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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი 

 

                                                                

                                                                                                                      19 მაისი,  2016 წელი 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო: 18:00  

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: ზაზა ხატიაშვილი 

(თავმჯდომარე), დათო ასათიანი, როინ მიგრიაული, ირაკლი ყანდაშვილი, ცისმარი 

ონიანი, მამუკა ნოზაძე,  გიორგი თევზაძე, ბონდო ალასანია 

 

დღის წესრიგი:  

                                                                                                                        

1. ასოციაციაში გაწევრიანება  

 
 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება    

 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა: 

ავთანდილ ყიფიანი, ნინო ზაალიშვილი, ვალერიან მჭედლიძე, სოფიო გაგნიძე, 

ლეილა კობერიძე, თენგიზ თუხარელი, ირაკლი ბუთბაია, ნინო სურმანიძე, 
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დავით ჯალაღონია, აზა ბუაძე, ქეთევან გოგოლიძე, ნინო არჩვაძე, 2016 წლის 

საწევრო დავალიანების მქონე პირთა განცხადებები წევრობის შეჩერების 

შესახებ: ელენე ფროდეული, ციური მაკარაძე, პაატა  ფხალაძე, ცოტნე 

ჭუმბურიძე, ნანა კაპანაძე, დალი ქიქავა, მაია გიოშვილი. 

 

 ჰამლეტ ლიპარტელიანის განცხადება წევრობის შეწყვეტის შესახებ  

 

 

4. ნონა ალანიას განცხადება ადვოკატის სიით ნომერში წილადი 1 -ის მოხსნის  

თაობაზე 

 

 

5. ადვოკატთა ინდივიდუალური განცხადებების განხილვა, სხვადასხვა 

გარემოებების საფუძველზე,  2016 წლის საწევრო გადასახადის 

გაუქმება/გადავადების შესახებ: 

  

6. აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ განაცხადების განხილვა (1.განმცხადებელი: 

ა.ა.ი.პ ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრი, თემა: „ ბიზნეს კონტრაქტების 

დადების მეთოდიკა“); 2. განმცხადებელი: ა.ი.პ საქართველოს არბიტრთა 

ასოციაცია, თემა „საარბიტრაჟო განხილვის თავისებურებანი“). 

 

 

პირველი საკითხი: 

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

შესაბამისად, დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  

განცხადებები გაწევრიანების შესახებ:  ვახტანგ შანავა, თამარ გორდულაძე, თათია 

ოქროპირიძე, ნუცა ცნობილაძე,გიორგი ხუროძე,მარინე საბიაშვილი, ვლადიმერი 

ლომსაძე, ედუარდ ყიყიშვილი, ლელა კვარაცხელია,ნინო ბიბილური, ეკატერინე 

მელქაძე, თამარი გერაძე, თამარი ზაქარაშვილი,მარიამ კობალაძე,ირაკლი შვანგირაძე, 

ევა იველაშვილი, მადონა ბზიკაძე, ქეთევან ინასარიძე,ინგა გვარამაძე, ქეთევან 

მოისწრაფიშვილი,თეონა ნიკოლაიშვილი,თამარი კუპატაძე,ნინო ნოზაძე,ოლღა 

მერებაშვილი,რუსუდან გოგინავა,სალომე ხარშილაძე,თამარი ჩანტლაძე,ზეინაბ 

ჭელიძე,გიორგი ანუაშვილი,  ქეთევან ჩეჩელაშვილი, გიორგი ბოცვაძე, თეონა 

გელაშვილი,ნინო ქევხიშვილი,ნანა ქობალია,ნათია მიქელაძე,ნინო ბერიძე,ნუციკო 

ბერიაშვილი, ლევან ქანთარია, მაკა თოდუა, თამარ ბაწელაშვილი. 
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გადაწყვეტილება:  საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, 212  მუხლის,   მე-4 

პუნქტის თანახმად,  ირაკლი შვანგირაძეს, ევა იველაშვილს, ნინო ქევხიშვილს, ნუციკო 

ბერიაშვილს   შეუჩერდეთ ასოციაციის წევრობა.  

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ქეთი ჩუთლაშვილის განცხადება გაწევრიანების 

შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ.  

 

            მეორე საკითხი: 

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

თანახმად, დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი 

განცხადებები:  ლევან ქანთარია,  ლელა ფოჩხუა, აკაკი გაწერელია, ლევანი გოგელია, 

დიმიტრი ჩქარეული, ლუკა შერგელაშვილი, გელა გოგიჩაიშვილი, ირმა ეხვაია, ზაზა 

მილაძე,  ნუგზარ ელიავა, გულო ღვაჩლიანი, მაკა გოგოხია,ლეილა ვახტანგიშვილი, 

დავით გიორგაძე. 

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

პუნქტის თანახმად,  დავით გიორგაძეს შეუჩერდეს  ასოციაციის წევრობა.  

 

გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს ირაკლი შელიას განცხადება 2015 წლის საწევრო 

გადასახადის გადახდისგან გათავისუფლების/შემცირების  და  ხელახალი 

გაწევრიანების  შესახებ. განცხადების ავტორს ეცნობოს გადაწყვეტილების შესახებ.  

 

                 მესამე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ავთანდილ ყიფიანის, ნინო 

ზაალიშვილის, ვალერიან მჭედლიძის, სოფიო გაგნიძის, ლეილა კობერიძის, თენგიზ 

თუხარელის, ირაკლი ბუთბაიას, ნინო სურმანიძის, დავით ჯალაღონიას, აზა ბუაძის, 

ქეთევან გოგოლიძის, პაატა  ფხალაძის, მაია გიოშვილის  განცხადებები  წევრობის 

შეჩერების შესახებ. 
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გადაწყვეტილება:  საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე 

პირების: ელენე ფროდეულის, ციური მაკარაძის, პაატა  ფხალაძის, ნანა კაპანაძის, დალი 

ქიქავას,  განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. აღნიშნულ პირებს წერილობით 

ეცნობოთ ინფორმაცია მათ მიმართ არსებული საწევრო დავალიანების და   2012 წლის 

30 მაისის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ. 

 

გადაწყვეტილება: გაუქმდეს ცოტნე ჭუმბურიძის მიმართ   არსებული 2016 წლის 

საწევრო დავალიანების ვალდებულება. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 

მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, განცხადების შესაბამისად, მას 

შეუჩერდეს ასოციაციის წევრობა. აღნიშნულ პირს ეცნობოს გადაწყვეტილების 

თაობაზე.   

 

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

ნაწილის თანახმად,  ცნობად იქნას მიღებული ჰამლეტ ლიპარტელიანის   განცხადება 

წევრობის შეწყვეტის შესახებ. ამავე კანონის მე-3  ნაწილის თანახმად, დასაბუთებული  

გადაწყვეტილება გამოცხადებიდან  5 დღის ვადაში ჩაბარდეს ადვოკატს პირადად ან 

იმავე ვადაში გაეგზავნოს მას. 

 

                მეოთხე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ადვოკატ ნონა ალანიას განცხადება ადვოკატის 

სიით ნომერში წილადი 1 -ის მოხსნის  თაობაზე. აღნიშნული გადაწყვეტილების 

თაობაზე ეცნობოს განცხადების ავტორს. 

 

      მეხუთე საკითხი:  

წევრებმა განიხილეს ადვოკატთა ინდივიდუალური განცხადებები, სხვადასხვა 

გარემოებების საფუძველზე,  2016 წლის საწევრო გადასახადის 

გაუქმება/გადავადების შესახებ: 
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1. მანანა რეხვიაშვილი- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

2. თეა ცუხიშვილი - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

3. დიანა მჭედლიშვილი- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

4. ლალი ბუნტური -ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

5. ლელა შავიძე -ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

6. ზაქარია თვალიაშვილი- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

7. თინათინ მუმლაძე -ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

8. თემური გიკაშვილი - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

9. ელგუჯა მახათაძე - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

10. ირაკლი გუნიავა - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

11. ნატო ჯაფარიძე - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

12. ციური ნონიკაშვილი - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

13. ლევან ჯოხაძე - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

14. დავით ცინცქილაძე - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

15. ლიკა ქარჩავა - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

16. ლაზარე სეხნიაშვილი -ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

17. მურთაზ სამუშია - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 
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18. ოლეგ ფრანგიშვილი -ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

19. მაია სირაძე - -ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

20. ავთანდილ ბერძენიშვილი - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

21. მაია გიოშვილი-ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

22. ლამარა ბზიშვილი  ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

23. ლაშა სულაბერიძე -ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

24. ზურაბ იმერლიშვილი- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

25. ნიკოლოზ შუბლაძე - 2016 წლის საწევრო გადასახადის ეტაპობრივად 

გადახდის შესახებ 

26. მაკა სალხინაშვილი - 2016 წლის საწევრო გადასახადის ეტაპობრივად 

გადახდის შესახებ 

27. თენგიზ ლატარია- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

გადავადებას მ/წ ოქტმბრის ბოლომდე 

28. ტრისტან ლომიძე- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

გადავადებას მიმდინარე წლის ბოლომდე 

29. ნინო არჩვაძე- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

განახევრებას 

30. სპარტაკ კაპანაძე -ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადისგან 

გათავისუფლებას 

31. ირმა მამიაშვილი - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

გადავადებას მ/წ აგვისტომდე 

32. მანანა ბოგვერაძე - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

გადავადებას მიმდინარე წლის ბოლომდე 

33. ირაკლი ჯიბლაძე - ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

გადავადებას (ვადა არ არის დაკონკრეტებული) 

34. მამუკა ტივიშვილი -ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

გადავადებას რამოდენიმე თვით 

35. ვერა დობორჯგინიძე--ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

გადავადებას მ/წ 1 სექტემბრამდე 
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36. ცისანა ბერულავა- ითხოვს 2016 წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

გადავადებას მ/წ 1 სექტემბრის ბოლომდე  

 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს  აღნიშნული პირების განცხადებები და ისინი   

ერთჯერადად გათავისუფლდნენ  მიმდინარე წლის საწევრო გადასახადის გადახდის 

ვალდებულებისაგან.  ასევე, დაკმაყოფილდეს ყველა განცხადება საწევრო გადასახადის  

გადავადება/შემცირების შესახებ.   განმცხადებლებს ეცნობოთ მიღებული 

გადაწყვეტილების შესახებ.  

 

 

      მეექვსე საკითხი:  

გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს  

1. ა.ა.ი.პ ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრის განაცხადი აკრედიტაციაზე და 

მიენიჭოს აკრედიტაცია თემას: „ბიზნეს კონტრაქტების დადების მეთოდიკა“ 

2. ა.ი.პ საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის განაცხადი აკრედიტაციაზე და 

მიენიჭოს აკრედიტაცია თემას „საარბიტრაჟო განხილვის თავისებურებანი“. 

 

 

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 

 


