯერადად   გათვისუფლებულ იქნას დარჩენილი 2016 წლის საწევრო 

დავალიანების გადახდის ვალდებულებისგან.  

 

http://www.gba.ge/
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მერვე საკითხი:  

გადაწყვეტილება:   

დაკმაყოფილდეს: 

1.აიპ „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“, განცხადება და მიენიჭოს აკრედიტაცია თემას: 

„ადვოკატის როლი მედიაციის განვითარებაში“;  

2. შპს „თბილისი კონსალტინგ გრუპის“ განცხადება და მიენიჭოს აკრედიტაცია თემას:  

„სამეწარმეო სამართალი“;  

3. აიპ „საქართველოს სასამართლო მედიატორთა ასოციაციის“ განცხადება და მიენიჭოს 

აკრედიტაცია თემას  „პირველი მსხვილმასშტაბიანი საერთაშორისო კონფერენცია მედიაციის 

შესახებ საქართველოში - „თბილისის მედიაციის დღეები 2016“. 

 

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 

ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის თავმჯდომარე 

 


